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SSS   UUU   MMM    ÁÁÁ   RRR   III    OOO 

 

1. ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 

Órgãos Colegiados Superiores 6 

2. ASSESSORIAS 

Assessoria para Assuntos Internacionais 10 

Assessoria Especial do Reitor 61 

3. PRÓ-REITORIAS 

Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 65 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 104 

Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Criação 

116 

Pró-Reitoria de Extensão Universitária 124 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas 133 

4. SUPERINTENDÊNCIAS 

Superintendência de Administração Acadêmica - SUPAC 175 

Superintendência de Avaliação e de Desenvolvimento Institucional - 

SUPAD 

193 

Superintendência do Meio Ambiente e Infraestrutura – SUMAI 199 

Superintendência de Tecnologia da Informação STI  267 

Superintendência de Ensino a Distância - SEAD 285 

5. SISTEMAS 

Sistema Universitário de Bibliotecas - SIBI 294 

Sistema Universitário Editorial – EDUFBA 298 

6. MUSEUS 

Museu de Arqueologia e Etnologia 304 
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Museu de Arte Sacra 311 

7. UNIDADES UNIVERSITÁRIAS  

Escola de Administração 314 

Escola de Dança 320 

Escola de Belas Artes 327 

Escola de Enfermagem 336 

Escola de Música 348 

Escola de Teatro 355 

Escola de Nutrição 365 

Esciola de Medicina Veterinária 376 

Faculdade de Arquitetura 379 

Faculdade de Ciências Contábeis 391 

Faculdade de Ciências Econômicas 400 

Faculdade de Comunicação 408 

Faculdade de Educação 431 

Faculdade de Farmácia 435 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 443 

Faculdade de Medicina da Bahia 450 

Instituto de Ciências da informação 463 

Instituto de Ciências da Saúde 472 

Instituto de Física 477 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências  481 

Instituto de Geociências 489 

Instituto de Letras 498 

Instituto de Matemática 507 

Instituto de Psicologia 511 
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Instituto de Química 519 

Instituto de Saúde Coletiva 554 

Instituto Multidisciplinar em Saúde (Campus Anísio Teixeira) 559 

8. Demais Órgãos 

Ouvidoria 567 

Hospital Medicina Vaterinária Renato de Medeiros Neto 578 
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ÓÓRRGGÃÃOOSS  CCOOLL EEGGII AADDOOSS  SSUUPPEERRII OORREESS 

 
 

SSEECCRREETTAARRII AA  DDOOSS  CCOONNSSEELL HHOOSS  SSUUPPEERRII OORREESS  
  
 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS SUPERIORES DE DE LIBERAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) E DO CONSELHO DE CURADORES 
REFERENTE AO ANO 2015. 
 
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 quinze, 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. 
 
 
1. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 
 
1.1 Nº de reuniões: 11 
 
1.2 Resoluções formalizadas: 
 
01/15 - Aprovação do Regimento Interno da Faculdade de Ciências Contábeis (FCC) da UFBA. 
02/15 - Altera o Art. 129 do Regimento Geral da UFBA. 
03/15 - Altera a redação de dispositivos da Seção II do Capítulo III do Título IX do Regimento 
Geral da UFBA, que dispõe sobre a “Integralização da Carga Horária Docente” (artigos 119 a 123). 
04/15 - Fixa os valores dos procedimentos acadêmicos. 
05/15 - Regulamenta as normas e os procedimentos para a contratação de Professor Substituto pela 
Universidade Federal da Bahia – UFBA. 
 
1.3 Principais discussões/deliberações: 
 
- Edital FINEP 02/2014 - definição da estruturação do CT-INFRA 2014. 
- Aprovação da adoção do regime docente excepcional de 40 horas para a Escola de Nutrição. 
- Aprovação da adoção do regime docente excepcional de 40 horas para o Instituto de Letras. 
- Apreciação e aprovação do Relatório de Gestão da UFBA 2014. 
- Aprovação do Projeto Horto Farmácia da Terra (Faculdade de Farmácia). 
- Análise da viabilidade de incorporação do Hospital Ana Nery ao Sistema de Saúde da UFBA. 
- Avaliação da conjuntura da UFBA frente aos movimentos reivindicatórios paredistas em curso dos 
seus servidores docentes e técnico-administrativos. 
- Apresentação e análise da situação da UFBA em função do Decreto de Execução Orçamentária. 
- Exposição sobre as conclusões contidas no relatório final da Comissão de Sindicância instituída 
pela Portaria nº 289/2014. 
- Apresentação da infraestrutura elétrica de alta e média tensão. 
- Apresentação e discussão preliminar acerca da alocação de vagas na UFBA. 
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- Aprovação da criação do Departamento de Fisioterapia. 
- Aprovação do recredenciamento da Fundação Escola Politécnica (FEP) como fundação de apoio à 
UFBA (apreciação do Relatório de Gestão 2014, da Avaliação de Desempenho na Gestão de 
Projetos na UFBA com suporte da FEP, do Portal de Transparência da FEP divulgado em seu sítio 
eletrônico e outros). 
- Aprovação do recredenciamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX) como 
fundação de apoio à UFBA (apreciação do Relatório de Gestão 2014, da Avaliação de Desempenho 
na Gestão de Projetos da UFBA com suporte da FAPEX, do Portal de Transparência da FAPEX 
divulgado em seu sítio eletrônico e outros). 
- Apresentação do Grupo de Trabalho sobre Eficiência Energética. 
- Aprovação da implementação do campus avançado da UFBA em Camaçari. 
- Homologação de Declaração emitida pelo Magnífico Reitor, ad referendum do Conselho 
Universitário, no sentido de aprovar a renovação da autorização do apoio da FAPEX à Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB. 
- Eleição do Substituto Eventual do Vice-Reitor (eleita a Professora Tatiana Bittencourt Dumêt). 
- Definição das Comissões Permanentes do Conselho (pequenas alterações: inserção da Escola 
Politécnica na Comissão de Assuntos Acadêmicos; retirada da Faculdade de Medicina da Bahia das 
Comissões de Orçamento e Finanças e da de Gestão de Pessoas e a sua inclusão, apenas, na 
Comissão de Normas e Recursos; distribuição dos representantes dos servidores técnico-
administrativos nas seis Comissões). 
- Apresentação da execução orçamentária (parcial) relativa ao exercício de 2015. 
 
 
2. CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 
 
2.1 Nº de reuniões: 03 
 
2.2 Resoluções formalizadas. 
 
01/15 - Dispõe sobre a atipicidade do semestre letivo 2015.1 e dá outras providências. 
02/15 - Dispõe sobre o reconhecimento do Notório Saber na UFBA. 
03/15 - Altera o Calendário Acadêmico da UFBA/2015 e dá outras providências. 
04/15 - Altera a Resolução 03/2015, relativa ao Calendário Acadêmico/2015, no que respeita, 
especificamente, ao último dia de aulas de 2015.2. 
05/15 - Aprova o Calendário Acadêmico da UFBA/2016 para os campi de Salvador e Vitória da 
Conquista e dá outras providências. 
 
2.3 Principais discussões/deliberações. 
 
- Apreciação do Relatório da Comissão constituída com a finalidade de proceder a estudos tendo em 
vista o reconhecimento do conceito acadêmico e o credenciamento, pelo CONSEPE, de instituições 
estrangeiras para efeito de revalidação/reconhecimento/registro de diplomas de cursos de graduação 
e de pós-graduação por elas expedidos. 
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3. CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO. 
 
3.1 Nº de reuniões: 32 
 
3.2 Nº de processos julgados: 626 
 
3.3 Resoluções formalizadas: 
 
01/15 - Aprova o Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu (REGPG) 
da Universidade Federal da Bahia. 
02/15 - Revoga a Resolução 05/2014, que “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”. 
03/15 - Suspende, em 2015, a abertura de processos de revalidação de diplomas de cursos de 
graduação e de reconhecimento de diplomas de cursos de pós-graduação expedidos por 
estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. 
04/15 - Dispõe sobre a aplicação do disposto no Art. 2º da Resolução 03/2015 do CONSEPE. 
05/15 - Dispõe sobre a reserva de vagas na seleção para os cursos de graduação da UFBA. 
 
3.4 Principais discussões/deliberações: 
 
- Aprovação da criação de doze novos cursos, sendo quatro de graduação (Curso de Medicina do 
IMS/UFBA, Bacharelado em Ciências Contábeis na modalidade virtual, Licenciatura em Dança na 
modalidade a distância –EAD/UFBA, Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Justiça 
e Cidadania – Modalidade Ensino a Distância); e oito de pós-graduação (Residência 
Multiprofissional em Urgência do IMS, Residência Médica na área Ultrassonografia em Obstetrícia 
e Ginecologia, Doutorado Interinstitucional (DINTER) PPGAC/UFBA, Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil (PPEC) com curso de Mestrado e Doutorado, Mestrado e 
Doutorado interinstitucional em Engenharia Química, Curso de Pós-Graduação em Microbiologia, 
Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva, Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia para Inovação). 
 
 
4. CONSELHO ACADÊMICO DE PESQUISA E EXTENSÃO. 
 
4.1 Nº de reuniões: 11. 
 
4.2 Principais discussões/deliberações. 
 
- Apreciação de vários processos relativos a Cursos de Especialização relatados pela Pró-Reitoria de 
Extensão. 
- Apreciação e discussão acerca da Política de Iniciação Científica. 
- Aprovação da minuta referente ao projeto institucional da UFBA para o Edital Mais Cultura nas 
Universidades MinC/MEC. 
- Homologação da aprovação ad referendum pela Presidente do CAPEX da composição do Comitê 
dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFBA 2015/2016. 
- Discussão da nova proposta de Resolução relativa aos critérios para a formação de Líderes de 
Grupos de Pesquisa (não finalizada). 
- Apreciação e deliberação acerca dos pareceres apresentados pelas duplas de Conselheiros 
designadas relativos aos processos a elas encaminhados, passivos do Conselho Acadêmico de 
Ensino. 



10 
 

- Relato sobre reunião com os pesquisadores, incluindo as perspectivas da pesquisa na UFBA para 
2016. 
 
 
5. CONSELHO DE CURADORES. 
 
5.1 Nº de reuniões: 05. 
 
5.2 Principais/deliberações. 
 
- Eleição do Presidente do Conselho para exercício em 2015. 
- Apreciação e aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2015. 
- Aprovação de doação de mobiliário para a EBDA (Empresa Baiana de Desenvolvimento 
Agrícola). 
- Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório de Gestão UFBA/2014. 
- Análise da viabilidade de incorporação do Hospital Ana Nery ao Sistema de Saúde da UFBA. 
- Eleição de um representante titular e um suplente do Conselho de Curadores para o Conselho 
Fiscal da FAPEX. 
- Apreciação e aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2014. 
- Eleição do Presidente do Conselho para exercício em 2016. 
- Apreciação e aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2016. 
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AASSSSEESSSSOORRII AASS 

 

 

AASSSSEESSSSOORRII AA  PPAARRAA  AASSSSUUNNTTOOSS  II NNTTEERRNNAACCII OONNAAII SS  
 

A Assessoria para Assuntos Internacionais (AAI) é um órgão vinculado ao Gabinete da Reitoria que 
trata de questões ligadas à interação da UFBA com outras instituições no exterior. As ações postas 
em prática pela AAI para o encaminhamento adequado das questões internacionais têm escopo 
bastante amplo.  

1) Assessorar o reitor e a administração superior em questões de relações internacionais 
2) Receber e coordenar a visita de delegações estrangeiras (tanto acadêmicas como 

administrativas); 3) Tratar de convênios com outras instituições acadêmicas e empresas no 
exterior. 

3) Promover e gerenciar diversos programas de mobilidade estudantil, contemplando tanto o 
envio de estudantes (principalmente graduação) da UFBA para o exterior (outgoing), como 
a recepção de estudantes estrangeiros (principalmente graduação) na UFBA (incoming). 
Estes programas têm duração de um ou dois semestres letivos. 

4) Atuar em parceria com agências de outros países que promovem oportunidades de 
intercâmbio no exterior, promovendo exposições e vindas de profissionais com vistas a 
abertura de novas oportunidades de internacionalização. 

5) Coordenar a tramitação de convênios de cotutela de tese de doutoramento com universidades 
no exterior.  

6) Auxiliar o corpo docente e as unidades acadêmicas em sua interação com parceiros de 
universidades e institutos de pesquisa estrangeiros. 

 

A AAI também representa a UFBA em associações e fóruns no Brasil e no exterior que conduzem 
programas de internacionalização. No entanto, consideramos que a ação de maior relevância ano de 
2015 foi a participação da AAI, representando a UFBA, em diversas reuniões promovidas pela 
SESu-MEC para discussões sobre ações de internacionalização coordenadas a nível federal que 
foram iniciadas neste ano. Conforme expresso por diversos palestrantes, inclusive o Ministro da 
Educação, esta nova série de ações concertadas são consideradas de vital importância para a 
internacionalização do ensino superior no Brasil. A AAI produziu e encaminhou ao Reitor relatórios 
detalhados sobre a participação da UFBA nestes eventos, os quais são apresentados como anexos 1 
e 2 a este relatório. A AAI também produziu relatório ao Reitor sobre a participação na delegação 
de representantes de universidades brasileiras organizada pela embaixada dos Estados Unidos no 
Brasil para visitar diversas instituições parceiras naquele país, o qual está reproduzido no Anexo 3 

 
A equipe atual da AAI é composta por 8 pessoas: assessor, assessor adjunto, coordenadora para 
intercâmbio estudantil; gerente de intercâmbio, tradutor, e 3 técnicos para intercâmbio estudantil (1 
concursado e 2 prestadores de serviço).  

 

O relatório a seguir apresenta, em forma tabular, o quantitativo de diversas ações acima 
mencionadas: 1) convênios de cooperação e termos aditivos assinados e renovados bem como 
convênios de cotutela assinados e renovados; 2) alunos de graduação da UFBA enviados ao exterior 
(sem incluir os vinculados ao programa Ciências sem Fronteiras) e alunos estrangeiros recebidos 
pela UFBA; 3) delegações estrangeiras recebidas; 4) ações específicas de representação da UFBA 
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em encontros e eventos no Brasil e no exterior; 5) informações sobre servidores da UFBA que 
tiveram pedidos de afastamento do país autorizado e publicado no Diário Oficial da União.  

 
1. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS 

 
ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS E STRANGEIRAS – 2015 

    

PAÍS INSTITUIÇÃO CATEGORIA 
UNIDADE 

PROPONENTE 

Alemanha 
Instituto de Virologia da Faculdade 
de Medicina da Rheiniche Friedrich 
Wilhelms - Universitat Bonn 

Acordo Cooperação 
Internacional 

Medicina Veterinária 

Argentina 
Universidad Del Centro De Le 
Provincia 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Canadá Universidade of Western Ontario 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Colômbia Universidad Nacional de Colombia 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Colômbia Universidad Del Rosario 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Colômbia 
Fundacion Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Espanha 
Conservatori Del Liceu de 
Barcelona 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Espanha 

Conseria de Cultura Educacion e 
Ordenacion da Xunta de Galicia 
para Docencia, Investigação e a 
Promoção Cultural 

Acordo Cooperação 
Internacional 

Instituto de Letras 

Estados 
Unidos 

Universidade da California 
Berkeley 

Memorando de Acordo de 
Cooperação  

Estados 
Unidos 

Florida Agricultural and 
Mechanical University 

Memorando de Acordo de 
Cooperação  

Estados 
Unidos 

Queens College City University of 
New York 

Carta de Intenções 
 

Europa SUSTAIN-T/Erasmus Mundus 
Acordo Cooperação 
Internacional  

França Université Nice, Sophia Antipolis 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Guiné Bissau Universidade Amilcar Cabral 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Ibero-
Americana 

Santander Universidades -  Bolsas 
Ibero-Americanas Santander - 2015 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Inglaterra University College London 
Memorando de Acordo de 
Cooperação  

Inglaterra Universidade de Liverpool 
Acordo Cooperação 
Internacional  
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Itália Università Di Salerno 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Itália Universitat degli studi di Trento 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Itália 
Universitá Degli Studi Di Napoli 
Federico II 

Protocolo de Intenções Arquitetura 

México 
Universidad Autonoma 
Metropolitania 

Acordo Cooperação 
Internacional  

México Universidad Autónoma Tamaulipas 
Acordo Cooperação 
Internacional 

Administração 

Portugal 
Santander Universidades - Bolsas 
Luso-Brasileiras Santander - 2015 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Reino Unido 
Manchester Metropolitan 
University 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Reino Unido Universidade de Newcastle 

Carta de Concordância para 
regulamentação do projeto 
"Building a New Strategic on 
Petroleum and Environmental 
Research in Salvador, Brazil" 
financiado pela Royal Society 

 

Suécia Linköping University 
Acordo Cooperação 
Internacional 

Instituto de Física 

Timor Leste 
Ministerio da Educação da 
República Democratica de Timor 
Leste 

Protocolo de Intenções 
 

UNESCO 
Intern. Centre for Genetic Eng. And 
Biotechnology  

Acordo Cooperação 
Internacional 

Realização de evento 
Profa. Angelina 

TOTAL DE NOVOS ACORDOS FIRMADOS 28 
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RENOVAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL CO M INSTITUIÇÕES 

ACADÊMICAS ESTRANGEIRAS – 2015 

  

PAÍS INSTITUIÇÃO 

Alemanha Acordo Específico - FRIEDRICH-SCHILLER Universität Jena 

Angola Acordo Geral - Universidade Agostinho Neto 

Espanha Acordo Geral - Universidade Rey Juan Carlos 

Espanha 
Convenio Especifico - Universitat de Barcelona/Dept Antropologis Social, Hist da America e 
Africa 

Espanha Convenio Geral - Universitat de Barcelona 

Espanha Acordo Geral - Universidad Del Pais Vasco 

Espanha Acordo Geral - Universidade de A Coruña 

França Acordo Geral - Université Lyon II 

Noruega Acordo Geral - Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 

Portugal Acordo Geral - Universidade Nova de Lisboa 

Portugal Acordo Geral - ISCTE Instituto Universitario de Lisboa 

Portugal Acordo Geral - Universidade do Porto 

Portugal Acordo Geral - Universidade de Coimbra 

TOTAL DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO RENOVADOS 13 
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TERMO ADITIVO AOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITU IÇÕES ACADÊMICAS 

ESTRANGEIRAS – 2015 

   

PAÍS INSTITUIÇÃO UNIDADEPROPONENTE 

Estados Unidos 
Florida Agricultural and Mechanical 
University  

França Universitè de Strasbourg 
 

Inglaterra University College London 
 

Itália 
Universitat Degli Studi di Napoli - Federico 
II 

Arquitetura 

Portugal PLI - Universidade do Minho 
 

Portugal PLI - Universidade do Coimbra 
 

Portugal PLI - Universidade de Lisboa 
 

Portugal PLI - Universidade do Porto 
 

Portugal Universidade do Porto 
 

Portugal Instituto Politecnico do Porto 
 

Portugal Universidade Nova de Lisboa 
 

Portugal Universidade de Coimbra 
 

Suécia Linköping University Física 

TOTAL DE TERMOS ADITIVOS FIRMADOS 13 
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ACORDOS DE CO-TUTELA DE TESE DE DOUTORADO COM INSTI TUIÇÕES ACADÊMICAS 

ESTRANGEIRAS – 2015 

      

País Instituição Categoria Unidade Alunos 

Alemanha 
UFBA/Universität 
Würzburg 

Co-tutela de 
Doutorado 

Intituto de Biolgia 
Maria Cecilia de Lima e Sá de 
Alencar Rocha 

Espanha 
Universidade 
Pompeu 
Fabra/UFBA 

Co-tutela de 
Doutorado 

IHAC - Cultura e 
Sociedade 

Vanessa Sonia Santos 

Espanha 
Universidade de 
Alcalá/UFBA 

Co-tutela de 
Doutorado 

Instituto de Letras - 
Língua e Cultura 

Roberto Matos Pereira 

Espanha 
UFBA/Universidad 
de Salamanca 

Co-tutela de 
Doutorado 

FACED - Multi-
Institucional e 
Multidisciplinar em 
Difusão do 
Conhecimento 

Javier Collado Ruano 

França 
Université de 
Poitiers/UFBA 

Co-tutela de 
Doutorado 

IHAC - Cultura e 
Sociedade 

Sérgio Israel Levemfous 

Itália 
UFBA/Universutà 
Degli Di Napoli 
Fredericos II 

Co-tutela de 
Doutorado 

Faculdade de 
Arquitetura 

Frederico Calabrese 

Paris 

UFBA/Université 
Paris Quest 
Nanterre la 
Defense 

Co-tutela de 
Doutorado 

IHAC - Cultura e 
Sociedade 

Renata Costa Leahy 

Peru 
UFBA/Universidad
e de San Marcos 

Co-tutela de 
Doutorado 

Escola de Teatro - 
Artes Cênicas 

Ana Carolina Rolleo de Abreu 

Portugal 
Universidade de 
Coimbra/UFBA 

Co-tutela de 
Doutorado 

Escola de 
Administração 

Galba Freire Mota 

Portugal 
UFBA/Universidad
e do Minho 

Co-tutela de 
Doutorado 

Instituto de 
Geociências 

Acácia Bastos Couto Pinto 

Portugal 
UFBA/Universidad
e de Lisboa 

Co-tutela de 
Doutorado 

IHAC - Cultura e 
Sociedade 

Eduardo José dos santos Ferreira 
Gomes 

Portugal 
UFBA/Universidad
e do Porto 

Co-tutela de 
Doutorado 

Faculdade de 
Arquitetura 

Maria Elena Castore 

TOTAL DE ACORDOS DE CO-TUTELA FIRMADOS 12 
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Termo Aditivo aos Acordos de Co-Tutela com Instituições Acadêmicas Estrangeiras – 2015 

      

País Instituição Categoria Unidade Alunos 

Espanha 
Universidade 
Pompeu 
Fabra/UFBA 

Co-tutela de 
Doutorado 

IHAC - Cultura e 
Sociedade 

Vanessa Sonia Santos 

França 
Université de 
Strasbourg/UFBA 

Co-tutela de 
Doutorado 

FFCH - Ciências Sociais 
Marise Almeida Pomplona Le 
Bail 

TOTAL DE TERMOS ADITIVOS FIRMADOS 
02 
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2. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 

 

ALUNOS DA UFBA EM MOBILIDADE INTERNACIONAL– 2015.1 – Excluindo Ciência sem Fronteira 

 
PAÍS  INSTITUIÇÃO CURSO Nº DE 

ALUNOS 

Espanha Universidad Carlos III de Madrid Administração 2 

Espanha Universidad de Granada Psicologia 1 

Espanha Universidad de Granada Direito 1 

Espanha Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Direito 1 

Espanha Universidad Santiago de Compostela Direito 1 

Espanha Universidad de Sevilla Comunicação 1 

Espanha Universidad de Sevilla Direito 1 

Espanha Universidad de Salamanca Direito 1 

Espanha Universidad Santiago de Compostela Medicina 1 

França Institute D'études Politiques de Paris Comunicação 1 

França Ouest Nanterre La Défense Paris X Comunicação 1 

França Universidade Lion III Jean Moulin Direito 2 

França Universite de Touluse Le Mirail Filosofia 1 

França Universite de Touluse Le Mirail Musica 1 

França Institute D'études Politiques de Paris Direito 1 

Portugal Universidade de Coimbra Direito 1 

Espanha Universidad Carlos III de Madrid Administração 2 

Espanha Universidad de Granada Psicologia 1 

TOTAL DE ALUNOS UFBA ENVIADOS 18 

 
 
 
 
 



19 
 

ALUNOS DA UFBA EM MOBILIDADE INTERNACIONAL – 2015.2  – Excluindo Ciência sem Fronteira 

 
PAÍS  INSTITUIÇÃO CURSO Nº DE 

ALUNOS 

Alemanha Economia Hochschule Bremen 1 

Alemanha Bi em Gastronomia 
Technische Universitat 
Munchen 

1 

Alemanha Direito Universitat Passau 3 

Alemanha Direito Universitat Zu Koln 1 

Alemanha Administração Hochshule Bremen 1 

Argentina Bacharelado Interdisciplinar em Artes 
Universidad Nacional de 
Las Artes 

1 

Argentina Artes Cênicas 
Universidad Nacional de 
Las Artes 

1 

Áustria Administração Universitat Graz 1 

Canada Eng. Civil 
Université du Quebec a 
Chicoutimi 

1 

Dinamarca Comunicação Aarhus Universitet 1 

Dinamarca Administração Aarhus Uniersity 1 

Espanha Direito Universidad Salamanca 1 

Espanha Administração 
Universidad Carlos III de 
Madrid 

1 

Espanha Letras 
Universidad Carlos III de 
Madrid 

1 

Espanha Comunicação Universidad de Granada 2 

Espanha Direito Universidad de Granada 2 

Espanha Administração Universidad de Granada 2 

Espanha Arquitetura e Urbanismo 
Universidad Politecnica de 
Madrid 

1 

Espanha Teatro 
Universidad Rey Juan 
Carlos 

1 

Espanha Direito Universidad Salamanca 1 

Espanha Administração Universidad Salamanca 1 

Espanha Bacharelado Interdisciplinar em Artes 
Universidad Santiago de 
Compostela 

1 
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Espanha Administração Universitat Rovira i Virgilli 1 

Espanha Direito Universidad de Cantabria 3 

Espanha Eng. de Produção 
Universitat Politecnica de 
Catalunya 

1 

TOTAL DE ALUNOS UFBA ENVIADOS 69 

 
 
 
 

ALUNOS ESTRANGEIROS RECEBIDOS NA UFBA – 2015.1 

   
PAÍS DA UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE ORIGEM Total 

Chile Universidade Finis Terrae 1 

Colômbia Universidade Antiqua 1 

Colômbia Universidad Nacional de Colômbia 4 

Colômbia (Bracol) Universidad Del Atlantico 1 

Colômbia (Bracol) Pedagogia y Tecnologica de Colombia 1 

Dinamarca Aarhus Uiversity 3 

Espanha Universidade Politecnica de Valencia 2 

Espanha Universidad del Pais Vasco 1 

Espanha Universidad de Sevilla 1 

França Université Sophia Antipolis 1 

França (BRAFITEC) ENSTA 2 

Itália Universidad Complutense de Madrid 1 

Nigéria Obafemi Awolowo University Ilê Ifé 2 

Portugal Universidade Nova de Lisboa 2 

Portugal Universidade de Beira Interior 1 

República Theca Universitá Palackeho 1 

Uruguai Universidade De la República 2 

TOTAL DE ALUNOS ESTRANGEIROS RECEBIDOS 27 
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ALUNOS ESTRANGEIROS RECEBIDOS NA UFBA – 2015.2 

   
PAÍS DA UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE ORIGEM Total 

Alemanha Universitat Zu Koln 1 

Alemanha Universitat Passau 1 

Alemanha Universidade Técnica de Munique 2 

Alemanha Universitat Giessen 1 

Colômbia Universidad Popular del Cesar 1 

Dinamarca Aarhus University 3 

Espanha Universidad Jaen 2 

Espanha Universidad Pais Vasco 1 

Espanha Universidad Burgos 1 

Espanha Universidad Alfonso X El Sabio 3 

Espanha Universidad Sevilla 3 

Espanha Universidad Granada 2 

Espanha Universidad Miguel Hernandez 1 

Espanha Universidad Granada 1 

Espanha Universidad La Coruña 1 

França Université Polutech Tours 1 

França ENSTA 1 

França EIGSI 1 

França Université Lille 3 

Inglaterra University of King's College 6 

Inglaterra University College London 3 

Inglaterra University of Bristol 1 

Itália Universidade Tor Vergarta 1 

Nigéria Obafemi Awolowo University Ilê Ifé 8 

Polônia Universidade Varsóvia 1 

Portugal Instituto Politécnico do Porto 1 

Portugal Universidade de Coimbra 3 

Portugal Universidade da Madeira 2 

Portugal Universidade de Lisboa 1 

Uruguai Universidad de la Republica 2 

Alemanha Universitat Zu Koln 1 

TOTAL DE ALUNOS ESTRANGEIROS RECEBIDOS 58 
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3. DELEGAÇÕES RECEBIDAS - Total: 26 
 

Data e 
lugar 

reunião 

Instituição visitante e 
representantes 

Assuntos Desdobramentos 

05/01/2015 Duale Hochschule Baden 
Würtemberg (DHBW) - 
Luciana Madureira 
Winkelhausen, Joahanes 
Beverungen, Kay Wildling 
 

Participação na abertura 
do curso para alunos 
alemães em ADM 

Convênio já ativo 

07/01/2015 DHBW -  
Luciana Madureira 

Discussão sobre aumento 
da parceria com a UFBA 
 

 

29/01/2015 DHBW -  

Georg Nagler –  Reitor João 
Salles 
 

Aumento da parceria com 

a UFBA - Projeto do 
Volksboot 
 

 

20/02/2015 CFA-FORMASUP –   
Mr Philippe ANTOINE, 

President of the CFA 
FORMASUP Paris; Mr Jean-
Pierre DUDEZERT, Director 
of the CFA FORMASUP 
Paris; Mrs. Véronique 
CHANUT, Professor of 

Management at the Paris 2 
Assas University; Mr. Jean-
Marc SIROEN, Professor of 
Management at the Paris 
Dauphine University; Mr. 
Olivier DUBOIS, Chief 

Executive of FNEGE –  
Fondation Nationale pour 
l’Enseignement de la 
Gestion des Entreprises. 
 

Reunião agendada com a 
presença doProf. Gilberto 

Almeida EA-UFBA. 
 
Discussão sobre 
mobilidade bilateral a nível 
de mestrado, para 
estágios. 

 

Cópias de acordos com 
outras universidades nos 

serão enviadas. 

17/03 Embaixadora da Áustria no 
Brasil, Sra. Marianne 
Feldman; Cônsul da Áustria 

Divulgação de 
oportunidade de estudos 
na Áustria; Coleta de 
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no Estado da Bahia e 
Sergipe, Sra. Eva Dahre; 
Reitor João Salles 
 

informações de 
informações da UFBA com 
universidades austríacas 

19/03 Western Michigan University 
–  ChristieGates, Assistant 
Director of Center for 
English Language & Culture 
for International Students; 
Diether H. Haenicke, 

Institute for Global 
EducationWestern Michigan 
University(269) 387-4803. 
 

Discussão de possíveis 
acordos e ações de 
cooperação. 
 

Verificar a possibilidade de 
ações conjuntas com a 
Michigan State University 

27/03 Universidad del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires 
–  Dra. Ana Taborga, 
Secretaría de Relaciones 
Internacionales; Dr. 
Fernardo Piñero, Facultad 
de Ciências Humanas. 

 

Discussão e possíveis 

acordos e ações de 
cooperação, com 
intercâmbio estudantil 
bilateral. 
 

Interesse especial pela 

área de enfermagem; 
Oferecem alojamento; 
Trouxeram nosso modelo 
de convênio básico, 
firmado. 

09/04/2015
7 

Manchester University –  
Prof. Dr. Patrick Campbell; 
Profa. Eliene Benício, 
Escola de Teatro da UFBA. 

 

Discussão e 
aprofundamento de e 
ações de cooperação. 

 

12/05/2015 Universidades de Estônia, 
representadas por 
LIBPLANET 
Dra Maria Stsukina 
 

Discussão de possíveis 
acordos e ações de 
cooperação e intercâmbio 
na área de gestão. 

 

14/05/2015 Consulado Geral de la 
República de Cuba –  Sra. 
Cônsul Laura Ivet Pujol 
Torres; Vice-reitor Paulo 
Miguez. 

Visita protocolar, com 
menção a diversas ações 
de cooperação com 
instituições cubanas 
 

 

15/05/2015 Universidadede Estocolmo 
–  Profa. Laura Álvarez, 
Departamentode Espanhole 

Possibilidade de 
estabelecimento de acordo 
para intercâmbio 
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Português relacionado 
especificamente a estudos 
da língua portuguesa e 
linguística. 
 

19/05/2015 Visita da Temple University 
a AAI durante estadia de 
representantes entre 17-23 
de maio:  
 

Ana S. del Puerto, M.Ed., 
Senior Assistant Director for 

Recruitment, College of 
Health Professions and 
Social Work 
 

Professor Roya Fahmy, 
Public Health 
 

Office: 215-204-8776  
Cell: 267-530-4703 
Fax: 215-204-9606 

anadelpuerto@temple.edu 
chpsw.temple.edu 
 

Encontros com 
professores e estudantes 
das áreas de Health Care. 
 

Foram contatados e 
visitados na UFBA: 
 

Ciências da Saúde, 
ISC 

Enfermagem 
Serviço Social 

Manutenção das ações de 
cooperação já em curso. 

28/05/2015 Consulado Geral do Canadá 
 

Dr Franz Brandenberger 
Gerente de 
Desenvolvimento de 
Negócios - Mineração 
 

Dra Isabela C. Duarte 

Trade Commissioner 
Foreign Affairs 
 

Divulgação de oportunidade 
de estudos no Canadá; Coleta 
de informações de 
informações da UFBA com 
universidades canadenses. 

 

29/05/2015 British Council -  
Representante de São Paulo 
 

  

03/06/2015 Visita Prof. Jeronimo Pizarro Palestra sobre Fernando 
Pessoa 
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12/06/2015 Museu Fowler de Los 
Angeles 

Profa Graça – Museu Afro  

17/06/2015 Universidade de Nice 
Reunião com Professora 

Sofia 

Universidade de Nice  

10/08/2015 Cônsul Geral EUA 
Rio de Janeiro 
James B Storey 

visita protocolar  

14/08/2015 Missão das Universidades 
de Hungria 
Hungarian Rectors’ 
Conference 
 

  

19-
20/08/2015 

University College London 
–  Dra. Ana Cláudia Surian 

da Silva, Lecturer in 
Brazilian Studies, 
Department of Spanish, 
Portuguese and Latin 
American Studies 
 

Visita a Letras para 
conversar com professores 

sobre a futura chegada de 
estudantes da UCL. 

 

24/08/2015 Universidad Internacional 
Tres Fronteiras, Paraguai –  
Prof. Juan Gregorio Meza 
Cubilla, Decano e Diretor de 
Postgraduação.  

 

Discussão de possíveis 
acordos e ações de 
cooperação. 
 

 

24/08/2015 Universidade Católica de 
Louvain, Bélgica –  Prof. 
Pierre-Joseph Laurent; 
Profa. Anne-Marie 

Vuillemenot 
 

Proposta de acordo de 
cooperação envolvendo o 
CEAO. 
 

Inclusão da UFBA-CEAO 
em projeto a ser 
submetido no âmbito do 
Erasmus 
 

19/10/2015 Reunião com representantes 
da Western Illinois University 
(que tem um convênio conm 

UFBA-Escola de Música) 
 

Convênio conm UFBA-
Escola de Música 

 

21/10/2015 Visita da Sra. Cônsul - 
Consulado Britânico 

Divulgação de 
oportunidade de estudos 

Aproveitar o Road-show 
programado para novembro 
para aumento do intercâmbio 
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no Reino Unido; Coleta de 
informações de 
informações da UFBA com 
universidades do Reino 
Unido.  

 

com o Reino Unido 

09/12/2015 Mishigan State University - 
Dr. Wei Liao; Profa. Iracema 
Nascimento, UFBA 
 

Aumento da cooperação 
UFBA-MSU na área de 
produção de energia 
renováveis –  algas.  

Vinda do Prof. Liao para 
participação de banca de 
doutorado no Instituto de 
Biologia, parte dos trabalhos 
experimentais desenvolvidos 
na MSU. 
 

10/12/2015 Cecilia Goloboff (Consulado 
França em Recife) + Olivia 
Perdint (Aliança Francesa 
Salvador) 

Divulgação de 
oportunidade de estudos 
na França; Coleta de 
informações de 

informações da UFBA com 
universidades francesas. 

Proposta de organizar um 
evento conjunto com 
CampusFrance para 
divulgação das universidades 
francesas no próximo mês de 
abril 
  

 
4. OUTRAS AÇÕES INTERNAS 

 
4.1. Bolsas intermediadas pela AAI 
 

• Bolsas Santander Luso-Brasileira: 5 bolsas – mobilidade graduação em 
universidades portuguesas. 

• Bolsas Santander Ibero-Americana: 5 bolsas – mobilidade graduação em 
universidades na península ibérica. 

• Bolsas ERASMUS – Projeto SustainT: 
2 bolsas – mobilidade graduação de estudantes UFBA em universidades 
europeias. 
1 bolsa – mobilidade de docente UFBA em universidade europeia.  
3 bolsas – mobilidade pós-graduação de estudantes europeus (Itália, República 
Tcheca) na UFBA. 
1 bolsa – mobilidade de docente europeia (Itália) na UFBA.  

• Bolsas BRACOL – Brazil-Colombia, do Grupo Coimbra das Universidades 
Brasileiras. 
3 bolsas – mobilidade graduação de estudantes UFBA em universidades 
colombianas.  
3 bolsas – mobilidade graduação de estudantes colombianos na UFBA.  
 

4.2 Participação em seminários, simpósios, eventos 
• Recepção Estudantes Internacionais em mobilidade na UFBA, Reitoria, abril de 

2015. 
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• Participação no processo de avaliação de candidaturas do primeiro edital do 
projeto Sustain-T, do Programa Erasmus, em Milão, Itália, em Maio de 2015 

• I Encontro de Representantes das Relações Internacionais de IFES. Ministério 
da Educação – Brasília, em 30/06/2015 

• Palestra sobre internacionalização no Mestrado em Contabilidade, em 
01/07/2015 

• Organização da Palestra do Maestro Miguel Cabrera, do Balet Nacional de 
Cuba, em 14/07/2015 

• Palestra sobre internacionalização no Curso de Pós-Graduação em Nutrição, em 
18/08/2015 

• Participação na delegação de representantes de universidades brasileiras em 
visita a universidades nos Estados Unidos da América, entre 23/09/2015 e 
04/10/2015. 

• Organização de Seminário com Coordenadores de Graduação sobre 
procedimentos para intercâmbio de graduação – 17/11/2015 

• Organização do Road-Show Reino Unido – presença de representantes de 6 
instituições do Reino Unido– 18 e 19/11/2015 

• Organização de divulgação do SustainT – Segundo Edital 

• I Encontro Internacional Diálogos Brasil – União Europeia e I Workshop para 
Internacionalização SESU/CGRIFES – Brasília, 25 a 27/11/2015 

• Abertura Curso UFBA-DHBW – 30/11/2015 

• Participação no processo de avaliação de candidaturas do segundo edital do 
projeto Sustain-T, do Programa Erasmus, em vídeo conferencia, dezembro de 
2015 

 
5. AFASTAMENTOS DO PAÍS DE DOCENTES E SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 2015 
 
Temos consciência que é muito difícil registrar de maneira precisa a quantidade de 
ações que envolvem interações dos diversos corpos da UFBA com outras instituições 
em demais países. Uma maneira objetiva de captar um número aproximado de ações 
envolvendo docentes e servidores técnico-administrativos é a identificação de 
autorização de afastamento do país que são publicados nas edições do Diário Oficial da 
União (DOU). Procedemos no final de 2015 um levantamento destas autorizações, 
mediante visita à página do DOU, e a busca de palavras chave que permitissem esta 
localização.  
 
Foram identificadas um total de 441 autorizações de afastamento ao longo de 2015. 
Embora não tenhamos termo de comparação com anos anteriores, o número nos parece 
expressivo. A título de completeza acrescentamos, no Anexo 4 a este relatório, a lista de 
todos os afastamentos identificados. 
 
É propósito desta Assessoria continuar com este tipo de levantamento nos próximos 
anos, finso os quais esperamos poder fazer uma análise mais adequada destes números. 
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ANEXO 1 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

 
I ENCONTRO DE REPRESENTANTES DAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS DE IFES 
30 DE JUNHO DE 2015, DAS 09:00 ÀS 18:00 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, BRASÍLIA 

 

A Universidade Federal da Bahia foi representada no evento por mim, que participei de 
todas as sessões de apresentação de palestras, diretrizes atuais e futuras da SESU/MEC 
para políticas linguísticas e de relações internacionais das IFES.  

O evento seguiu a programação prevista no convite enviado à UFBA pela Sra. Denise 
Abreu e Lima, constando das seguintes apresentações: 

1 – Panorama do Ensino Superior Brasileiro – Sr. Dilvo Ilvo Ristov, Diretoria de 
Políticas e Programas de Graduação do MEC; 

2 – Apresentação da Coordenação de Políticas de Linguísticas e de Internacionalização - 
SESu/MEC – Sra. Denise Abreu e Lima; 

3 – Orientações sobre a execução da Ação PDU Internacionalização – Sra. Denise 
Abreu e Lima; 

4 – Fortalecimento do processo de Internacionalização das IFES – Sra. Denise Abreu e 
Lima; 

5 – Iniciativas do MEC e das IFES voltadas para a internacionalização do ensino 
superior. – Sra. Aline Damasceno Ferreira, Chefe da Assessoria Internacional do MEC 

Destaco os seguintes aspectos importantes relacionados às políticas de 
internacionalização abordados nas diversas apresentações: 

 

i) A relevância de internacionalização universitária vem sendo destacada nas diversas 
versões do Plano Nacional de Educação (PNE) a partir de 2001.  

ii) O Plano de Desenvolvimento Universitário (PDU), iniciativa da ANDIFES para 
balizar o desenvolvimento da IFES nos próximos dez anos, inclui entre seis metas a 
serem atingidas, a promoção da internacionalização universitária. Cada instituição 
deverá trabalhar propostas de ações específicas dentro do chamado PDU 
Internacionalização. 

iii) Atendendo proposta do Conselho de Gestores de Relações Internacionais das IFES 
(CGRIFES), a SESU aprovou dotação orçamentária global específica no valor de 
R$15.000.000,00, para iniciar ações dentro do PDU Internacionalização. Esta dotação 
foi incluída na matriz orçamentária das IFES, e distribuído nos orçamentos das IFES 
para 2015, atendendo critérios adotados pela SESU. Este item deverá fazer parte da 
matriz orçamentária nos próximos anos. 

iv) No intuito de promover estas ações de forma mais coordenada, está sendo gestada, 
no âmbito da SESU, a criação da Coordenação Geral de Políticas Linguísticas e 
Relações Internacionais, compreendendo duas diretorias específicas: (i) Políticas 
Linguísticas (PL ou ISF); (ii) Relações Internacionais (RI). A Sra. Denise Abreu e Lima 
é atualmente responsável tanto pelos programas Inglês sem Fronteiras / Idioma sem 
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Fronteiras, como pela coordenação das ações para internacionalização. A expectativa é 
que ela venha a ser a Coordenadora deste novo órgão. 

v) Foi enfatizado que, embora as instâncias de PL/ISF e RI tenham identidades próprias 
e orçamentos independentes, é aconselhável que as ações desenvolvidas por cada delas 
sejam articuladas de maneira adequada no âmbito de cada IFES. 

vi) Foi mencionado que, em vista a restrição orçamentária do governo federal, que 
obriga as IFES a implementar cortes em seus orçamentos, é possível que a verba dentro 
do programa PDU Internacionalização já destinada às atividades a cargo do órgão de 
relações internacionais de cada IFES venha a ser sofrer algum tipo de redução, a 
depender do entendimento do reitor, órgãos de planejamento e gestão, e o gestor de RI 
com de cada IFES. 

vii) Foi feita uma discussão e sugestão de ações que os órgãos de RI poderiam 
implementar com os recursos alocados para 2015. Foi enfatizado que os recursos do 
PDU Internacionalização deverão estar presentes na matriz orçamentária das IFES nos 
próximos anos, o que permite planejar ações de forma adequada para atender as ações 
de internacionalização. 

viii) Foi feita uma breve apresentação das principais ações desenvolvidas no âmbito do 
programa ISF, de forma a proporcionar aos gestores de RI uma visão mais uniforme 
sobre o modo como as diferentes ações de RI e PL/ISF podem ser acopladas. 

Salvador, 3 de julho de 2015 

Prof. Roberto Fernandes Silva Andrade 
Assessor para Assuntos Internacionais 
Universidade Federal da Bahia 
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ANEXO 2 
RELATÓRIO DE VIAGEM 

I ENCONTRO INTERNACIONAL DIÁLOGOS BRASIL – UNIÃO 
EUROPÉIA 

I WORKSHOP PARA INTERNACIONALIZAÇÃO SESu/CGRIFES 
25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015 

BRASÍLIA 
 

Participei da representação da Universidade Federal da Bahia nos eventos em questão. 
Além de mim, outros docentes e funcionários da UFBA estiveram ainda presentes nas 
atividades: Prof. Alan Baxter e a Sra. Betânia Almeida, pela Assessoria para Assuntos 
Internacionais (AAI); Profa. Fernanda Mota, Coordenadora Geral do programa Idiomas 
sem Fronteiras (IsF) e do Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para 
Estudantes e Servidores da UFBA (PROFICI); Outros docentes coordenadores de 
idiomas no Programa IsF: Prof(a)s. Jael Glauce (alemão), Fernanda Vita (espanhol), 
Rita Bessa (francês), Ricardo Guarda (português como língua estrangeira). 
 
Saliento que nos dias 23 e 24 houve uma programação específica para os professores 
ligados ao programa Idioma sem Fronteiras. A participação da AAI se deu em todas as 
sessões de apresentação de palestras, diretrizes atuais e futuras da SESU/MEC para 
políticas linguísticas e de relações internacionais das IFES.  
 
Nos dias 25 e 26 de novembro a programação constou dos seguintes itens: 
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No dia 27 de novembro, foram discutido diversos aspectos operacionais do Plano de 
Desenvolvimento Universitário PDU-Internacionalização implantado em 2015. Entre 
eles a continuidade do programa em 2016, a necessidade de uma melhor articulação 
com as outras instâncias universitárias para viabilizar a utilização dos recurso em prazo 
hábil, e os critérios para distribuição de recursos entre as IFES. O programa incluiu 
ainda uma apresentação de representante da FAUBAI sobre as ações da entidade em 
prol da internacionalização no Brasil, e da adida cultural dos Estados Unidos sobre o 
Programa 100.000 Strongs in America.  
 
Durante o evento, A UFBA foi classificada em primeiro lugar entre 8 universidades na 
apresentação de ações voltadas para ensino de idiomas e internacionalização. A 
apresentação feita pela Profa. Fernanda Mota destacou as ações voltadas para o ensino 
de idiomas e internacionalização que são desenvolvidas atualmente UFBA pelo Núcleo 
de Línguas UFBA (NUCLI) no âmbito do programa IsF, do PROFICI, e pela AAI. 
 
Além do apoio da UE e de organismos europeus ligados ao fomento da educação 
superior, o evento marcou o início da parceria entre o MEC e a instituição MEC-
Languages Canada foi feita pelo Sr. Ministro da Educação do Brasil, Aloísio 
Mercadante e pelo Sr. Gonzalo Peralta, representante da Languages Canada, durante a 
cerimônia oficial de abertura do evento. A cerimônia de abertura do evento contou ainda 
com a presença do Professor Jesualdo Pereira Farias, Secretário de Educação Superior 
do MEC, do Sr. João Gomes Cravinho, representante da União Européia no Brasil. 
 
Em seu discurso, o Ministro da Educação ressaltou a importância das ações 
desenvolvidas pelo MEC no sentido de aumentar o ensino de línguas, um dos pilares do 
processo de internacionalização do ensino superior e da universidade brasileira. Este 
processo é entendido por sua gestão como fundamentação para a inserção do Brasil 
como membro ativo da sociedade do conhecimento que se apresenta para o século XXI. 
Entre as iniciativas que serão tomadas no curto prazo, foi destacada a formação da 
BRICS Networks of Universities, ação concertada no recente encontro havido em 
Moscou de reitores de universidades dos países que compõem o BRICS. O Sr. Ministro 
acenou com o breve lançamento de edital para permitir a participação de universidades 
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brasileiras nas ações iniciais desta rede, que é voltada para o desenvolvimento de 
pesquisa e formação de estudantes de Pós-Graduação em regime de dupla titulação. 
Salvador, 3 de dezembro de 2015 
Prof. Roberto Fernandes Silva Andrade 
Assessor para Assuntos Internacionais /Universidade Federal da Bahia 
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ANEXO 3 

 
RELATÓRIO DE VIAGEM 

VISITA DE REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES BRASILEIR AS 
AOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 
Representei a Universidade Federal da Bahia foi representada no programa de visita de 
representantes de 20 universidades brasileiras a instituições de ensino superior 
dos Estados Unidos da América. O programa foi organizado pelo Embaixada e 
Consulados dos Estados Unidos da América no Brasil, com o objetivo de 
incentivar as ações de intercâmbio acadêmico entre os dois países. 
 
Fui incluído no grupo de 10 representantes que visitou instituições nas cidades 
de Boston, Pittsburgh, Richmond e Washington. Participei de todas as visitas 
previstas no programa, travando contato com representantes das seguintes instituições: 
Boston College, Massachusetts Institute of Technology, Northeastern University, 
Harvard University, Bridgewater State University, University of Pittsburgh, Penn State 
Allegheny, Duquesne University, Carnegie Mellon University, West Virginia 
University, Virginia Commonwealth University. Além desta parte, os membros da 
delegação brasileira foram recebidos pelo Embaixador do Brasil em Washington e por 
oficiais do Departamento de Estado americando responsáveis pela interação acadêmica 
e cultural com o Brasil. Finalmente, participamos ainda de dois eventos sobre atividades 
de mobilização acadêmica internacional, realizados em São Paulo (antes da partida para 
os EUA) e em Washington.  
 
Durante as visitas ressaltei as oportunidades de intercâmbio entre a UFBA e suas 
congêneres americanas, destacando, quando foram os casos, a existência de efetiva 
colaboração já existente.  
 
O impacto da missão deverá ser revelado em ações a que poderão vir a ser conduzidas 
com as instituições visitadas. A possibilidade de ações desenvolvidas em conjunto com 
outras instituições brasileira que foram representadas na missão será bastante benvinda.  
 
Salvador, 8 de outubro de 2015 
 
Prof. Roberto Fernandes Silva Andrade 
Assessor para Assuntos Internacionais 
Universidade Federal da Bahia 
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ANEXO 4 
 
RELAÇÃO DOS 441 SERVIDORES DOCENTE E TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO QUE, EM 2015, TIVERAM SOLICITAÇÃO DE  
AFASTAMENTO DO PAÍS PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
 
Em 24 de outubro de 2014 AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: ANNA 
FRIEDERICKA SCHWARZELMULLER 
Matrícula SIAPE: 0283097 Data/Período: 13 a 17 de novembro de 2014 Evento: Participar do III Congresso 
Internacional TIC e Educação 
(ticEDUCA2014) País de Destino: Lisboa/Portugal 
Em 1º de outubro de 2014  AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: ANA 
CRISTINA GAMA DOS SANTOS TOURINHO, ocupante do cargo de Professor Associado, lotada na 
Escola de Música no Departamento de Música desta Universidade, no período de 21 a 29 de setembro de 
2014, Apresentação de trabalho no Fórum LatinoAmericano de Educação Musical, Heredia - Costa Rica, 
com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.051949/14-23). 23066.050885/14-15). 
CLAUDIO GUIMARAES CARDOSO, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado na Faculdade de 
Comunicação no Departamento de Comunicação desta Universidade, no período de 29 de setembro a 09 de 
outubro de 2014, Conferencista no Curso de Atualização em Comunicação Digital no Brasil, em Paris - 
França, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.051597/14-98).  
GILBERTO TADEU REIS DA SILVA, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado na Escola de 
Enfermagem no Departamento de Enfermagem desta Universidade, no período de 09 a 13 de novembro de 
2014, Participar como Pares avaliador do Sistema ARCUSUR no modelo Nacional de Acreditación de 
Carreras de Grado a la Carrera de Enfermeria de La Universidad Nacional de Pilar, em Ciudad de 
Pilar/Paraguay, com ônus MEC/Gov. Paraguay, (Proc. Nº. 2 3 0 6 6 . 0 5 2 1 7 5 / 1 4 - 11 ) .  
MARIA INEZ DA SILVA DE SOUZA CARVALHO, ocupante do cargo de Professor Associado, lotada na 
Faculdade de Educação no Departamento de Educação II desta Universidade, no período de 16 a 26 de 
setembro de 2014, Apresentação de trabalho no XI Colóquio Sobre Questões Curriculares, em Braga - 
Portugal, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.051571/14-02).  
MARIA ISABEL SCHINONI, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada no Instituto de Ciências da 
Saúde no Departamento de Bio-Função desta Universidade, no período de 02 a 06 de outubro de 2014, 
Participante de mesa redonda no Encontro de Investigadores (Investigator Meeting), em Buenos Aires, com 
ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.051312/14-46).  
MÁRIO ANDRÉ TRINDADE DANTAS, ocupante do cargo de Professor Adjunto A, lotado no Instituto 
Multidisciplinar em Saú- de no Departamento de Instituto Multidisciplinar em Saúde desta Universidade, no 
período de 01 a 09 de novembro de 2014, Apresentação de trabalho no evento: Society of Vertebrate 
Paleontology 74th Annual Meeting, em Berlim - Alemanha, com ônus FAPESB, (Proc. Nº. 
23066.039090/14-57).  
MAURO CASTELO BRANCO DE MOURA, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado na 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas no Departamento de Filosofia desta Universidade, no período de 
17 a 23 de novembro de 2014, Conferencista no XVII TALLER INTERNACIONAL NUEVA CIENCIA 
POLÍTICA, em Havana - Cuba, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.051228/14- 31).  
MITERMAYER GALVÃO DOS REIS, ocupante do cargo de Médico, lotado na Faculdade de Medicina da 
Bahia no Departamento de Medicina desta Universidade, no período de 31 de outubro a 10 de novembro de 
2014, Apresentação de trabalho no evento:63 ASTMH e reunião na Universidade de Yale/EUA, com ônus 
limitado, (Proc. Nº. 23066.050885/14-15) 
VERONICA DOMINGUES ALMEIDA, ocupante do cargo de Professor Assistente A, lotada na Faculdade 
de Educação no Departamento 
de Educação II desta Universidade, no período de 16 a 22 de setembro de 2014, Colóquio sobre Questões 
Curriculares, VI Colóquio 
Luso-Brasileiro & Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, em Braga - Portugal, com ônus 
limitado, (Proc. Nº. 23066.051572/14-67). 

Em 21 de novembro de 2014 
 AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: DIVA ESTER OKAZAKI ROWE 
Matrícula SIAPE: 1631650 Data/Período: 24/11 a 03/12/2014 Evento: Participar de apresentação de trabalho 
no evento TMS ALGARVE 2014: Management Studies Internacional Conference, em Portugal. Bolsa: 
Limitado País de Destino: Portugal  
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Nome: EDUARDO SANTANA DE ALMEIDA Matrícula SIAPE: 1708936 Data/Período: 04 a 06/01/2015 
Evento: Participar de apresentação de trabalho na International Conference on Software Reuse (ICSR), em 
Miami - EUA. Bolsa: Limitado País de Destino: Miami/EUA 
Nome: ERNANI MARQUES DOS SANTOS Matrícula SIAPE: 1316015 Data/Período: 21 a 30/11/2014 
Evento: Participar de apresentação de trabalho no evento TMS ALGARVE 2014: Management Studies 
Internacional Conference, em Portugal. Bolsa: Limitado País de Destino: Portugal 
Nome: HÉLIO OLIVEIRA PIMENTEL Matrícula SIAPE: 0284745 Data/Período: 26 a 31/01/2015 Evento: 
AFIRSE PORTUGAL XXII Colóquio  2015, apresentação de trabalho e visitas técnicas: Porto e Lisboa - 
Portugal. Bolsa: Limitado País de Destino: Portugal 
Nome: HERON JOSÉ DE SANTANA GORDILHO Matrícula SIAPE: 1330161 Data/Período: 26 a 
30/11/2014 Evento: Participação no Seminário sobre Desenvolvimento Sustentável, em Bogotá - Colômbia. 
Bolsa: Limitado País de Destino: Bogotá/Colômbia  
Nome: KARLA OLIVEIRA MOTA Matrícula SIAPE: 0287382 Data/Período: 03 a 10/12/2014 Evento: 
Participação como ouvinte no 56th ASH Annual Meeting -American Society PF Hematology, em São 
Francisco/Califórnia/EUA. Bolsa: Limitado País de Destino: São Francisoco/Califórnia/EUA 
Nome: PEDRO AFONSO DE PAULA Matrícula SIAPE: 1143276 Data/Período: 29/11 a 06/12/2014 
Evento: Conferencista no Internacional Collquium on Bioenergy and Biofuels: US and Brasil Partnership, 
Tallahassee - Fl. - EUA. Bolsa: Limitado País de Destino: Estados Unidos 
Nome: REGIS DE ALBUQUERQUE CAMPOS Matrícula SIAPE: 1506867 Data/Período: 25 a 30/11/2014 
Evento: Participação como ouvinte no Fórum Global de Urticária, em Praga - República Tcheca Bolsa: 
Limitado País de Destino: Praga/República Tcheca 
23 de abril de 2009 AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: ANTONIO LOPES 
APOLINÁRIO JUNIOR Matrícula SIAPE: 1815041 Data/Período: 27/11 a 05/12/2014 Evento: 
Apresentação de trabalho no evento ACM SIGGRAPH VRCAI 2014 - 13th ACM International Conference 
on Virtual Reality Continuum and Its Applications in Industry, em Shenzhen Polytechnic - China. Bolsa: 
Limitado País de Destino: Shenzhen Polytechnic/China  
Nome: CASSIARA CAMELO DE SOUZA Matrícula SIAPE: 1553579 Data/Período: 15 a 21/11/2014 
Evento: Apresentação de trabalho NO Fifth Internacional Congresso Food Science and Technology 
(CICYTAC), em Córdoba - Argentina. Bolsa: Limitado País de Destino: Córdoba/Argentina  
Nome: CRISTINA MARIA ASSIS LOPES TAVARES DA MATA HERMIDA QUINTELLA Matrícula 
SIAPE: 0145440 Data/Período: 24 a 29/11/2014 Evento: Apresentação de trabalho e Conferencista na 
Reunião da OEA de Criação de Rede Latino-Americana de Transferência de Tecnologia, em Queretaro - 
México. Bolsa: Limitado País de Destino: Queretaro/México  
Nome: DIEGO CATALANO FERRAIOLI Matrícula SIAPE: 1858330 Data/Período: 30/11 a 14/12/2014 
Evento: Apresentação de trabalho e atividade de pesquisa sobre o problema de equivalência em relatividade 
geral, e palestra sobre pesquisas recentes relativas ás ZCR, na República Tcheca, cidade de Opava. Bolsa: 
Limitado País de Destino: Opava/República Tcheca  
Nome: ELIETE DA SILVA BISPO Matrícula SIAPE: 0281877 Data/Período: 15 a 21/11/2014 Evento: 
Apresentação de trabalho no V Congresso Internacional de Ciência y Tecnologia de Los Alimentos, em 
Córdoba/Argentina. Bolsa: Limitado País de Destino: Córdoba/Argentina  
Nome: ELIZABETH MATOS RIBEIRO Matrícula SIAPE: 0167805 Data/Período: 17 a 21/11/2014 Evento: 
Participação na Conferência Internacional sobre Teorias da Administração do Desenvolvimento Nacional: 
uma análise crítica da teoria da Administração Política, em Portugal. Bolsa: Limitado País de Destino: 
Portugal  
Nome: GILBERTO CORSO PEREIRA Matrícula SIAPE: 0282507 Data/Período: 10 a 15/11/2014 Evento: 
Apresentação de trabalho e organizador do Sigradi PHD workshop - XVIII Congresso de La Sociedad 
Iberoamericana de Grá- fica Digital, em Montevidéu/Uruguai. Bolsa: Limitado País de Destino: 
Montevidéu/Uruguai  
Nome: HERON JOSÉ DE SANTANA GORDILHO Matrícula SIAPE: 1330161 Data/Período: 03 a 
07/11/2014 Evento: Conferencista na Jornada Judicial Sobre Políticas Públicas, Derecho Animal y Médio 
Ambiente, na Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Bolsa: Limitado 
País de Destino: Argentina 
Nome: IVANI LÚCIA OLIVEIRA DE SANTANA Matrícula SIAPE: 1434750 Data/Período: 14 a 
23/11/2014 Evento: Conferencista no III Seminário Internacional de ARCU-RED, em Cartagena de Índias - 
Colômbia. Bolsa: Limitado País de Destino: Cartagena de indias/Colômbia 
Nome: JOSÉ ROBERTO SEVERINO Matrícula SIAPE: 1748760 Data/Período: 25 a 30/11/2014 Evento: 
Conferencista no I Taller Científico "Convergência Universitária em lãs Ciências de La Educacíon, Sanctus 
Spiritus, Cuba. Bolsa: Limitado País de Destino: Cuba  
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Nome: JOAQUIM ANTONIO RODRIGUES VIANA NETO Matrícula SIAPE: 3303980 Data/Período: 26 a 
30/11/2014 Evento: Conferencista na Semana Internacional Retina: 1º e 2º Colóquios internacionais - 
Fronteras & migraciones. Idas - vueltas & Fotografias, em Buenos Aires - Argentina. Bolsa: Limitado País 
de Destino: Buenos Aires/Argentina 
Nome: JULIO CESAR DE SÁ DA ROCHA Matrícula SIAPE: 1377539 Data/Período: 27/11 a 01/12/2014 
Evento: Conferencista no Seminário de Experiências Comparadas Brasil-Colômbia, em Bogotá/Colômbia. 
Bolsa: Limitado País de Destino: Bogotá/Colômbia 

Nome: LUCAS PEDREIRA CARVALHO Matrícula SIAPE: 1816975 Data/Período: 30/10 a 05/11/2014 
Evento: Participação de mesa redonda no Congresso Anual da Sociedade Americana de Medicina Tropical e 
Higiene - ASTMH, em Nova Orleans, EUA. Bolsa: Limitado País de Destino: Orleans/Estados Unidos 

Nome: MARCIO FONTANA Matrícula SIAPE: 1474050 Data/Período: 15 a 22/11/2014 Evento: 
Participação Automation fair e visita a Stanford University, em Anaheim - Califórnia - EUA. Bolsa: 
Limitado País de Destino: Califórnia/Estados Unidos  
Nome: NICOLAUS ALBERT BORGES SCHRIEFER Matrícula SIAPE: 1474964 Data/Período: 01 a 
08/11/2014 Evento: Apresentação de trabalho no Congresso Anual da Sociedade Americana de Medicina 
Tropical e Higiene - ASTMH, em Nova Orleans - EUA. Bolsa: Limitado País de Destino: Nova 
Orleans/Estados Unidos 
Nome: NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR Matrícula SIAPE: 3420362 Data/Período: 15 a 
23/11/2014 Evento: Participação em mesa redonda na Reunião do Comitê Executivo da Federación 
Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA) e XIX Bienal  Panamericana de Arquitectura de 
Quito - Equador. Bolsa: Limitado País de Destino: Equador 
Nome: TELMA SUMIE MASUKO Matrícula SIAPE: 1530512 Data/Período: 18 a 26/11/2014 Evento: 
Apresentação de trabalho e  conferencista na XI Jornadas Chilenas de Anatomia, em Temuco - Chile. Bolsa: 
Limitado País de Destino: Chile 
Nome: VILMA SOUSA SANTANA Matrícula SIAPE: 0996048 Data/Período: 08 a 21/11/2014 Evento: 
Apresentação de trabalho e  conferencista da Assembléia Geral Projeto Wiego, em Yogyakarta - Indonésia. 
Bolsa: Limitado País de Destino: Indonésia  
Nome: ZENIS NOVAIS DA ROCHA Matrícula SIAPE: 0413299 Data/Período: 31/10 a 19/11/2014 
Evento: Missão do Programa de  Licenciatura Internacional em Coimbra e Praga/Portugal. Bolsa: Limitado 
País de Destino: Coimbra e Praga/Portugal 
Em 6 de novembro de 2014  AUTORIZA, o Afastamento do País dos seguintes servidores: Nome: 
EDUARDO MARTINS NETTO 
Matrícula SIAPE: 1111193 Data/Período: 28/10 a 01/11/2014 Evento: Participou como ouvinte do 
Congresso 45th World Conference 
on Lung Health. País de Destino: Barcelona/Espanha Bolsa: limitado 
Nome: PRISCILA PINHEIRO RIBEIRO LYRA Matrícula SIAPE: 2293433 Data/Período: 11/11 a 
16/12/2014 Evento: Participará como ouvinte do Miami Neonatology 38ª Annual Internacional Conference. 
País de Destino: Miami/EUA Bolsa: limitado  
Nome: REGIS DE ALBUQUERQUE CAMPOS Matrícula SIAPE: 1506867 Data/Período: 12 a 18/11/2014 
Evento: Participará como ouvinte do 2014 Global Fórum for Hereditary Angioedema. País de Destino: 
Londres/Inglaterra Bolsa: limitado 
AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: ANTONIO CEZAR DE CASTRO LIMA 
Matrícula SIAPE: 1088065 Data/Período: 17 a 21 de novembro de 2014 Evento: Participação como ouvinte 
da Automation Fair 2014: Feira e Process Solutions User Group, em Anahein, CA-EUA. Bolsa: Limitado 
País de Destino: Anahein/CA-EUA 
Nome: ANTONIO FERREIRA DA SILVA Matrícula SIAPE: 0664720 Data/Período: 05 a 16 de novembro 
de 2014 Evento: Conferencista convidado para atuar na Cátedra Itinerante de Física do PLAF, da SBF, em 
parceria com o CNPQ, Medellín - Colômbia. Bolsa: Limitado 
País de Destino: Medellín/Colômbia  
Nome: JOSEANIA MIRANDA FREITAS Matrícula SIAPE: 1348232 Data/Período: 25 de novembro a 06 
de dezembro de 2014 Evento: Apresentação de trabalho no Seminário e Sustentabilidade do Patrimônio: 
reflexão e prospectiva - Universidade Nova de Lisboa e 
Reuniões científicas no departamento de Museologia da Universidade Lusófona de Humanidades e 
tecnologias. Lisboa/Portugal. 
Bolsa: Limitado País de Destino: Lisboa/Portugal  
Nome: LICIA MARIA OLIVEIRA MOREIRA Matrícula SIAPE: 0286047 Data/Período: 11 a 16 de 
novembro de 2014 Evento: Ouvinte no 38th Anual International Neonatology Conference, em Miami - 
EUA. Bolsa: Limitado País de Destino: Miami/Estados Unidos 
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Nome: NELSON DE LUCA PRETTO Matrícula SIAPE: 0287526 Data/Período: 07 a 08 de novembro de 
2014 Evento: Conferencista no evento: "Estratégias de Innovación em la formación docenre universitária y 
en educación veterinária: experiêcias, propuestas y reflexiones" - Buenos Aires/Argentina. Bolsa: Limitado 
País de Destino: Buenos Aires/Argentina 
Nome: OSCAR EDUARDO OCAMPO ORIBE Matrícula SIAPE: 2115559 Data/Período: 14 de novembro 
a 01 de dezembro de 2014 Evento: Participar de Missão Científica ou Cultural na Universidad Nacional de 
Colômbia, em Medelín/Colômbia. Bolsa: Limitado País de Destino: Medellín/Colômbia 
Em 28 de novembro de 2014 
AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: EDILSON FORTUNA DE MORADILLO 
Matrícula SIAPE: 0282737  
Data/Período: 17 a 31 de janeiro de 2015 Evento: Apresentação de trabalho e Grupo de 
discussão/palestra/troca de experiência sobre formação de professores e ensino de química, e acordo de 
cooperação, AFIRSE PORTUGAL: XXII Colóquio 2015, e visita técnica á Universidade do Porto, em 
Portugal. Bolsa: CAPES País de Destino: Portugal 
Nome: ROSÂNGELA COSTA ARAÚJO Matrícula SIAPE: 2584575 Data/Período: 24 a 30 de novembro de 
2014 Evento: Apresentação de trabalho e observadora na 9º Reunião do Comitê Intergovernamental da 
Convenção de 2003 que aprovará o texto da Capoeira como Patrimônio da Humanidade, em Paris - França. 
Bolsa: Limitado País de Destino: Paris/França 
Em 27 de janeiro de 2015  AUTORIZA,  o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: JULIO 
CESAR DE SÁ DA ROCHA Matrícula SIAPE: 1377539 Data/Período: 26/05 á 01/06/2015 Evento: 
Apresentação de Painel - 2015 Law and Society Association Annual Meeting - EUA. Bolsa: limitado País de 
Destino: Estados Unidos  
Nome: LUIS NICOLAU PARÉS Matrícula SIAPE: 1475074 Data/Período: 15 á 28/02/2015 Evento: 
Pesquisa  de arquivos da  Societé dês  Missões  Africaines, no contexto do projeto de pesquisa intitulado 
Adesões religiosas, identidades e redes  sociais: africanos libertos entre a Bahia  e o Daomé (1790-1890), em 
Roma - Itália. Bolsa: CNPq País de Destino: Roma/ ITÁLIA 
Em 23 de janeiro de 2015 AUTORIZA,  o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: ANTONIO 
ALBERTO DA SILVA LOPES Matrícula SIAPE: 6536122 Data/Período: 12/01 á 12/02/2015 Evento: 
Realizar pesquisa científica e projetos institucionais com pesquisadores da  Universidade de Michigan, ANN 
ARBOR.MI, Estados Unidos. Bolsa: limitado País de Destino: Estados Unidos  
Nome: LIVIO SANSONE Matrícula SIAPE: 1349864 Data/Período: 21/02 á 05/03/2015 Evento: 
Participação em mesa redonda e conferencista na missão de pesquisa e cooperação técnica a Cabo Verde e 
Guine Bissau.Bolsa: CAPES País de Destino: Cabo Verde e Guine Bissau 
22 DE JANEIRO DE 2015 AUTORIZA,  o Afastamento  do País do seguinte servidor: Nome: CARLOS 
FILIPE DA CONCEIÇÃO Matrícula SIAPE: 2585742 Data/Período: 16 á 24/03/2015 Evento: Apresentação 
de trabalho no XX Congresso Internacional de Asociación Alemana de Hispanistas, em Heidelberg - 
Alemanha. Bolsa: limitado País de Destino: Alemanha 
16 de janeiro de 2015 AUTORIZA,  o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: RONALDO 
LOPES OLIVEIRA Matrícula SIAPE: 1524554 Data/Período: 08 á 14/02/2015 Evento: Convidado para 
representar a UFBA no evento do programa de alianças para  a Educação e Capacitação  (PAEC), acordo 
firmado entre o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras e a UFBA, em Wa s h i n g t o n - D C - E U A 
. Bolsa: limitado 
País de Destino: EUA 

Em 14 de janeiro de 2015   o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: ANGELINA XAVIER 
ACOSTA Matrícula SIAPE: 1350201 Data/Período: 09 á 13/02/2015  Evento:  Participação  como  ouvinte  
no 11  th  Annual  World  Symposium, em Orlando, Fl - EUA. Bolsa: limitado País de Destino: EUA 

Nome: EDSON FERNANDO DALMONTE Matrícula SIAPE: 1754282 Data/Período: 11 a 21/04/2015 
Evento: Apresentação de trabalho,  ensino e orientação acadêmica na Pós-Graduação em Ciências da 
Comunicação, dando continuidade ao convênio de Cooperação Acadêmica e Científica da Universidade da 
Beira Interior, em Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: PORTUGAL 

Nome: EDSON FERNANDO DALMONTE Matrícula SIAPE: 1754282 Data/Período: 22 a 25/04/2015 
Evento: Apresentação de trabalho e ministrar curso sobre Comunicação,  fluxos e  narrativas  conteporâneas 
no  âmbito  do Mestrado  e Doutorado em Comunicação, Cultura e Artes, na Universidade de Algarve, em 
Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: PORTUGAL 

Nome: IEDA MARGARIDA CRUSOÉ ROCHA REBELO Matrícula SIAPE: 012148016 Data/Período: 12 
á 25/10/2014 Evento: Resolução de questões referentes ao estágio Pós-doutoral sob custos próprios - EUA e 
Europa. Bolsa: limitado País de Destino: EUA e EUROPA 
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Nome: SÔNIA MARIA ROCHA SAMPAIO Matrícula SIAPE: 0285400 Data/Período: 28/01 á 11/02/2015 
Evento: Apresentação de trabalho no XV CONLAB e visita científica á Universidade de Coimbra, em 
Portugal. Bolsa: CAPES País de Destino: PORTUGAL 

Em 12 de janeiro de 2015 
AUTORIZA,  o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: DANIEL ABENSUR ATHANAZIO 
Matrícula SIAPE: 3348245 Data/Período: 20 a 28/03/2015 Evento: Apresentação de Trabalho, 2015 United 
States & Canadian Academy of Pathology Annual Meeting, em Boston - EUA. Bolsa: limitado País de 
Destino: Boston/EUA 

Nome: MARIA ISABEL SCHINONI Matrícula SIAPE: 14920026 Data/Período: 04 a 08/02/2015 Evento: 
Participante de Mesa Redonda no HCV Standalone Meeting EMEA, em Madri - Espanha. Bolsa: limitado 
País de Destino: Madri/ESPANHA 
 Nome: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA TEIXEIRA Matrícula SIAPE: 1154746 Data/Período: 13 a 
27/01/2015 Evento: Participação em Mesa Redonda no Seminaire of Project Exhibition The Roads That 
Lead to Bahia e visitas técnicas, em Los Angeles - USA. Bolsa: limitado 
País de Destino: Los Angeles/USA 

 
Em 5 de janeiro de 2015  
AUTORIZA,  o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: JAMILE BORGES DA SILVA Matrícula 
SIAPE: 2354741 Data/Período: 21/01 a 08/02/2015 Evento: Seminário de Especialização Fábrica de idéias. 
Curso avançado estudos éticos-raciais. Bolsa: limitado País de Destino: Lisboa/PORTUGAL 

Em 6 de janeiro de 2015, AUTORIZA,  o Afastamento do País do seguinte servidor Nome: JUAN 
MANUEL SÁNCHEZ ARTEAGA Matrícula SIAPE: 2086934 Data/Período: 19/12/2014 a 03/01/2015 
Evento: Participar de apresentação de trabalho nos Seminários Americanistas  Del Departamento  de 
Estúdios  Americanos, Instituto  de História,   Consejo   Superior Investigaciones   Científicas,Espanha 
(CSIC).Bolsa: Limitado País de Destino: Madrid/ESPANHA 

Nome: LÍLIAN LESSA ANDRADE Matrícula SIAPE: 2301704 Data/Período: 08 a 16/11/2014 Evento: 
Participar de apresentação de trabalho no Congresso Iberoamericano de Ciência, Tecnologia,  Innovación y 
Educación, em Buenos Aires - Argentina. Bolsa: Limitado País de Destino: Buenos Aires/ARGENTINA 

Nome: REJÂNE MARIA LIRA DA SILVA Matrícula SIAPE: 0287816 Data/Período: 16 a 27/03/2015 
Evento: Participação como ouvinte no curso lês Animaux Venimeux Vénéneux, módulo Marine ecosystems, 
em Paris - França. Bolsa: CNPq País de Destino: Paris/FRANÇA 

Nome: RICARDO DOBROVOLSKI Matrícula SIAPE: 01576452 Data/Período: 05 a 16/01/2015 Evento: 
Participar de apresentação de trabalho na 7th International Conference of  the international  Biogeography 
Society  na University of Bayreuth - Alemanha. 
Bolsa: CAPES País de Destino: ALEMANHA  
Nome: SILVIO ALEXANDRE BEISL VIEIRA DE MELO Matrícula SIAPE: 1523793 Data/Período: 04 a 
18/02/2015 
Evento: Participação em missão docente na School of Chemical En-gineering, University of Birmingham, 
Inglaterra. Bolsa: CAPES 
País de Destino: Birmingham/INGLATERRA  
Nome: TEREZA CRISTINA BRAGA FERREIRA Matrícula SIAPE: 2698686 Data/Período: 11 a 
16/11/2014 Evento: Ouvinte no Congresso Iberoamericano de Ciência, Tecnologia, Innovación y Educación, 
em Buenos Aires - Argentina.Bolsa: LimitadoPaís de Destino: Buenos Aires/ARGENTINA 

Em 25 de fevereiro de 2015 AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: ANA MARIA 
BICALHO, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada no Instituto de Letras no Departamento de 
Letras Românicas desta Universidade, no período de 01 de março de 2015 a 29 de fevereiro de 2016, para 
realização do Pós-Doutorado na Université Catholique de Louvain/Bélgica, com ônus CAPES, (Proc. 
Nº.23066.060729/14-18). 
Em 24 de fevereiro de 2015 AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: CRISTIANE 
CORREA PAIM, ocupante do cargo de Professor Associado, lotada na Escola Politécnica no Departamento 
de Engenharia Elétrica desta Universidade, no período de 01 de março de 2015 a 29 de fevereiro de 2016, 
para realização do Pós-Doutorado na RMIT University, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 23066.060729/14-18) 
FLORA SOUZA BACELAR, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada no Instituto de Física no 
Departamento de Física Geral desta Universidade, no período de 15 de fevereiro de 2015 a 14 de fevereiro 
de 2016, para realização do Pós-Doutorado na Universidade da Ilhas Baleares, com ônus CNPq, (Proc. 
Nº.23066.062463/14-93). 
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IEDA MARGARIDA CRUSOÉ ROCHA REBELLO, ocupante do cargo de Professor Associado, lotada na 
Faculdade de Odontologia no Departamento de Propedêutica e Clínica Integrada desta Universidade, no 
período de 13 de janeiro de 2015 a 13 de julho de 2015, para realização do Pós-Doutorado na University of 
Louisville -EUA, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 23066.048756/14-21). 
o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: MARIA GUADALUPE MEDINA Matrícula SIAPE: 
0286889 Data/Período: 15 á 18/02/2015 Evento: Participar de Missão Científica ou Cultural do WISH 
Summit em Doha/Qatar. Bolsa: limitado País de Destino: Doha/Qatar 
Nome: VITÓRIA REGINA PEDREIRA DE ALMEIDA Matrícula SIAPE: 0286661 Data/Período: 23 á 
26/03/2015 Evento: Participar como ouvinte da AAD Dematologia em San Francisco/Califórnia. Bolsa: 
limitado. País de Destino: San Francisco/Califórnia 
Em 23 de fevereiro de 2015 AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: ALZIRA 
QUEIROZ GONDIM TUDE DE SÁ, ocupante do cargo de Professor Assistente, lotada no Instituto de 
Ciências da Informação no Departamento de Fund. Processos Informacionais desInformação no 
Departamento de Fund. Processos Informacionais desta Universidade, no período de 01 de abril de 2015 a 
30 de setembro de 2015, para realização do Estágio Doutoral na Universidade Nova Lisboa, com ônus 
CAPES, (Proc. Nº. 23066.000525/15-91). 
AMANDA AMANTES NEIVA RIBEIRO, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada na Faculdade de 
Educação no Departamento de Educação II desta Universidade, no período de 29 de novembro de 2015 a 02 
de novembro de 2016, para realização do Pós-Doutorado na University of Thessaloniki, Grécia, com ônus 
CAPES, (Proc. Nº. 23066.068882/14-39). 
ANDRÉ LUIZ MARTINS LEMOS, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado na Faculdade de 
Comunicação no Departamento de Comunicação desta Universidade, no período de 01 de agosto de 2015 a 
31 de julho de 2016, para realização do Pós-Doutorado na Maynooth University-National University of 
Ireland, com ônus CNPq/CAPES, (Proc. Nº. 23066.066086/14-52). 
CRISTINA MARIA D AVILA TEIXEIRA, ocupante do cargo de Professor Associado, lotada na Faculdade 
de Educação no Departamento de Educação II desta Universidade, no período de 01 de junho de 2015 a 31 
de maio de 2016, para realização do Pós-Doutorado na Universidade de Paris V, com ônus CNPq, (Proc. 
Nº.23066.003054/15-72) 
Em 4 de fevereiro de 2015 AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: CECILIA 
MARIA BACELLAR SARDENBERG Matrícula SIAPE: 0282875 Data/Período: 01 á 11/02/2015 Evento: 
Apresentação de trabalho e participação em mesa redonda no XII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de 
Ciências Sociais, em Lisboa -Portugal.Bolsa: limitado País de Destino: Lisboa/PORTUGAL 
AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor:Nome: ALESSANDRA CASTRO ALVES 
Matrícula SIAPE: 1225951 Data/Período: 05 á 15/03/2015 Evento: Apresentação de Pôster na 93th General 
Session and Exhibition of IADR, em Boston - EUA. Bolsa: limitado País de Destino: Boston/EUA 

Nome: CLAUDIA LUIZON DIAS LEME Matrícula SIAPE: 1396309 Data/Período: 14 á 28/02/2015 
Evento: Reunião de Coordenação Geral PLI, reunião local do PLI da Universidade de Coimbra e 4ª Missão 
do Programa de Licenciaturas Internacionais. Coimbra - Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: 
Coimbra/PORTUGAL 
Em 3 de fevereiro de 2015 AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: GUIDO 
LAÉRCIO BRAGANÇA CASTAGNINO Matrícula SIAPE: 016745590 Data/Período: 01/02/2015 á 
31/01/2016 Evento: Pretende realizar Estágio Pós-Doutoral na Universidade Complutense de Madrid - 
Espanha.Bolsa: CAPES País de Destino: Madrid/ESPANHA 
Em 30 de janeiro de 2015  AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: 
ALESSANDRA SANTOS DE ASSIS Matrícula SIAPE: 2331856 Data/Período: 09 á 13/03/2015 Evento: 
Ouvinte no Seminário Regional do Programa de Apoio ás Ações Educacionais do Mercosul (PASEM), em 
Buenos Aires - Argentina. Bolsa: limitado País de Destino: Argentina 
Nome: CHARBEL NIÑO EL-HANI Matrícula SIAPE: 1090422 Data/Período: 27 á 30/01/2015 Evento: 
Participação no Expert Meeting on Potencial Studies of the IPCC, em Genebra - Suíça. Bolsa: limitado País 
de Destino: Suíça 
Nome: HUGO DA COSTA RIBEIRO JÚNIOR Matrícula SIAPE: 00287530 Data/Período: 19 á 21/01/2015 
Evento: Reunião de Protocolo de Pesquisa: EFEITO DA FORTIFICAÇÃO DE FARINHA DE TRIGO NO 
CONTROLE DE ANEMIA EM PRÉ-ESCOLARES - INTA Instituto de Nutrición y Tecnologia de los 
Alimentos, em Santiago - Chile. Bolsa: limitado País de Destino: Chile 

Nome: JULIANA PRATES SANTANA Matrícula SIAPE: 2422906 Data/Período: 10 á 24/03/2015 Evento: 
Participação na Biennial Meetings of the Society for Research in Child Develonpment - Visita acadêmica á 
Universidade de Illinois - Filadélfia - EUA. Bolsa: limitado País de Destino: Estados Unidos 
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Em 30 de março de 2015 AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor:Nome: ALEXANDRE 
DE MACÊDO WAHRHAFTIG atrícula SIAPE: 2305993 Data/Período: 21 á 29/05/2015 Evento: participar 
com apresentação de trabalho científico no COMPDYN 2015, na Grécia. Bolsa: CAPES País de Destino: 
Grécia. 

Nome: BLANDINA FELIPE VIANA Matrícula SIAPE: 1095735 Data/Período: 20 á 23/05/2015 Evento: 
conferencista do módulo "POLINIZAÇÃO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" na Cátedra de Jose Celestino 
Mutis, em Bogotá/Colômbia. Bolsa: limitado País de Destino: Colômbia. 
Nome: CECILIA MARIA BACELLAR SARDENBERG Matrícula SIAPE: 0282875 Data/Período: 13 á 
21/03/2015 Evento: Integrar delegação brasileira que participará da 59º reunião da comissão do Status da 
Mulher (CSW)das Nações Unidas, em Nova Iorque/EUA. Bolsa: limitado País de Destino: EUA 

Nome: LEILA COSTA CRUZ Matrícula SIAPE: 1678435 Data/Período: 02 á 13/07/2015 Evento: participar 
com apresentação de artigo da conference of the International Society for History, Philosophy, and Social 
Studies of Biology, em Montréal/Qquebec/Canadá. Bolsa: limitado País de Destino: Canadá 
Nome: PAULO FERNANDO DE ALMEIDA Matrícula SIAPE: 6285556 Data/Período: 30/01 á 12/02/2015 
Evento: visitas técnica e conferencias na conference Detail for Mechanisms for Low-light Therapy X. Bolsa: 
CNPq País de Destino: Mechanisms for Low-light Therapy X 

Nome: RAYMUNDO PARANA FERREIRA FILHO Matrícula SIAPE: 0287803 Data/Período: 21 á 
27/04/2015 Evento: participação em mesa redonda e ouvinte no 50th Annual Congress of the European 
Association for the Study of the liver - EASL, em Viena - Austria. Bolsa: limitado País de Destino: Austria. 

Nome: SILVIA LIMA COSTA Matrícula SIAPE: 0288059 Data/Período: 04 á 21/04/2015 Evento: Missão 
Científica na Université de Paris VI Pierre et Marie Curie - Lboratório de Plasticidade Glial e participação e 
apresentação de conferencia durante o VII NEUROTOXICITY SOCIETY MEETING, Com apresentação da 
conferencia Impact of plant derived flavonoids on neurodegenerative diseases, durante o Symposium 8 
neurodegenerative Diseses em Cuenca na Espanha. Missão Cientifica ao GRUPO DE INVESTIGAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DE MURCIA. MISSÃO CIENTIFICA AO LABORÁTORIO DE 
NEUROINMUNOLOGIA DO INSTITUTO CAJAL de Madrid na Espanha. Bolsa: FAPESB País de 
Destino: Madrid na Espanha. 
Em 27 de março de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: DORIEDSON 
FERREIRA GOMES Matrícula SIAPE: 1475171-4 Data/Período: 20/04 a 04/05/2015 Evento: Participar da 
primeira reunião de trabalho do grupo Aquatic Transitions em Keyworth, Inglaterra. Bolsa: limitado País de 
Destino: INGLATERRA 
Nome: PAULO CARVALHO TOBIAS DUARTE Matrícula SIAPE: 1040631-1 Data/Período: 11 a 
17/03/2015 Evento: Participar, com apresentação de trabalho, do Encontro Anual da Associação 
Internacional de Pesquisa Odontológica-IADR, a realizar-se em Boston/USA. Bolsa: limitado País de 
Destino: Boston/USA 
Nome: EDUARDO FURTADO DE SIMAS FILHO Matrícula SIAPE: 2506534 Data/Período: 09 a 
16/05/2015 Evento: Pretende participar da IEEE - International Instrumentation and Measurement 
Technology Conference (I2MTC 2015), em Pisa/Itália. Bolsa: limitado País de Destino: ITÁLIA 
Em 24 de março de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: JULIANA 
FREIRE GUTMANN Matrícula SIAPE: 2142522-3 Data/Período: 10 a 19/04/2015 Evento: Conferencista 
no seminário Lê témoin Á I'écran, faz parte do projeto de pesquisa integrado PATRIMOINES-IMAGENS-
MÉDIAS-IDENTITÉS/PIMI-FRANÇA. Bolsa: limitado País de Destino: França 
Em 23 DE MARÇO DE 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: ANNAMARIA 
DA ROCHA JATOBA PALACIOS, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Adjunto lotada 
no Departamento de Comunicação desta Universidade, no período de 20 de dezembro de 2014 a 14 de 
janeiro de 2015, para participar em Convênio de Colaboração Acadêmica, com ônus limitado, (Proc. 
Nº.23066.065896/14-37). 
ITANIA MARIA MOTA GOMES, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Associada 
lotada no Departamento de Comunicação desta Universidade, no período de 25 de março a 28 e abril de 
2015, para participar como pesquisadora convidada do LAHRA, da Universidade de Grenoble, com ônus 
limitado, (Proc. Nº. 23066.070335/14-69). 
Nome: ALESSANDRA SANTOS DE ASSIS  Matrícula SIAPE: 2331856 Data/Período: 09 á 13/03/2015 
Evento: participar, como ouvinte, do Seminário Regional do programa de Apoio ás Educacionais do 
MERCOSUL (PASEM) em Buenos Aires/Argentina. Bolsa: limitado País de Destino: Buenos 
Aires/Argentina. 
Nome: ANDRÉ LUIZ MARTINS LEMOS Matrícula SIAPE: 1218133 Data/Período: 05 á 13/03/2015 
Evento: participar com apresentação de trabalho da reunião de pesquisa - Augmented Urbanity - RCUK-
CONFAP International Network, Glasgow e Durham, UK/Inglaterra. Bolsa: CNPq País de Destino: 
Inglaterra.  
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Nome: ANGELO SZANIECKI PERRET SERPA Matrícula SIAPE: 1211108 Data/Período: 28/03 á 
11/04/2015 Evento: participação em trabalho de campo e seminários do laborátorio Espaces Natura et 
Culture da Universidade de Paris IV -França. Bolsa: CNPq País de Destino: França.  
Nome: CRISTINA MARIA ASSIS LOPES TAVARES DA MATA HERMIDA Matrícula SIAPE: 1067626 
Data/Período: 07 á 13/03/2015 Evento: participar como conferencista da Reunião da OEA de criação de 
Rede Latino-Americana de Transferência de Tecnologia na cidade de Guatemala, Guatemala.Bolsa: limitado 
País de Destino: Guatemala. 
Nome: FEDERICO COSTA Matrícula SIAPE: 2187819 Data/Período: 03 á 13/03/2015 Evento: participar 
dos eventos gordon Research Conference e Gordon research Seminar, em Galvaston - Texas/ esstados 
Unidos. Bolsa: limitado País de Destino: Estados Unidos  
Nome: FRANCISCO CARLOS ROCHA DE BARROS JUNIOR Matrícula SIAPE: 1522389 Data/Período: 
01 á 11/03/2015 Evento: participar com apresentação de trabalho na Benthic Ecology Meeting 2015, na 
cidade de Quebec, Canadá. Bolsa: CNPq País de Destino: Quebec/Canadá.  
Nome: GRISELDA PINHEIRO KLUPPEL Matrícula SIAPE: 2824655 Data/Período: 15 á 20/03/2015 
Evento: participar como palestrante do Encuentro Internacional de Conservación Preventiva e Interventiva 
em Museos, Archivos y Bibliotecas em Buenos Aires/Argentina. Bolsa: limitado País de Destino: Buenos 
Aires/Argentina. 
Nome: GUSTAVO BITTENCOURT MACHADO Matrícula SIAPE: 1813758 Data/Período: 06 á 
10/04/2015 Evento: participar em Leitura de Defesa de Tese de Douorado, junto a Universidade de 
Barcelona. Bolsa: limitado País de Destino: Barcelona. 
Nome: LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS Matrícula SIAPE: 0285360 Data/Período: 19 á 
29/03/2015 Evento: participar como ouvinte da Annual Meeting of the United States and Canadian Academy 
of Pathology em Boston/Estadus Unidos. Bolsa: limitado País de Destino: Estados Unidos. 
Nome: LEONARDO JOSE SEBIANE SERRANO Matrícula SIAPE: 2091873 Data/Período: 01 á 
08/06/2015 Evento: participar de apresentação de pesquisa na conferencia Conjunta SDHS/CORD 2015: 
Society of Dance History Scholars/Congress on Research in Dance joint Conferense, em Hellenic Cosmos, 
Antenas/Grécia. Bolsa: FAPESB País de Destino: Grécia 
Nome: LUIS NICOLAU PARES Matrícula SIAPE: 1475074 Data/Período: 17 á 23/03/2015 Evento: 
participar de mesa redonda do Seminário Brésil: faces multples junto a Universidade de Paris Sorbonne em 
Paris. Bolsa: CNPq País de Destino: Paris 
Nome: MÁRCIO GALVÃO GUIMARÃES DE OLIVEIRA Matrícula SIAPE: 3358976 Data/Período: 13 á 
18/05/2015 Evento: participar com apresentação de trabalho do 2015 Annual Scientific Meeting of the 
American Geriatrics Society, em Washington DC, EUA. Bolsa: limitado País de Destino: Washington DC, 
EUA. 
Nome: MARINA REGIS CAVICCHIOLI Matrícula SIAPE: 1728556 Data/Período: 09 á 18/04/2015 
Evento: pretende realizar pesquisa de campo junto ao sítio arqueológico de Pompéia e junto ao Museu 
Nacional de Nápoles, na Itália. Bolsa: CNPq País de Destino: Itália. 
Nome: MESSIAS GUIMARAES BANDEIRA Matrícula SIAPE: 2292319 Data/Período: 19 á 23/02/2015 
Evento: participar de visita Institucional a Universidade de Aveiro em Portugal. Bolsa: limitado País de 
Destino: Portugal  

Nome: ROSANGELA COSTA ARAUJO Matrícula SIAPE: 2584575 Data/Período: 31 á 06/04/2015 
Evento: participar com apresentação de trabalho e observadora dos 25 anos do Mestre João Grande em Nova 
Iorque/Estados Unidos. Bolsa: limitado País de Destino: Nova Iorque/Estados Unidos. 

Nome: REJANE MARIA LIRA DA SILVA Matrícula SIAPE: 0287816 Data/Período: 05 á 13/04/2015. 
Evento: Estadia de Pesquisa em colaboração com o museu de História natural e da Ciências, em Lisboa - 
Portugal. Bolsa: CNPq País de Destino: Portugal.  
Nome: SANDRO CABRAL Matrícula SIAPE: 2477022 Data/Período: 19/03 á 21/03/2015 Evento: 
participar com apresentação e de mesa redonda no Strategic Managemente Conference Chile 2015, 
Santiago/Chile. Bolsa: limitado País de Destino: Chile. 
Nome: SORAIA TEIXEIRA BRANDÃO Matrícula SIAPE: 1100392 Data/Período: 01 á 12/06/2015 
Evento: participar com apresentação de trabalho no Congresso Ninth Meditettanean Combustion 
Symposium - MCS9, em Rhodes/Grécia. Bolsa: CAPES País de Destino: Grécia 
Nome: TELMA SUMIE MASUKO Matrícula SIAPE: 1530512 Data/Período: 26/03 á 08/04/2015 Evento: 
participar com apresentação de trabalho do EXPERIMENTAL BIOLOGY 2015, em Boston - MA. Bolsa: 
limitado País de Destino: Boston 
Nome: VANESSA SIEVERS DE ALMEIDA Matrícula SIAPE: 1877538 Data/Período: 19 á 22/03/2015 
Evento: realizar curso "Hannah Arendt e a educação, em São Paulo/SP participar dos eventos gordon 
Research Conference e Gordon research Seminar, em Galvaston - Texas/ estados Unidos. Bolsa: limitado 
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País de Destino: São Paulo 
Nome: WILSON NASCIMENTO SANTOS Matrícula SIAPE: 2326070 Data/Período: 10 á 13/03/2015 
Evento: participar do I Seminário Regional Del Programa de Apoyo Al Sector Del MECOSUL (PASEM), " 
Políticas Docentes para la Integración Regional" em Buenos Aires/Argentina. Bolsa: limitado País de 
Destino: Buenos Aires/Argentina 
Em 19 de março de 2015,AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: LUIZ MARCIO 
SANTOS FARIAS Matrícula SIAPE: 2138504 Data/Período: 28/04 a 02/05/2015 Evento: Participar de 
apresentação de comunicação no II Colóquio Internacional em Educação: Questões Atuais e Futuras da 
Formação e a Profissão Docente, no Centro Sheraton - Montreal, em Quebec/Canadá. Bolsa: limitado País 
de Destino: Quebec/Canadá 
Nome: LUIZ MARCIO SANTOS FARIAS Matrícula SIAPE: 2138504 Data/Período: 12 a 16/05/2015 
Evento: Participar de apresentação de comunicação no Congresso Internacional: Pratiques ET Formations 
Dans Les Educations, em Hammam/Tunisie. Bolsa: limitado País de Destino: Hammam/Tunisie 
Nome: CARLOS ROBERTO BRITES ALVES Matrícula SIAPE: 0287953 Data/Período: 21/02 á 
03/03/2015 Evento: participar, como ouvinte, na Conference On Retroviruses And Opportunisticinfections, a 
realizar-se em Seattle, WA Estados Unidos da America. Bolsa: limitado País de Destino: Estados Unidos da 
America. 
Nome: HELTON ESTRELA RAMOS Matrícula SIAPE: 1311305 Data/Período: 15 á 21/05/2015 Evento: 
pretende participar do European Congress of Endocrinology, em Dublin/Irlanda Bolsa: FABESB País de 
Destino: Irlanda. 
Em 13 de março de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: MARCUS 
VINÍCIOS AMERICANO DA COSTA FILHO Matrícula SIAPE: 2042003 Data/Período: 22 á 28/03/2015 
Evento: Participar do Congresso Internacional de Energia Renovável em Sousse na Tunísia. Bolsa: limitado 
País de Destino: Tunísia. 
Em 24 de abril de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: ANDRÉ 
GUSTAVO SCOLARI CONCEIÇÃO Matrícula SIAPE: 1652496 Data/Período: 25/05/2015 a 31/05/2015 
Evento: Conferencista na 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2015) 
EUA. Bolsa: limitado País de Destino: Estados Unidos 
Nome: DEOLINDA CATARINA FRANÇA DE VILHENA Matrícula SIAPE: 1877942 Data/Período: 
03/05/2015 a 09/05/2015 Evento: Participação na edição 2015 Cátedra/Chaire Michel Foucault E Seminário 
de Educação Artística, no Chile. Bolsa: limitado País de Destino: Chile  
Nome: IARA SORDI JOACHIM BRAVO Matrícula SIAPE: 1228289 Data/Período: 28/05/2015 a 
08/06/2015 Evento: Apresentação de trabalho na Final Research Coordination Meeting on Resolution of 
Cryptic Species Complexes of Tephritid Pestes, na França. Bolsa: limitado País de Destino: França 
Nome: LUCAS MIRANDA MARQUES Matrícula SIAPE: 1561874 Data/Período: 28/05/2015 a 
05/06/2015 Evento: Participação na 115 th General Meeting of the American Society Microbiology, em 
New Orleans/ EUA. Bolsa: CNPq País de Destino: Estados Unidos  
Nome: LUCAS ROBATTO Matrícula SIAPE: 2877309 Data/Período: 28/04/2015 a 16/05/2015 Evento: 
Participação em Missão Científica/Cultural: Universidade der Musik Karlsruhe, na Alemanha e 
Conservatório de Jobra, em Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: Alemanha e Portugal 
Nome: LIVIO SANSONE Matrícula SIAPE: 1349864 Data/Período: 17/05/2015 a 27/05/2015 Evento: 
Participação no ciclo de seminários em estudos africanos na Universidade de Bayreuth, Alemanha e 
conferência em Lisboa. Bolsa: limitado País de Destino: Alemanha e Portugal 
Nome: LUCIANO MATOS QUEIROZ Matrícula SIAPE: 1741302 Data/Período: 18/05/2015 a 25/05/2015 
Evento: Apresentação de trabalho na Internacional Conference on Industrial Waste & Wastewater Treatment 
& Valorization, IWWATV 2015, em Atenas - Grécia. Bolsa: limitado País de Destino: Grécia 

Nome: MARIA INÊS CORRÊA MARQUES Matrícula SIAPE: 1041925 Data/Período: 08/05/2015 a  
18/05/2015 Evento: Participação em atividade do Programa Iberoamericano de Mobilidade Docente, 
México. Bolsa: CAPES País de Destino: México 
Nome: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA TEIXEIRA Matrícula SIAPE: 1154746 Data/Período: 
12/05/2015 a 26/05/2015 Evento: Participação no Seminário para discutir exposição: The Roads that Lead to 
Bahia: Visual Arts and the Emergence of Brazil's Black Rome, em Los Angeles - EUA. Bolsa: limitado País 
de Destino: Estados Unidos 
Nome: SIMONE SOUZA DE ASSUMPÇÃO Matrícula SIAPE: 1578224 Data/Período: 08/05/2015 a  
17/05/2015 Evento: Participação no Programa Iberoamericano de Mobilidade Docente MEC BRASIL/OEI, 
no México. Bolsa: CAPES País de Destino: México  
Nome: WENDEL HENRIQUE BAUMGARTNER Matrícula SIAPE: 1524786 Data/Período: 25/05/2015 a 
05/06/2015 Evento: Apresentação de trabalho na Annual Internacional Conference on Geography, na Grécia. 
Bolsa: limitado País de Destino: Grécia 
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Em 23 de abril de 2015 AUTORIZA, o Afastamento do País das seguintes servidoras: CLARICE SANTOS 
MOTA, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada no Departamento de Saúde Coletiva I desta 
Universidade, no período de 15 de agosto de 2015 a 30 de setembro de 2016, Realizar estágio Pós-doutoral, 
junto a University of York em Reino Unido, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 23066.065293/14-71). 
MARIA LIGIA RANGEL SANTOS, ocupante do cargo de Professor Associado, lotada na Departamento de 
Saúde Coletiva I desta Universidade, no período de 01 de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016, realizar 
estágio Pós-doutoral, junto a Universidade Aberta de Lisboa em Portugal, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 
23066.069561/14-61) 
Em 22 de abril de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: ADRIANO DE 
OLIVEIRA SAMPAIO Matrícula SIAPE: 1748775 Data/Período: 26/04 a 02/05/2015 Evento: Participar do 
Seminário sobre El Anális Semiótico de las Campañas publicitárias de La marca pays Brasil e Espanha em 
ESDI e Autónoma/Barcelona. Bolsa: limitado País de Destino: ESDI e Autónoma/Barcelona  
AMIN BASSREI, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado no Instituto de Geociências no 
Departamento de Geofísica desta Universidade, no período de 10 de agosto de 2015 a 09 de agosto de 2016, 
para estágio de Pós-Doutorado na Universidade de Stanford/Estados Unidos, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 
23066.002724/15-98). 
EMERSON ANDRADE SALES, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado no Instituto de Química 
no Departamento de Físico-Química desta Universidade, no período de 01 de fevereiro de 2015 a 31 de julho 
de 2015, para Pós-Doutorado na Universidade da Bangalore/Índia, com ônus limitado, (Proc. Nº. 
23066.066540/14- 84). 
HELIANA FARIA METTIG ROCHA, ocupante do cargo de Professor Assistente, lotada na Faculdade de 
Arquitetura no Departamento de Arquitetura desta Universidade, no período de 01 de março de 2015 a 30 de 
setembro de 2015, pretende realizar curso de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo na modalidade 
sanduíche, junto a Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, como parte do curso que vem realizando 
junto a esta Universidade desde 15.05.2013, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 23066.001195/15-23). 
JUSSARA BORGES DE LIMA, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada no Instituto de Ciências da 
Informação no Departamento de Documentação e Informação desta Universidade, no período de 02 de junho 
de 2015 a 01 de junho de 2016, afastamento para desenvolvimento de estágio doutoral na Universidade 
Carlos III - Madrid/Espanha, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 23066.071206/14-51). 
Nome: MARCOS ENNES BARRETO Matrícula SIAPE: 2810986 Data/Período: 04 a 14/05/2015 Evento: 
visita técnica ao Farr Institute, reuniões de projeto, apresentação de trabalho. Bolsa: limitado País de 
Destino: Londres e Manchester/INGLATERRA  
Nome: ANTONIO PUENTES TORRES Matrícula SIAPE: 1444401 Data/Período: 06 a 10/04/2015 Evento: 
apresentação de trabalho no XV EGAL - XV Encuentro de Geógrafos de América Latina, em Cuba. Bolsa: 
limitado País de Destino: CUBA  
Nome: CHARBEL NIÑO EL-HANI Matrícula SIAPE: 1090422 Data/Período: 14 a 17/04/2015 Evento: 
participação de banca de defesa de doutorado e conferencista na Universidad Distrital, em Bogotá/Colômbia. 
Bolsa: limitado País de Destino: Bogotá/Colômbia  
Nome: LEONARDO FERNANDES CANEDO Matrícula SIAPE: 4466773 Data/Período: 13 a 20/04/2015 
Evento: Ouvinte no Congresso SIS - Four Season Westlake, na Califórnia - EUA. Bolsa: limitado País de 
Destino: Califórnia/EUA  
Nome: SANDRO CABRAL Matrícula SIAPE: 2477022 Data/Período: 07 a 12/04/2015 Evento: 
apresentação de trabalho e conferencista no Simpósio Design Issues in Public-Private Partnerships, em 
Cingapura -Ásia. Bolsa: limitado País de Destino: Cingapura/Ásia 
Nome: HERON JOSÉ DE SANTANA GORDILHO Matrícula SIAPE: 1330161 Data/Período: 07 á 
14/03/2015 Evento: Conferencista no  estrado de Direito animal e Sociedade, na Espanha e no Seminário 
sobre Direito Animal, na França. Bolsa: limitado País de Destino: França 
Em 13 de abril de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: ANGELA 
MACHADO ROCHA Matrícula SIAPE: 1078693 Data/Período: 20 á 28/06/2015 Evento: Apresentação de 
trabalho no XVI Congresso Científico Internacional - CNIC 2015, em Havana - Cuba. Bolsa: limitado País 
de Destino: Havana/CUBA 
Nome: HERON JOSÉ DE SANTANA GORDILHO Matrícula SIAPE: 1330161 Data/Período: 22 á 
25/04/2015 Evento: Conferencista no II Posgrado Internacional sobre Derechos de los animales y Sociedad 
Ética del Siglo XXI, em Corrientes - ARGENTINA. Bolsa: limitado País de Destino: 
Corrientes/ARGENTINA 

Nome: MÔNICA DE OLIVEIRA NUNES DE TORRENTÉ Matrícula SIAPE: 1349800 Data/Período: 
30/01 á 06/02/2015 Evento: Participar de apresentação e como Coordenadora de Grupo de Trabalho no 
Congresso Luso-Afro Brasileiro, em Lisboa/Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: Lisboa/PORTUGAL 
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Nome: PAOLA BERENSTEIN JACQUES Matrícula SIAPE: 1349720 Data/Período: 23/04 á 05/05/2015 
Evento: Participação na conferência The City is Ours, the Body is mine: Urban Spatial Practices in 
Contemprary Latin American, em Nova Iorque e Reading Measurement and Interdisciplinary Notation of 
Ambieances, no Canadá. Bolsa: limitado País de Destino: CANADÁ 
Em 7 de abril de 2015 AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: FABRICIO DE 
SOUZA, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado no Instituto de Psicologia no Departamento de 
Psicologia desta Universidade, no período de 01 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016, para estágio pós-
doutoral na Universidade de Manitoba no Canadá, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.008225/15-30). 
MARCOS BENICIO PENA BATISTA, ocupante do cargo de Médico, lotado no Complexo Hospitalar 
Universitário Prof. Edgard Santos no Departamento de Diretoria Médica/HUPES desta Universidade, no 
período de 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015, para realização de estágio com vista a atualização 
e reciclagem de conhecimentos médicos na especialidade - Cirurgia de cabeça e pescoço em 
Amsterdã/Holanda, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.008303/15-04). 
Nome: CIANE FERNANDES Matrícula SIAPE: 1220052 Data/Período: 3 a 8/06/2015 Evento: Participação 
na Conferência anual do Congresso Research in Dance, em Atenas - Grécia. Bolsa: FAPESB País de 
Destino: Grécia 
Nome: DÁRIA MARIA CARDOSO NASCIMENTO Matrícula SIAPE: 1171757 Data/Período: 4 a 
11/04/2015 Evento: Apresentação de trabalho do grupo de pesquisa: Cartografia Aplicada a Estudos 
Ambientais e de Ensino, no XV encontro de Geógrafo da América Latina, em Cuba. Bolsa: limitado País de 
Destino: Cuba  
Nome: DOMINGOS SÁVIO PIMENTEL SIQUEIRA Matrícula SIAPE: 1676797 Data/Período: 17 a 
24/05/2015 Evento: Apresentações em Workshop de Inglês Língua Franca, integrando as atividades 
promovidas pelo Grupo de Investigação 5: Lingüística, em Lisboa - Portugal. Bolsa: limitado País de 
Destino: Portugal 
Nome: EDNA LUCIA SANTOS DE SOUZA Matrícula SIAPE: 0287531 Data/Período: 08 a 14/06/2015 
Evento: Apresentação de trabalho na 38th European Cystic Fibrosis Conference, em Bruxelas - Bélgica. 
Bolsa: limitado País de Destino: Bélgica  

Nome: FABIANA DULTRA BRITTO Matrícula SIAPE: 7285145 Data/Período: 23/04 a 01/05/2015 
Evento: Participação na Conferência, The City is Ours, The body is Mine: Urban Spatial Practices in 
Contemporary Latin America. Em Nova York - EUA e no 2º seminário de pesquisa GDRI no Canadá. 
Bolsa: limitado País de Destino: Canadá 

Nome: FELIPE BRUNO MARTINS FERNANDES Matrícula SIAPE: Data/Período: 25 a 31/05/2015 
Evento: Participação no XXXIII International Congresso of the Latin American Studies Association. Bolsa: 
limitado País de Destino: San Juan - Puerto Rico  
Nome: JACY AMARAL FREIRE DE ANDRADE Matrícula SIAPE: 002878526 Data/Período: 11 a 
17/05/2015 Evento: Participação como ouvinte no evento relacionado com a área específica de 
INFECTOLOGIA CLÍNICA E IMUNIZAÇÕES, será o 33º da European Society for Paediatric In-fectious 
Diseases. Bolsa: limitado País de Destino: Leipziger – Alemanha 
Nome: MARIA APARECIDA JOSÉ DE OLIVEIRA Matrícula SIAPE: 1446839 Data/Período: 11 a 
19/04/2015 Evento: Apresentação de trabalho no IV Congresso Iberoamericano Y del Caribe de 
Restauración, em Buenos Aires - Argentina. Bolsa: limitado País de Destino: Argentina 
Nome: MARIA ISABEL SCHINONI Matrícula SIAPE: 14920026 Data/Período: 20 a 28/04/2015 Evento: 
Participação em mesa redonda no Internacional Liver Congress - EASL, em Viena - Austria. Bolsa: limitado 
País de Destino: Viena – Austria  
Nome: NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR Matrícula SIAPE: 3420362 Data/Período: 08 a 
16/04/2015  Evento: Participação como membro na Reunião do comitê Executivo da Federacion 
Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA) e representante da FAUFBA Preencuentro 2015 de 
Arquisur, na Bolívia e Argentina. Bolsa: limitado País de Destino: Bolívia e Argentina 
Nome: RAYMUNDO PARANÁ FILHO Matrícula SIAPE: 6287803 Data/Período: 21 a 27/04/2015 Evento: 
Participação em mesa redonda e ouvinte no 50 th Annual Congress the European Association for the Study 
of Liver (EASL), na Austria. Bolsa: limitado País de Destino: Áustria 
Em 6 de abril de 2015 AUTORIZA, os  Afastamentos  do País do seguinte servidor: EDGARD  
MESQUITA  DE OLIVA  JUNIOR,  ocupante  do cargo de Professor  Assistente, lotado na Escola de  Belas 
Artes no Departamento de Expressão Gráfica  e Tridimensional desta Universidade,  no período  de 01  de 
abril  de  2015 a  30 de  junho de  2015,pretende realizar estágio doutoral junto á Universidade de Aveiro, 
em Portugal, na  modalidade sanduíche, com ônus CAPES, (Proc. Nº.  23066.005667/15-62) 
Em 31 de março de 2015 AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: ALINE 
SANTOS SAMPAIO Matrícula SIAPE: 272522 Data/Período: 06 á 14/04/2015 Evento: participar de 
apresentação de trabalho e com ouvinte do Anxiety and Depression Association of American Conference 



 
 

45 
 

2015 + ICOCS 2015 em Miami. Bolsa: limitado País de Destino: Miami. 

Nome: CLAUDIO ALVES FURTADO Matrícula SIAPE: 1915966 Data/Período: 06 á 18/04/2015 Evento: 
participação em atividades de pesquisa e de formação no Instituto Nacional de Estudos e pesquisas - Guiné-
Bissau – Projeto INEP/UFBA. Bolsa: CAPES País de Destino: Guiné-Bissau 
Em 27 de maio de 2015 ,  AUTORIZA, os  Afastamentos  do País do seguinte servidor: NANCY  
MANGABEIRA  UNGER, ocupante  do  cargo  de Professor Associado, lotada na Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas no Departamento de Filosofia desta Universidade, no pe- 
ríodo  de  01  de agosto  de  2015  a  31  de maio  de  2016,  pretende realizar estágio pós doutoral junto  à 
Universidade de Toulose Jean 
Jaurés, na França, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 23066.017281/15-65) 
Em 26 de maio de 2015,AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: ALCIDES DOS 
SANTOS CALDAS Matrícula SIAPE: 6045386 Data/Período: 26/06/2015 a 08/07/2015 Evento: Participar 
do II Congresso Internacional SET-ANTE em Santiago de Compostela-Espanha. Bolsa: limitado País de 
Destino: ESPANHA 
Nome: NOELI PERTILE Matrícula SIAPE: 1374187 Data/Período: 26/06/2015 a 08/07/2015 Evento: 
Apresentação de trabalho e organização do II Congresso Internacional SETED-ANTE, em Santiago de 
Compostela - Espanha. Bolsa: limitado País de Destino: ESPANHA 
Nome: CLAUDIA LUIZON DIAS LEME Matrícula SIAPE: 1396309 Data/Período: 23/06/2015 a 
06/07/2015 Evento: Participação em Missão Científica do Projeto Programas Internacionais em Ciências - 
CAPES 2013-2015. Bolsa: limitado País de Destino: PORTUGAL  
Nome: MARIA ISABEL SCHINONI Matrícula SIAPE: 14920026 Data/Período: 04/06/2015 a 07/06/2015 
Evento: Participar da mesa redonda, do encontro de investigadores para o protocolo E550_Gooo 310/311, a 
realizar-se em Buenos Aires / Argentina Bolsa: limitado País de Destino: ARGENTINA 
Em 21 de maio de 2015 ,AUTORIZA, o Afastamento do País dos seguintes servidores: Nome: ANGELO 
MARCIO OLIVEIRA SANT ANNA Matrícula SIAPE: 1429447 Data/Período: 07 á 14/06/2015 Evento: 
Conferencista na 32nd Quality & Productivity re- search Conference QPRC 2015, Raleigh-North 
Caroline/USA. Bolsa: CNPq País de Destino: Raleigh-North Caroline/USA. 
Nome: ANTONIO ANGELO MARTINS DA FONSECA Matrícula SIAPE: 1840052 Data/Período: 26/06 á 
08/07/2015 Evento: Apresentação de trabalho no II Congresso Internacional SETED-ANTE, em Santiago de 
Compostela - Espanha. Bolsa: limitado País de Destino: Espanha. 
Nome: CRISTOVÃO DE CASSIO DA TRINDADE DE BRITO Matrícula SIAPE: 6282486 Data/Período: 
26/06 á 08/07/2015 Evento: Apresentação de trabalho no II Congresso Internacional SETED-ANTE, em 
Santiago de Compostela - Espanha.Bolsa: limitado País de Destino: Espanha. 
Nome: LENY ALVES BOMFIM TRAD Matrícula SIAPE: 1273026 Data/Período: 08 á 13/06/2015 Evento: 
Conferencista no Colloque Interational Pluridisciplinaire - Penser la question sociale em Europe a partir des 
experériences de Pays émergents. Bolsa: limitado País de Destino: Grenoble/França.  
Nome: SAMUEL GOMES DA SILVA Matrícula SIAPE: 1522833 Data/Período: 23/06 á 01/07/2015 
Evento: Apresentação de trabalho no 5Th Word Congress and School on Universal Logic, em 
Instambul/Turquia. Bolsa: limitado País de Destino: Turquia  
Nome: TERESA CRISTINA MARTINS VICENTE ROBAZZI Matrícula SIAPE: 7287653  Data/Período: 
09 á 14/06/2015 Evento: Apresentação de trabalho no evento EULAR 2015 (Annual European Congresso 
Rheumatology) and Pres, em Roma/Itália. Bolsa: limitado País de Destino: Roma/Itália. 
Nome: TITO LUIS MAIA SANTOS Matrícula SIAPE: 1889072 Data/Período: 29/06 á 04/07/2015 Evento: 
Apresentação de trabalho na conferência 2015 American Control Conference, em Chicago -EUA. 
Bolsa: limitado País de Destino: Chicago/EUA.  

Nome: VIVIANA MARIA ZANTA Matrícula SIAPE: 1174824 Data/Período: 29/06 á 06/07/2015 Evento: 
Apresentação de trabalho 3RD International Conference Sustainable Solid Waste Management,  Grecia. 
Bolsa: limitado País de Destino: Grecia 
Em 20 de maio de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: CORIOLANO 
PEREIRA DA ROCHA JUNIOR Matrícula SIAPE: 1490300 Data/Período: 08/06/2015 a 16/06/2015 
Evento: Apresentação na X edición OcioGune. Foro internacional de investigación, pensamiento y reflexión 
em torno lo ócio "Los efectos sociales de lãs industrias culturales y creativas: midiendo lo imprevisto" 
Espanha. Bolsa: limitado País de Destino: ESPANHA 
Nome: GENAUTO CARVALHO DE FRANÇA FILHO Matrícula SIAPE: 1095733 Data/Período: 
09/05/2015 a 13/05/2015 Evento: Apresentação de trabalho em workshop on Social and Solidarity Finance: 
Tensions, Opportunities and Transformative Potential, em Genebra. Bolsa: limitado País de Destino: 
GENEBRA  
Nome: LÉLIO EDUARDO ALVES DA SILVA Matrícula SIAPE: 1447575 Data/Período: 06/06/2015 a 
13/06/2015 Evento: Apresentação de trabalho Oral e com o Trio de Tambores da Pós-Graduação no 
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PERFORMA 2015, em Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: PORTUGAL  

Nome: REGIS DE ALBUQUERQUE CAMPOS Matrícula SIAPE: 1506867 Data/Período: 04/06/2015 a 
11/06/2015 Evento: Participação como ouvinte no European Academy of Allergy and Clinical Immunology 
Congress 2015, na Espanha. Bolsa: limitado País de Destino: ESPANHA  
Em 18 de maio de 2015 Nome: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA TUDELLA Matrícula SIAPE: 6284477 
Data/Período: 16/06/2015 a 30/06/2015 Evento: Participar como membro da representação brasileira que 
integra a exposição na Quadrienal de Praga, em Praga. Bolsa: limitado País de Destino: República Tcheca/ 
PRAGA 
Nome: MARIA DA PUREZA SPINOLA MIRANDA Matrícula SIAPE: 0281218 Data/Período: 20/06/2015 
a 26/06/2015 Evento: Apresentação de trabalho no Congress International CoCoa Cofee and Tea 2015, em 
Portugal Bolsa: limitado País de Destino: Aveiro/ PORTUGAL  
Nome: REGINA TERSE TRINDADE RAMOS Matrícula SIAPE: 1681726 Data/Período: 08/06/2015 a 
15/06/2015 Evento: Participação como ouvinte na 38th European Cystic Fibrosis Conference, na 
Bélgica.Bolsa: limitado País de Destino: BÉLGICA  
Nome: GILSAMARA MOURA ROBERT PIRES Matrícula SIAPE: 1734279 Data/Período: 23/05/2015 a 
01/06/2015 Evento: Conferencista no Congresso REDPOP 2015 - Medelín - Colômbia. Bolsa: limitadoPaís 
de Destino: COLÔMBIA  
Nome: JOSÉ ESLER DE FREITAS JÚNIOR Matrícula SIAPE: 2044599 Data/Período: 10/07/2015 a 
18/07/2015 Evento: Apresentação de trabalho científico e conferencista no evento: 2015 ADSA-ASAS Joint 
Annual Meeting, EUA. Bolsa: FAPESB País de Destino: ESTADOS UNIDOS 
Nome: LEILA MARIA BATISTA ARAÚJO Matrícula SIAPE: 0285692 Data/Período: 03/06/2015 a 
12/06/2015 Evento: Conferencista no Congresso Americano de Diabetes (ADA), em Boston - EUA. Bolsa: 
limitado País de Destino: ESTADOS UNIDOS  
Nome: OLIVAL FREIRE JUNIOR Matrícula SIAPE: 0285676 Data/Período: 06/06/2015 a 12/06/2015 
Evento: Participação de Reunião do Scientific Advsory Board do Niels Bohr Archive, na Universidade de 
Copenhague - Dinamarca. Bolsa: limitado País de Destino: DINAMARCA 
Nome: ROBERTO FERNANDES SILVA ANDRADE Matrícula SIAPE: 6282496 Data/Período: 
24/04/2015 a 06/05/2015 Evento: Participação no julgamento de inscrições ao Consórcio SUSTAIN-T 
aprovado no programa Erasmus Mundus, em Milão na Itália e visita científica ao Instituto politécnico de 
Zurique. Bolsa: limitado País de Destino: ITÁLIA 
Nome: SÉRGIO LUIS COSTA FERREIRA Matrícula SIAPE: 2684810 Data/Período: 20/06/2015 a 
04/07/2015 Evento: Apresentação de trabalho na XX Reunião da Sociedade Espanhola de Química 
Analítica/visitas científicas à UIB e CSIC, na Espanha. Bolsa: CAPES País de Destino: ESPANHA  
Nome: VANESSA MICHALSKY BARBOSA Matrícula SIAPE: 1988237 Data/Período: 10/07/2015 a 
18/07/2015 Evento: Apresentação de trabalho científico e conferencista no evento: 2015 ADSA-ASAS Joint 
Annual Meeting, EUA. Bolsa: limitado País de Destino: ESTADOS UNIDOS 
Em 13 de maio de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: IRACEMA 
REIMÃO SILVA Matrícula SIAPE: 3448880 Data/Período: 10/05/2015 a 19/05/2015 Evento: Apresentação 
de trabalho na 3ª Conferência sobre Morfodinâmica Estuarina e Costeira - MEC 2015, em Portugal. Bolsa: 
limitado País de Destino: PORTUGAL 
Em 12 de maio de 2015, Nome: ABEL LASSALLE CASANAVE Matrícula SIAPE: 1281009 Data/Período: 
21/05/2015 a 31/05/2015 Evento: Missão de trabalho das atividades do Projeto de investigação que 
participa: "La Gênesis del Conocimiento Matemático: Cognición, Historia, Práticas" (P12-HUM-1216) 
Espanha. Bolsa: limitado País de Destino: Sevilha/ESPANHA  
Nome: ELIZABETH MARIA COSTA DE CARVALHO Matrícula SIAPE: 0284903 Data/Período: 
01/06/2015 a 07/06/2015 Evento: Apresentação de trabalho no evento EuroPerio2015, na Inglaterra. Bolsa: 
limitado País de Destino: Londres/INGLATERRA  
Nome: ERICO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA Matrícula SIAPE: 1354104 Data/Período: 01/06/2015 a 
06/06/2015 Evento: Palestrante no XV Congresso de Antropologia na Universidad Del Magdalena - 
Colômbia. Bolsa: limitado País de Destino: Santa Marta/COLÔMBIA  
Nome: FABIANO FRAGOSO COSTA Matrícula SIAPE: 1666309 Data/Período: 11/05/2015 a 15/05/2015 
Evento: Visita Técnica ao Departamento de Engenharia Elétrica e Computação da Purdue School of 
Enginnering e Technology -EUA. Bolsa: limitado País de Destino: Indianápolis/EUA  
Nome: HERON JOSÉ DE SANTANA GORDILHO Matrícula SIAPE: 1330161 Data/Período: 27/05/2015 a 
30/05/2015 Evento: Apresentação de artigo no II Encontro de Internacionalização do CONPEDI com a 
temática proteção Internacional dos Direitos Humanos, EUA. Bolsa: limitado País de Destino: 
Baltimore/EUA  
Nome: LUCIANO AMARAL OLIVEIRA Matrícula SIAPE: 1701993 Data/Período: 16/06/2015 a 
25/06/2015 Evento: Apresentação de trabalho no II simpósio Internacional Discursos e Sociedades em 
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movimento, em Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: Coimbra/PORTUGAL  

Nome: LUÍS FERNANDO PITA GONDIM Matrícula SIAPE: 1085375 Data/Período: 29/06/2015 a 
04/07/2015 Evento: Apresentação de trabalho na 3ª conferência Internacional Apicowplexa, na 
Escócia.Bolsa: FAPESB País de Destino: Edimburgo/ESCÓCIA 
Nome: MARCELO NASCIMENTO BERNARDO DA CUNHA Matrícula SIAPE: 1082480 Data/Período: 
15/05/2015 a 24/05/2015 Evento: Participação em reuniões acadêmica/ científicas e palestrante - Portugal. 
Bolsa: limitado País de Destino: Lisboa/PORTUGAL  
Nome: PAULO ROBERTO LIMA MACHADO Matrícula SIAPE: 0287947 Data/Período: 08/06/2015 a  
13/06/2015 Evento: Conferencista no 3º Congresso Mundial de Dermatologia, no Canadá. Bolsa: limitado 
País de Destino: Vancouver/CANADÁ  
ANTONIO ALBERTO DA SILVA LOPES, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado na Faculdade 
de Medicina da Bahia no Departamento de Medicina Interna e de Apoio Diagnóstico desta Universidade, no 
período de 10 de julho de 2015 a 02 de agosto de 2015, participar do evento "GRADUATE SUMMER 
SESSION IN EPIDEMIOLOGY", junto á Universidade de Michigan, nos EUA, com ônus limitado, (Proc. 
Nº. 23066.008610/15-87) 
Em 8 de maio de 2015 Nome: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO atrícula SIAPE: 1950002 
Data/Período: 06/05/2015 a 10/05/2015 Evento: Participação como ouvinte e conferencista no evento EMC 
World 2015, evento mundial voltado para profissionais da área de tecnologia, em Las Vegas - USA. Bolsa: 
limitado País de Destino: Las Vegas/USA 
Nome: LUIZ CLÁUDIO DE ARAÚJO MENDONÇA Matrícula SIAPE: 0285144 Data/Período: 01/05/2015 
a 10/05/2015 Evento: Participação como ouvinte e conferencista no evento EMC World 2015, evento 
mundial voltado para profissionais da área de tecnologia, em Las Vegas - USA. Bolsa: limitado País de 
Destino: Las Vegas/USA  

Nome: RENATO DELMONDEZ DE CASTRO Matrícula SIAPE: 2085555 Data/Período: 27/04/2015 a 
08/05/2015 Evento: 1º Missão Científica em cooperação internacional, Projeto FAPESB COOPINTER nº 
int0007/2014, Universidade de Wageningen - Holanda. Bolsa: FAPESB País de Destino: HOLANDA 

Em 6 de maio de 2015 Nome: JACKSON NOYA COSTA LIMA Matrícula SIAPE: 6286319 Data/Período: 
27/04/2015 a 05/05/2015 Evento: Participar como ouvinte no evento Internacional Medicine Meeting ACP 
2015, em Boston - EUA. Bolsa: limitado País de Destino: Boston/EUA 
Nome: LUCIANO DE CASTELLUCCI BARBOSA Matrícula SIAPE: 15223973 Data/Período: 31/05/2015 
a 12/06/2015 Evento: Participar como ouvinte no evento 2015 Brazilian Opinion Leader Dental Symposium 
St. Paul, Minnesota - EUA. Bolsa: limitado País de Destino: Minnesota/EUA  
Nome: MIRIAN SANTOS PAIVA Matrícula SIAPE: 0285525 Data/Período: 19/07/2014 a 03/08/2014 
Evento: Participou com apresentação de trabalho da X Conferência da Rede Global dos Centros 
Colaboradores da OMS para Enfermagem e Obstetrícia, IV Congresso de Investigação em Enfermagem 
Ibero- Americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa, em Coimbra/Portugal. Bolsa: CNPq País de 
Destino: Coimbra/PORTUGAL 
Nome: REGIS DE ALBUQUERQUE CAMPOS Matrícula SIAPE: 15068867 Data/Período: 26/05/2015 a 
01/06/2015 Evento: Participar como ouvinte no Congresso: 9th C1 inhibitor De- ficiency Workshop, em 
Budapest, HUNGRIA. Bolsa: limitado País de Destino: Budapest/HUNGRIA 
Nome: SILVIA LUCIA FERREIRA Matrícula SIAPE: 0286681 Data/Período: 19/07/2014 a 03/08/2014 
Evento: Participou com apresentação de trabalho da X Conferência da Rede Global dos Centros 
Colaboradores da OMS para Enfermagem e Obstetrícia, IV Congresso de Investigação em Enfermagem 
Ibero-Americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa, em Coimbra/Portugal. Bolsa: CNPq País de 
Destino: Coimbra/PORTUGAL 
Em 5 de maio de 2015 Nome: CELI NELZA ZULKE TAFFAREL Matrícula SIAPE: 1130452 
Data/Período: 26/05/2015 a 14/06/2015 Evento: Programa UNIBARL Alemanha e Conferência em Portugal. 
Bolsa: limitado País de Destino: ALEMANHA E PORTUGAL  
Nome: SORAIA TEIXEIRA BRANDÃO Matrícula SIAPE: 1100392 Data/Período: 15/06/2015 a 
19/06/2015 Evento: Apresentação de trabalho na 24nd North American Catalysis Society Meeting, em 
Pittsburgh - EUA. Bolsa: limitado País de Destino: Pittsburgh/EUA 
Em 4 de maio de 2015 CRISTIANO DOS SANTOS RODRIGUES, ocupante do cargo de Professor 
Adjunto, lotado na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas no Departamento de Ciência Política desta 
Universidade, no período de 05 de junho de 2015 a 24 de junho de 2015, pretende participar do evento 
Ethnicity, Conflict and Inequality in Global Perspective, na Brown University, em Providence/Estados 
Unidos, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.013050/15-82). 
DARLANE SILVA VIEIRA ANDRADE, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada na Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas no Departamento de Ciência Política desta Universidade, no período de 12 de 
junho de 2015 a 06 de julho de 2015, pretende participar dos eventos: X IASSCS Conference, em 
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Dublin/Irlanda e Atmosphere, em Manchester/Inglaterra, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.013056/15-
50). 
Nome: CRISTIANA MARIA COSTA NASCIMENTO DE CARVALHO Matrícula SIAPE: 0287527 
Data/Período: 09/05/2015 a 17/05/2015 Evento: Conferencista na 33rdAnnual Meeting of the European 
Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), na Alemanha. Bolsa: limitado País de Destino: 
Leipzig/ALEMANHA  

Nome: DANIEL VÉRAS RIBEIRO Matrícula SIAPE: 1779028 Data/Período: 16/04/2015 a 27/04/2015 
Evento: Apresentação de trabalhos na 2nd Internacional Conference on Materials Science and Engineering 
Tecnology (MSET 2015), em Shanghai - China. Bolsa: CAPES País de Destino: Shanghai/CHINA  
Nome: FELIPE BRUNO MARTINS FERNANDES Matrícula SIAPE: 2097290 Data/Período: 25/05/2015 a 
31/05/2015 Evento: Participar do XXXIII Internacional Congress of the Latin American Studies 
Association, a realizar-se na cidade de San Juan, em Porto Rico. Bolsa: limitado País de Destino: San 
Juan/PORTO RICO 
Nome: IVANI LUCIA OLIVEIRA DE SANTANA Matrícula SIAPE: 1434750 Data/Período: 19/04/2015 a 
04/05/2015 Evento: Conferencista e ouvinte nos eventos: CFP: Second Symposium on Embodied Cognition, 
Acting and Performance, at AISB-2015, Universsity of Kent (Reino Unido) e NODE - Fórum for Digital 
Arts - Alemanha. Bolsa: CNPQ País de Destino: Canterbury/REINO UNIDO e Frank- furt/ALEMANHA 
Nome: PAULO JORGE CANAS RODRIGUES Matrícula SIAPE: 2019094 Data/Período: 24/04/2015 a 
21/05/2015 Evento: Visita de trabalho com pesquisadores na Universidade de Tampere - Finlândia. Bolsa: 
limitado País de Destino: Tampere/FINLÂNDIA 
Em 26 de junho de 2015, Nome: MARCELA SILVA NOVO Matrícula SIAPE: 1756770 Data/Período: 04 á 
11/07/2015 Evento: participação e apresenatação de trabalho no PIERS 2015 em Praga, Republica Theca. 
Bolsa: limitado País de Destino: Republica Theca 
Em 25 de junho de 2015, JOSÉ GARCIA VIVAS MIRANDA, ocupante do cargo de Professor Associado, 
lotado no Instituto de Física da Terra e do Meio Ambiente no Departamento de Física da Terra e do Meio 
Ambiente desta Universidade, no período de 01 de setembro de 2015 a 01 de setembro de 2016, realizar 
Estágio-Pós-Doutoral na Universidade de Harvard, em Boston-Estados Unidos, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 
23066.017964/15-12). 
LUIZ MARCIO SANTOS FARIAS, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada no Instituto de 
Humanidades Artes e Ciências no Departamento de Instituto de Humanidades Artes e Ciências desta 
Universidade, no período de 18 a 29 de agosto de 2015, participar, com apresentação de trabalho, da 18ª 
Escola de Verão de Didática da Matemática, a realizar-se em Brest/França, com ônus limitado, (Proc. Nº. 
23066.021180/15-99) 
Em 18 de junho de 2015 Nome: DANIELA BARREIRO CLARO Matrícula SIAPE: 1232218 Data/Período: 
25/07/2015 a 08/08/2015 Evento: III Congresso Internacional de Lingüística Histórica, em Santiago de 
Compostela/Espanha. Bolsa: limitado País de Destino: ESPANHA 
Em 15 de junho de 2015, VILTON JEOVAN VIANA PINHEIRO, ocupante do cargo de Professor, 
Associado lotado no Instituto de Matemática Departamento de Colegiado do Curso de Pós-Graduação em 
Matemática desta Universidade, no período de 13 de junho a 09 de agosto de 2015, participação em 
Conferências/Congressos: 1) Third Palis-Balzan International Symposium on Dynamical Systems, em 
Paris/França; 2) Geometries in action, em Lyon/França; 3) School and Conference in Dynamical Systems, 
em Trieste/Itália, com ônus Breus e Projeto Palis-Balzan, (Proc. Nº. 23066.019038/15-81). 
Nome: KARLA SCHUCH BRUNET Matrícula SIAPE: 1680124 Data/Período: 12/08/2015 a 19/08/2015 
Evento: Exposição no ISEA2015 - 21ST Internacional Symposium on Eletronic Art, no Canadá. Bolsa: 
limitado País de Destino: CANADÁ 
Em 11 de junho de 2015, Nome: DANIEL MAURÍCIO CAVALCANTE DE ARAGÃO Matrícula SIAPE: 
1876832 Data/Período: 04/07/2015 a 12/07/2015 Evento: Participar de grupo de trabalho da ONU sobre o 
vínculo de "Corporações Transnacionais e outras empresas com respeito aos direitos humanos" - 
Representação da International Studies Association - Pesquisa de campo como parte do projeto 
PRONEM/FAPESB, em Genebra, Suíça. Bolsa: FAPESB País de Destino: Genebra/SUÍÇA 
Em 10 de junho de 2015, ALEX ALVES BANDEIRA, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado na 
Escola Politécnica no Departamento de Construção e Estruturas desta Universidade, no período de 01 de 
agosto de 2015 a 01 de agosto de 2016, para realização de Pós-Doutorado na University of Califórnia, 
Berkeley/Estados Unidos, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 23066.020074/15-98). 
ÂNGELO TAVARES CASTRO, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado no Instituto de 
Humanidades, Artes e Ciências no Departamento de Humanidades, Artes e Ciências desta Universidade, no 
período de 01 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016, para realização de Estágio Sênior no Exterior, junto 
a Université Paris Quest Nanterre La Défense, na França, com ônus CAPES, (Proc. Nº.23066.016014/15-
71). 
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FLORENTINA DA SILVA SOUZA, ocupante do cargo de Professor Associado, lotada no Instituto de 
Letras no Departamento de Letras Vernáculas desta Universidade, no período de 05 de agosto de 2015 a 05 
de agosto de 2016, pretende realizar Estágio Sênior na City University of New York, nos EUA, com ônus 
limitado, (Proc.Nº. 23066.015180/15-50). 
HILTON FERREIRA JAPYASSU, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado no Instituto de Biologia 
no Departamento de Zoologia desta Universidade, no período de 03 de agosto de 2015 a 02 de agosto de 
2016, Cursar pós-doutorado na University of St.Andrews, Fife, Escócia, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 
23066.019970/15-12). 
LILIA CAROLINA CARNEIRO DA COSTA, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada no Instituto 
de Matemática no Departamento de Estatística desta Universidade, no período de 18 de junho de 2015 a 05 
de julho de 2015, Visita técnica á Universidade de Warwick - Inglaterra, para participar do "Dynamic 
Graphical Modls for Time Series data in Neuroscience, Education and beyond", com ônus limitado, (Proc. 
Nº. 23066.016707/15-63)  
MARIA VIRGÍNIA MACHADO DAZZANI, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada no Instituto 
de Psicologia no Departamento de Psicologia desta Universidade, no período de 01 de agosto de 2015 a 31 
de julho de 2016, Cursar Pós-Doutorado na Clark University, Worcester, Estados Unidos, com ônus CNPq, 
(Proc. Nº. 23066.016932/15-08). 
RENATA LÚCIA LEITE FERREIRA DE LIMA, ocupante do cargo de Professor Associado, lotada no 
Instituto de Biologia no Departamento de Biologia Geral desta Universidade, no período de 29 de julho de 
2015 a 02 de agosto de 2016, realizar pós-doutorado no exterior na University of Alberta, no Canadá, com 
ônus CNPq, (Proc. Nº. 23066.014754/15-72). 
RITA DE CÁSSIA FRANCO RÊGO, ocupante do cargo de Professor Associado, lotada no Instituto de 
Biologia no Departamento de Biologia Geral desta Universidade, no período de 01 de julho de 2015 a 30 de 
junho de 2016, pretende realizar pós-doutorado, na Universidade da Carolina do Norte, nos EUA, com ônus 
CNPq, (Proc. Nº. 23066.015990/15-14). 
SILVIA FERRITE GUIMARÃES, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada no Instituto de Ciências 
da Saúde no Departamento de Fonoaudiologia desta Universidade, no período de 01 de agosto de 2015 a 31 
de julho de 2016, pós-doutorado no London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres/Reino 
Unido, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.010899/15-02). 
WALDOMIRO JOSÉ DA SILVA FILHO, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado Faculdade de 
Filosofia. e Ciências Humanas no Departamento de Filosofía desta Universidade, no período de 01 de agosto 
de 2015 a 30 de julho 2016, realizar pós-doutorado no exterior na Universidade de Cabridge, nos Estos 
Unidos, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 23066.016915/15 
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, 
Adjunto lotado no Departamento de Direito Público desta Universidade, no período de 13 de julho de 2015 a 
13 de fevereiro de 2016, Curso de Pós-Doutorado na Universidade de Graz na Austria, com ônus limitado, 
(Proc. Nº. 23066.000851/15-34). 
GILCA GARCIA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Associada lotada 
no Departamento de Economia desta Universidade, no período de 04 de junho a 31 de dezembro de 2015, 
Cursar Pós-Doutorado - Programa de Becas de Exelência del Gobierno de México para Extranjeros, na 
Universidade Nacional Autônoma do México, cidade do México/México, com ônus limitado, (Proc. Nº. 
23066.006740/15-85). 

JAILTON SOUZA DE ALMEIDA, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Adjunto lotado 
no Departamento de Física Geral desta Universidade, no período de 01 a 31 de maio de 2015, participar de 
Missão Científica na Universidade de Uppsala, Suécia, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.004072/15-51). 
JOSÉ ROBERTO SEVERINO, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Adjunto lotado no 
Departamento de Comunicação desta Universidade, no período de 01 de agosto de 2015 a 30 de junho de 
2016, Conforme carta convite em anexo, o docente pretende realizar seu estágio pós-doutoral sob 
coordenação dos departamentos de Sociologia da Universidade da Beira Interior (Portugal), Departamento 
de Sociologia da Universidade de Trento (Itália) e no Diversitas, Núcleo de estudos das diversidades, 
intolerâncias e conflitos, da Universidade de São Paulo, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.007149/15-45). 
JÚLIO CESAR PEDRASSOLI, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Assistente lotado 
no Departamento de ngenharia de Transporte e Geodésia desta Universidade, no período de 15 de julho de 
2015 a 30 de junho de 2016, Realização de Doutorado sanduíche na Universidade de Columbia, em Nova 
York/EUA, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 23066.011864/15-82).  
MARIA LUCIA VAZ MASSON, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Adjunto lotado 
no Departamento de Fonoaudiologia desta Universidade, no período de 01 de agosto de 2015 a 30 de julho 
de 2016, Pretende realizar curso de Pós-Doutorado em Fonoaudiologia, no Harvard Medical School, na 
cidade de Boston/USA, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 23066.010909/15-00). 
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REJANE MARIA LIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Associado 
lotado no Departamento de Zoologia desta Universidade, no período de 01 de agosto de 2015 a 30 de julho 
de 2016, Estágio Sênior Pós-doutoral na Australian Venom Research Unit, Departament of pharmacology 
and Therapeutics, University of Melbourne, Victoria, Austrália, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 
23066.013052/15-71). 
SILVANA MATTEDI E SILVA, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Associado lotado 
no Departamento de Engenharia Química desta Universidade, no período de 09 de junho a 06 de julho de 
2015, Participar do evento ESAT-28 European Symposium on Applied Thermodynamics e outros, em 
Atenas/Grécia; Doha/Qatar; Bragança/Portugal; Madri/Espanha, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 
23066.013522/15-05). 
VAGNER MAXIMINO LEITE, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Adjunto lotado no 
Departamento de Zootecnia desta Universidade, no período de 03 de agosto de 2015 a 03 de agosto de 2016, 
Participar no curso de Pós-Doutorado na Universidade de Alberta-Canadá, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 
23066. 011429/15-58) 
VALDEMAR FERREIRA DE ARAUJO FILHO, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, 
Adjunto lotado no Departamento de Ciência Política desta Universidade, no período de 01 de agosto de 2015 
a 31 de julho de 2016, Realizar pós doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha, com ônus 
limitado, (Proc. Nº. 23066.016712/15-76). 
GLÁUCIO MACHADO SANTOS Matrícula SIAPE: 1354616 Data/Período: 22/06/2015 a 06/07/2015 
Evento: Apresentação de trabalho no evento: "Challenging Limits: Performances of Ancient Drama, 
Controversies and Dabates"a ser realizado na cidade de Atenas, pela Universidade de Atenas/Grécia. Bolsa: 
limitado País de Destino: Atenas/GRÉCIA  
LUCIANA SILVA SALGADO Matrícula SIAPE: 2467175 Data/Período: 13 á 21/06/2015 Evento: 
Partricipação no Third Palis-Balzan International Symposium on Dynamical Systems em Paris-França. 
Bolsa: limitado País de Destino: Paris-França.  
Nome: VAGNER MAXIMINO LEITE Matrícula SIAPE: 2583380 Data/Período: 14 á 20/06/2015 Evento: 
II Reunião do Grupo de Trabalho de Cooperação Técnica Brasil-El Salvador, com a temática 
"Desenvolvimento do sistema de Abastecimento de Alimentos" em El Salvador. Bolsa: limitado País de 
Destino: El Salvador 
9 de junho de 2015 MÉRCIA PATRÍCIA PEREIRA SILVA, ocupante do cargo de Professor Adjunto, 
lotada no Instituto de Biologia no Departamento de Botânica desta Universidade, no período de 01 de agosto 
de 2015 a 30 de novembro de 2015, para participar de missão científica na Université de Liege, Bélgica, 
com ônus CNPq, (Proc. Nº.23066.019090/15-38). 
Em 3 de junho de 2015 Nome: ADEMAR NOGUEIRA DO NASCIMENTO Matrícula SIAPE: 0287083 
Data/Período: 13 á 19/06/2015 Evento: Apresentação de trabalho na VI Computational Methods in Marine 
Engineering - Marine 2015. Itália Bolsa: limitado País de Destino: Itália. 
Nome: ELIZABETH MATOS RIBEIRO Matrícula SIAPE: 1678057 Data/Período: 11 á 26/07/2015 Evento: 
Participação na banca examinadora de tese de doutorado do aluno Adán Jacinto Flores e oficina de 
Administração Politica na América Latina. Bolsa: limitado País de Destino: América Latina 
Nome: JOSE FRANCISCO SERAFIM Matrícula SIAPE: 1690228 Data/Período: 09 á 20/06/2015 Evento: 
Pretende participar do "VII Congresso Internacional a Vez e a voz das mulheres em Portuga e Diáspora", em 
Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: Portugal 
Nome: JOSE ANTONIO MENEZES FILHO Matrícula SIAPE: 2181841 Data/Período: 04 á 12/07/2015 
Evento: Participante de mesa redonda em oficina de trabalho "Plan de Medidas de Prevención y 
Treinamento de Contaminación Ambiental por Metales Pesados". Bolsa: limitado País de Destino: Equador. 
Nome: HEINZ KARL NOVAES SCHWEBEL Matrícula SIAPE: 2052001 Data/Período: 15 á 28/10/2015 
Evento: Visita docente para divulgação de pesquisa e observação docente, concerto como solista no Ithaca 
College e Boston/EUA. Bolsa: limitado País de Destino: Boston/EUA 
Nome: KAREN VALVERDE PONTES Matrícula SIAPE: 3495808 Data/Período: 23/06 á 07/07/2015 
Evento: Visita técnica e apresentação no Congresso de Métodos Numéricos e visita técnica, em Portugal e 
Alemanha. Bolsa: limitado País de Destino: Portugal e Alemanha 
Nome: LAURA DE OLIVEIRA Matrícula SIAPE: 1613027 Data/Período: 01 á 12/07/2015 Evento: 
Participa como membro de Intercâmbio cultural na aréa de educação assinado pelo o Instituto Rio Branco e 
o Ministério de Negócio de Israel, em Israel. Bolsa: limitado País de Destino: Israel. 
Nome: MELISSA CATRINI DA SILVA Matrícula SIAPE: 2053266 Data/Período: 26/07 á 04/08/2015 
Evento: Apresentação de trabalho na 14 th International Pragmatics conference, na Bélgica. Bolsa: limitado 
País de Destino: Bélgica.  
Nome: NOÉLIA BORGES DE ARAÚJO Matrícula SIAPE: 00287788 Data/Período: 13 á 17/07/2015 
Evento: Conferencista na Faculte de letters, langues, Arts et Sciences Humaines (FLLASH), França. Bolsa: 
limitado País de Destino: França  
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Nome: RAYMUNDO PARANA FERREIRA FILHO Matrícula SIAPE: 0287803 Data/Período: 07 á 
11/07/2015 Evento: Palestrante em missão científica na Reunião da ALEH do Pacífico Sul, em Santiago - 
Chile. Bolsa: limitado País de Destino: Chile  
Nome: SILVANA SOARES COSTA RIBEIRO Matrícula SIAPE: 2195355 Data/Período: 24/07 á 
01/08/2015 Evento: Apresentação de trabalho no Gallaecia - III Congresso Internacional de Lingüistica 
Histórica, na Espanha. Bolsa: limitado País de Destino: Espanha 
Nome: TANIA CONCEICAO FREIRE LOBO Matrícula SIAPE: 0287855 Data/Período: 24/07 á 
01/08/2015 Evento: Apresentação de trabalho no Gallaecia - III Congresso Internacional de Lingüistica 
Histórica, na Espanha . Bolsa: limitado País de Destino: Espanha. 
Nome: TELMA SUMIE MASUKO Matrícula SIAPE: 1530512 Data/Período: 22 á 29/07/2015 Evento: 
Participação no II Anatomy Seminar (II Seminário Internacional de Anatomia), em Miami - EUA. Bolsa: 
limitado País de Destino: Miami - EUA.  
Nome: TATIANE NOGUEIRA RIOS Matrícula SIAPE: 2115505 Data/Período: 30/07 á 07/08/2015 
Evento: Apresentação de artigo IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2015). 
Bolsa: limitado País de Destino: Turquia 

Nome: ELIZABETH MATOS RIBEIRO Matrícula SIAPE: 1678057 Data/Período: 30/06/2015 a 
05/07/2015 Evento: Participação em banca examinadora da defesa pública da tese de Deise Danielle piau na 
Universidade Trás os Montes e Painel Temático, em Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: PORTUGAL 

Nome: ESTELA MARIA MOTTA LIMA LEAO DE AQUINO Matrícula SIAPE: 0242244 Data/Período: 
14/06/2015 a 23/06/2015 Evento: Participação em Workshop - Exploiting large routinely collected health to 
investigate health inequalities, em Londres Inglaterra. Bolsa: CNPq País de Destino: INGLATERRA 

Nome: FERNANDO AUGUSTO MOREIRA Matrícula SIAPE: 1484412 Data/Período: 13/06/2015 a 
20/06/2015 Evento: Participação no IPST 2015 - Internacional Conference on Power System Transients, na 
Croácia. Bolsa: limitado País de Destino: CROÁCIA 
Nome: IRANEIDSON SANTOS COSTA Matrícula SIAPE: 2300108 Data/Período: 31/05/2015 a 
05/06/2015 Evento: Apresentação de trabalho no XIII Congresso Latino Americano de Extension 
Universitária, em Cuba. Bolsa: limitado País de Destino: CUBA 
Nome: JOSÉ ANTONIO MENEZES FILHO Matrícula SIAPE: 2181841 Data/Período: 23/07/2015 a 
02/08/2015 Evento: Participar, com apresentação de trabalhos, do 6th International Conference on Medical 
Geology em Aveiro, Portugal. Bolsa: CAPES País de Destino: PORTUGAL  
Nome: RICARDO JOSÉ ROSA GUALDA Matrícula SIAPE: 1885099 Data/Período: 11/07/2015 a 
20/07/2015 Evento: Apresentação de trabalho na 2015 Conference on The Culture of Study Abroad for 
Second Languages, no Canadá. Bolsa: limitado País de Destino: CANADÁ 
Nome: SILVIA LIMA COSTA Matrícula SIAPE: 0288059 Data/Período: 08/06/2015 a 20/06/2015 Evento: 
Conferencista em Missão de Trabalho na Universidade de Havana; IMMUNOPHARMACOLOGY-
VACCIPHARMA 2015. Bolsa: CAPES País de Destino: CUBA 
Em 29 de maio de 2015 Nome: RENATA MEIRA VERAS Matrícula SIAPE: 1810774 Data/Período: 
08/06/2015 a 13/06/2015 Evento: Participar do 6º International In Sickness and in Health Conference Bolsa: 
limitado País de Destino: ESPANHA 
Em 30 de julho de 2015 AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: DILTON OLIVEIRA DE 
ARAÚJO, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado no Instituto de História no Departamento de 
História desta Universidade, no período de 01 de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016, Realizar Estágio 
de Pós-doutoramento a ser realizado na Universidade de Salamanca, Espanha, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 
23066.025175/15-55) 
Em 23 de julho de 2015 AUTORIZA, o Afastamento do País da seguinte servidora: Nome: ROSEANE 
SANTANA RODRIGUES PEREIRA Matrícula SIAPE: 1475509 Data/Período: 01.08.2015 a 31.08.2015 
Evento: Residência Social do Mestrado em Desenvolvimento em Gestão Social, a realizar-se em Lisboa - 
Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: Portugal 
Em 13 de julho de 2015 AUTORIZA, o Afastamento do País dos seguintes servidores: Nome: JONEI 
CERQUEIRA BARBOSA Matrícula SIAPE: 1745317 Data/Período: 18 á 26/07/2015 Evento: XXIX 
Reunión Latinoamericano de Matemática Educativa (RELME), na Universidad de Panama, Cuidad de 
Panama. Bolsa: limitado País de Destino: Panama.  
Nome: SANDRO CABRAL Matrícula SIAPE: 2477022 Data/Período: 06 á 12/08/2015 Evento: 
Apresentação de Trabalho intitulada "Managing Critical Services Through Hybrid Arrangements", que será 
realizado Vancouver, BC Canadá. Bolsa: limitado País de Destino: Canadá 
Em 6 de julho de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País da seguinte servidora: Nome: ROSEMEIRE 
LEOVIGILDO FIACCONE Matrícula SIAPE: 0287722 Data/Período: 03 a 13/07/2015 Evento: 30TH 
International Workshop on Statistical Modelling. Bolsa: limitado País de Destino: Linz/AUSTRIA 
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Em 26 de agosto de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: BRUNO OLIVEIRA 
SANTANA, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista, lotado na Superintendência Meio Ambiente e 
Infraestrutura no Departamento de Superintendência Meio Ambiente e Infraestrutura desta Universidade, no 
período de 01 de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016, pretende dar continuidade ao curso de 
Doutorado pleno, que vem realizando junto a Universidade Politécnica de Catalunã, na cidade de Barcelona, 
na Espanha desde 01.09.2014, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.025777/15-11) 

Em 24 de agosto de 2015, autoriza, os Afastamentos do País do seguinte servidor: ANTONIO ALBERTO 
DA SILVA LOPES, ocupante do cargo de Médico, lotado no Complexo Hospitalar Universitário Prof. 
Edgard Santos/HUPES desta Universidade, no período de 10 de julho de 2015 a 02 de agosto de 2015, para 
participar do Graduate Summer Session in Epidemiology, School of Public Healt, University of Michigan, 
Michigan/Estados Unidos, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.019230/2015-78) 

Em 17 de agosto de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País da seguinte servidora: Nome: SILVIA LIMA 
COSTA Matrícula SIAPE: 0288059 Data/Período: 07 á 17/09/2015 Evento: Pretende Participar de Missão 
de Trabalho na Université de Paris VI Pierre et Marie Curie, Em Paris/França. Bolsa: limitado País de 
Destino: França. 
Em 12 de agosto de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País da seguinte servidora: Nome: ANA LÚCIA 
SILVA SOUZA Matrícula SIAPE: 1818425 Data/Período: 15 á  23/08/2015 Evento: Participar, como 
conferencista, da Reunião de Especialista Plano de Ação Formação de professores de Moçambique, a 
realizar-se em Maputo/Moçambique. Bolsa: limitado País de Destino: Moçambique. 
Em 4 de agosto de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: MARIA 
GABRIELA HITA Matrícula SIAPE: 1089773 Data/Período: 03/10/2015 a 12/10/2015 Evento: Participar 
do IV Congresso Latino-americano de Antropologia a ser realizado na Cidade do México Bolsa: FAPESB 
País de Destino: México 
Em 3 de agosto de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: DARIZY FLAVIA 
SILVA AMORIM DE VASCONCELOS, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Adjunto 
lotado no Instituto de Ciências da Saúde no Departamento de Bio  Regulação desta Universidade, no período 
de 01 de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016, realizar estágio de pós-doutoral em Augusta, Geórgia-
USA, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 23066.016073/15-49). 
NAIR CASAGRANDE, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Adjunto lotada na 
Faculdade de Educação no Departamento de Educação III desta Universidade, no período de 01 de setembro 
de 2015 a 30 de setembro de 2016, pretende realizar curso de Pós-Doutorado, junto a Universidade de 
Loughborough, em Leicestershire no Reino Unido, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 23066.018973/15-21). 
LUCIANA MARIA PEDREIRA RAMALHO, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, 
Associado lotada na Faculdade de Odontologia no Departamento de Propedêutica e Clínica Integrada desta 
Universidade, no período de 01 de agosto de 2015 a 01 de novembro de 2016, realizar estágio Sênior no 
Memorial Sloane Kettering Câncer Center, NY/USA, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 23066.025803/15-01). 
Em 31 julho de 2015, AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: GLAUCIO 
MACHADO SANTOS, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado na Escola de Teatro no 
Departamento de Técnicas de Espetáculo desta Universidade, no período de 01 de agosto de 2015 a 29 de 
fevereiro de 2016, para Realizar Estágio Pós-doutoral em Massachusetts Institute Of Technology 
Department Of Mechanical Engineering, na Cidade de Cambridge, Estados Unidos da América. com ônus 
limitado, (Proc. Nº. 23066.024997/2015-19). 
DENIS GILBERT FRANCIS DAVID , ocupante do cargo de Professor Associado, lotado no Instituto de 
Física no Departamento de Física Geral desta Universidade, no período de 03 de agosto de 2015 a 31 de 
janeiro de 2016, para realizar Estágio Sênior na Université de Rennes1, com ônus CAPES (Proc. Nº. 
23066.023514/2015-69). 
ROSÂNGELA PASSOS DE JESUS, ocupante do cargo de Professor Associado, lotada na Escola de 
Nutrição no Departamento de Ciências da Nutrição desta Universidade, no período de 01 de setembro de 
2015 a 10 de setembro de 2016, para realizar pesquisa Pós-doutoral na Universidade de Worcester - 
Inglaterra ,com ônus CAPES, (Proc. Nº. 23066.025191/15-48 
Em 25 de setembro de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País dos seguintes servidores: Nome: FÁTIMA 
CAMPOS DALTRO DE CASTRO Matrícula SIAPE: 10853628 Data/Período: 04/10/2015 a 18/10/2015 
Evento: Intercâmbio Internacional de Residência Artística -Projeto Euphorico: Pequeno Trace-Missão - La 
seyne Sur Mer, em Marselles/França. Processo:23066.030797/2015-03 Ônus: limitado País de Destino: 
FRANÇA 
Nome: LENIRA PERAL RANGEL Matrícula SIAPE: 16746360 Data/Período: 06/09/2015 a 14/09/2015 
Evento: Apresentação no XI  Congresso da Associação Internacional de Semiótica Visual, em 
Liége/Bélgica. Processo: 23066.030785/2015-71 Ônus: limitado País de Destino: BÉLGICA  
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Nome: ROBERTO RIVELINO DE MELO MORENO Matrícula SIAPE: 14746257 Data/Período: 
18/08/2015 a 05/09/2015 Evento: Participar da Conferência / Colaboração Científica Internacional, na 
Suécia / Hungria. Processo: 23066.025564/2015-81 Ônus: limitado País de Destino: SÚÉCIA 
Em 16 de setembro de 2015 o Afastamento do País do seguinte servidor: Nome: ROBERTO FERNANDES 
SILVA ANDRADE Matrícula SIAPE: 6282496 Data/Período: 23/09/2015 a 04/10/2015 Evento: Participar 
de Missão aos EUA 100K Strong in the Americas nos Estados Unidos. Processo: 23066.033543/2015-39 
Ônus: limitado País de Destino: ESTADOS UNIDOS 
Nome: NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR Matrícula SIAPE: 3420362 Data/Período: 11/09/2015 
a 21/09/2015 Evento: Participar do XIX Congresso do Arquisur em La Plata - 
Argentina.Processo:23066.030424/2015-24 Ônus: limitado País de Destino: ARGENTINA  
Nome: DANIEL JURACY MELLADO PAZ Matrícula SIAPE: 2778456 Data/Período: 11/09/2015 a 
21/09/2015 Evento: Participar do XXIV Encuentro y XIX Congresso Arquisur em La Plata- 
Argentina.Processo: 23066.030534/2015-96 Ônus: limitado País de Destino: ARGENTINA 
Nome: NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR Matrícula SIAPE: 3420362 Data/Período: 13/09/2015 
a 27/09/2015 Evento: Participar do Encuentro Internacional Usos Del Patrimônio Nuevos Escenarios 
Promovido pelo Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH)- Mexico. P r o c e s s o : 2 3 0 6 6 . 0 
3 3 0 5 7 / 2 0 1 5 – 11 Ônus: limitado País de Destino: MEXICO 
Nome: NAIA ALBAN SUAREZ Matrícula SIAPE: 2230469 Data/Período: 11/09/2015 a 21/09/2015 
Evento: Participar do XIX Congresso Arquisur em La Plata- Argentina .Processo:23066.030418/2015-77 
Ônus: limitado País de Destino: ARGENTINA 

Nome: JULIANA CARDOSO NERY Matrícula SIAPE: 3496506 Data/Período: 14/09/2015 a 21/09/2015 
Evento: Participar do XIX Congresso Arquisur em La Plata-A Argentina Processo:23066.030423/2015-80 
Ônus: limitado País de Destino: ARGENTINA 

Em 15 de setembro de 2015 AUTORIZA, o Afastamento do País da seguinte servidora: MARIA ISABEL 
DE JESUS SOUZA BARREIRA, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada no Instituto de Ciências 
da Informação no Departamento de Documentação e Informação desta universidade, no período de 26 de 
setembro a 03 de outubro de 2015, VII Encontro Latinoamericano de Bibliotecas, Archivos y Museos de 
America Latina em Ciudad de Valparaiso/Chile, com ônus limitado, (Proc. Nº. 23066.028597/15-82). 
Nome: CAMILA ALEXANDRINA VIANA DE FIGUEIREDO FONTANA Matrícula SIAPE: 
2496943Data/Período: 25/09 á 02/10/2015 Evento: Participar, com apresentação de trabalho, da European 
Respiratory Society 2015 International Congress, a realizar-se em Amsterdam, na Holanda. Bolsa: limitado 
País de Destino: Holanda.  
Nome: SONIA MARIA ROCHA SAMPAIO Matrícula SIAPE: 0285400 Data/Período: 14 á 28/11/2015 
Evento: 5º Conferência da Associação Forges - Fórum de Gestão do Ensino Superior nos Países de lingua 
Portuguesa e visita científica ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra/Portugal. Bolsa: 
FAPESB País de Destino: Portugal. 
Em 8 de setembro de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País da seguinte servidora: Nome: MARIO 
JORGE PHILOCREON DE CASTRO LIMA Matrícula SIAPE: 0288128 Data/Período: 05 á 13/09/2015 
Evento: 2015 III Encontro de Internacionalização do CONPEDI, em Madri-Espanha. Bolsa: limitado País de 
Destino: Espanha 
Em 29 de outubro de 2015 AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: Nome: 
ALEXANDRE DE MACEDO WAHRHAFTIG Matrícula SIAPE: 2305993 Data/Período: 05/10/2015 a 
09/10/2015 Evento: Apresentação de trabalho na 3rd International Conference and Exhiition on Mechanical 
& Aerospace Engineering (Mech Aero 2015)- USA Processo: 23066.028364/2015-80 Ônus: limitado País 
de Destino: USA 
Nome: DIVA ESTER OKAZAKI ROWE Matrícula SIAPE: 1631650 Data/Período: 14/06/2015 a 
27/06/2015 Evento: Participação no Curso de Mestrado em Gestão e Administração, ministrar aulas de 
recursos humanos na Universidade Agostinho Neto, em Angola. Processo: 23066.022567/2015-62 Ônus: 
Limitado País de Destino: ANGOLA 
Nome: EDNIR ASSIS DE SOUZA Matrícula SIAPE: 2360364 Data/Período: 31/08/2015 a 06/09/2015 
Evento: Participação no XXVI Congresso dell' ALASS-Associazione Latina per I' Analisi dei Sistemi 
Sanitari – Itália Processo: 23066.025870/2015-17 Ônus: limitado País de Destino: ITALIA 
Nome: LEONARDO JOSÉ SEBIANE SERRANO Matrícula SIAPE: 20918739 Data/Período: 07/07/2015 a 
14/07/2015 Evento: Participação no evento Dance and Somatic Practices Conference, Reino Unido. 
Processo: 23066.025306/2015-02 Ônus: CAPES Países de Destino: REINO UNIDO  
Nome: LEONOR GRACIELA NATANSONH Matrícula SIAPE: 15268411 Data/Período: 24/08/2015 a 
27/08/2015 Evento: Apresentação de trabalho no 1º Encuentro Latinoa mericano e 2º Encuentro Nacional de 
Investigadores sobre Apropriacion de Médios Interactivos, na Argentina. Processo: 23066.026007/2015-87 
Ônus: CAPES País de destino: ARGENTINA  
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Nome: LUCIENE ALMEIDA DE AZEVEDO Matrícula SIAPE: 1544483 Data/Período: 12/10/2015 a 
16/10/2015 Evento: Participação em mesa redonda no V Colóquio Internacional sobre Literatura Brasileira 
Contemporânea, na Argentina. Processo: 23066.031430/2015-07 Ônus: limitado País de Destino: 
ARGENTINA  

 Nome: LUIS CARDOSO RASQUIN Matrícula SIAPE: 2072940 Data/Período: 14/09/2015 a 20/09/2015 
Evento: Participação como ouvinte no ESSE Bienal Congress Barcelona 2015, na Espanha. Processo: 
23066.032452/2015-86 Ônus: limitado País de Destino: ESPANHA  
Nome: MARCIO RICARDO COELHO MUNIZ Matrícula SIAPE: 1656905 Data/Período: 07/10/2015 a 
16/10/2015 Evento: Participação no V SIMELP - Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa - 
Itália e Congresso Internacional Fidelino de Figueiredo- Portugal. Processo: 23066.025253/2015-11 Ônus: 
limitado Países de Destino: ITALIA E PORTUGAL  
Nome: PAULA MATHIAS DE MORAIS CANEDO Matrícula SIAPE: 1221349 Data/Período: 29/09/2015 
a 05/10/2015 Evento: Participação como ouvinte no evento Ultradent October Summit 2015, nos Estados 
Unidos. Processo: 23066.032170/2015-89 Ônus: limitado País de Destino: ESTADOS UNIDOS  
Nome: RAQUEL ESTEVES LIMA Matrícula SIAPE: 1304068 Data/Período: 29/09/2015 a 04/10/2015 
Evento: Apresentação de trabalho no IV Congresso Internacional Cuestiones Criticas, na Argentina. 
Processo: 23066.030800/2015-81 Ônus: limitado País de Destino: ARGENTINA 

Nome: WENDEL HENRIQUE BAUMGARTNER Matrícula SIAPE: 1524786 Data/Período: 18/08/2015 a 
28/08/2015 Evento: Apresentação de trabalho na International Geographical Union- Regional Conference; 
Trabalho de Campo para Sochi, na Rússia. Processo: 23066.025152/2015-41 Ônus: CNPQ 
País de Destino: RUSSIA 

Em 26 de outubro de 2015, AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores Nome: ANDRE 
RICARDO ARAUJO VIRGENS Matrícula SIAPE: 2162028 Período: 07/12/2015 a 14/12/2015 Evento: 
Participar do VII Encontro Internacional de Pesquisadores e Estudiosos da Informação e da Comunicação e 
no IX Congresso Internacional da União Latina em Cuba, Havana. Processo:23066.037537/2015-51 Ônus: 
limitado País de Destino: CUBA  
Nome: ELIZABETH JUVENCIO RAMALHO Matrícula SIAPE: 387376 Período: 02/10/2015 a 15/10/2015 
Evento: Participar do VII, Congresso Mundial, BIO SALUD, em Quito/ Equador. 
Processo:23066.036462/2015-91 Ônus: limitado País de Destino: EQUADOR  
Nome: ISABELA CARDOSO DE MATOS PINTO Matrícula SIAPE: 3359216 Período: 01/09/2015 a 
07/09/2015 Evento: Apresentação de Trabalho no XXVI Congresso de I'ALASS - Associação Latina para 
Análise de Sistemas de Saúde, em Ancona/ Itália. Processo:23066.029324/2015-55 Ônus: limitado País de 
Destino: ITÁLIA  
Nome: MAIRA KUBIK TAVEIRA MANO Matrícula SIAPE: 2942693 Período: 22/08/2015 a 29/08/2015 
Evento: Apresentação de Trabalho no 7º Congrés International des recherchers féministes dans la 
francofhonie , em Montreal/ Canadá. Processo:23066.020785/2015-62 Ônus: limitado País de Destino: 
CANADÁ  
Nome: PAULO FERNANDO DE ALMEIDA Matrícula SIAPE: 6285556 Período: 03/11/2015 a 14/11/2015 
Evento: Conferência 28th International Congress Laser Medicine & IALMS Courses e visita técnica ao 
Grupo de Biotecnologia Industrial do ICGEB na Itália. Será custeado pelo Projeto de Cooperação Técnica 
CAPES/FAPESB. Processo:23066.035703/2015-15 Ônus: CAPES/ FABESP País de Destino: ITÁLIA  
Nome: PAULO FERNANDO DE ALMEIDA Matrícula SIAPE: 6285556 Período: 23/11/2015 a 29/11/2015 
Evento: Visita técnica /Colaboração ao CBR da Universidade da Flórida, em Gainesville, Flórida. 
Processo:23066.035706/2015-18 Ônus: CAPES País de Destino: EUA  
Nome: RICARDO DOBROVOLSKI Matrícula SIAPE: 01576452 Período: 08/10/2015 a 16/10/2015 
Evento: Participar da Reunião Anual 2015, da Coordenação International Biogegraphy Society, em 
Washington, D. C., EUA. Processo:23066.037309/2015-81 Ônus: limitado País de Destino: EUA 
Em 16 de outubro de 2015, AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: Nome: ANA 
LUCIA SILVA ROCHA Matrícula SIAPE: 1818425 Período: 15/10/2015 a 25/10/2015 Evento: Participar 
como conferencista e ministrar aula em curso de capacitação para professores como parte de Acordo de 
Cooperação Técnica Internacional entre Brasil - Seppir e Moçambique, em Maputo/Moçambique. Processo: 
23066.036511/2015-95 Ônus: limitado País de Destino: MOÇAMBIQUE 
Nome: ERNANI MARQUES DOS SANTOS Matrícula SIAPE: 1316015 Período: 11/08/2015 a 24/08/2015 
Evento: Apresentação de trabalho na 2015 Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Porto 
Rico. Processo: 23066.029222/2015-30 Ônus: limitado País de Destino: PORTO RICO 
Em 14 de outubro de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País dos seguintes servidores: Nome: ALVINO 
OLIVEIRA SANCHES FILHO Matrícula SIAPE: 1245226-2 Data/Período: 08/11/2015 a 14/11/2015 
Evento: Participar dos eventos: XXV Asamblea General de CLACSO E VII Conferência Latinoamericana y 
Caribeña de Ciências Sociales, em Medellin, Colômbia Processo: 23066.035868/2015-56 Ônus: limitado 
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País de Destino: COLOMBIA  

Nome: VIRGINIA CAMPOS MACHADO Matrícula SIAPE: 106106-1 Data/Período: 05/07/2015 a 
12/07/2015 Evento: Apresentação de trabalho no I Congresso Internacional de Antropologia AIBR, em 
Madrid/Espanha Processo: 23066.017257/2015-26 Ônus: limitado País de Destino: ESPANHA 
Em 30 de setembro de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País do seguinte servidor: ANTONIO 
FRANCISCO DE ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado na 
Escola de Administração no Departamento de Administração desta Universidade, no período de 01 de 
dezembro de 2015 a 31 de julho de 2016, para participar como Pesquisador visitante, do Pós-doutorado no 
Departamento de Finanças e Riscos da New York University (NYU), na School of Engineering- Estados 
Unidos, com ônus Capes, (Proc. Nº. 23066.027179/15-78) 
Em 27 de novembro de 2015, AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: Nome: 
DENISE RIBEIRO DE ALMEIDA Matrícula SIAPE: 1913274 Data/Período: 30/11/2015 a 05/12/2015 
Evento: Apresentação de Trabalho no XV Colóquio de Gestão Universitária - CIGU - ISSN, em Mar Del 
Plata – Argentina Processo: 23066.045541/2015-92 Ônus: limitado País de Destino: Argentina  

Nome: EDUARDU FERRARI MARBACK Matrícula SIAPE: 4350726 Data/Período: 15/06/2015 a 
19/06/2015 Evento: Apresentação de Trabalho na International Society of Ocular Oncology's 2015 Biennual 
Meeting in Paris, França. Processo: 23066.019798/2015-99 Ônus: limitado País de Destino: Paris.  

Nome: ERNESTO PINHEIRO BORGES Matrícula SIAPE: 0287295 Data/Período: 25/07/2015 a 
04/08/2015 Evento: Apresentação de Trabalho no evento New Trendes in Statistical Mechanical 
Foundations of Complexity Erice - Itália. Processo: 23066.025375/2015-16 Ônus: limitado País de Destino: 
Itália 
Em 13 de novembro de 2015 AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: Nome: 
ALEXANDRE DE MACEDO WAHRHAFTIG Data/Período: 08/09/2015 a 11/09/2015 Matrícula SIAPE: 
2305993 Evento: Apresentação de trabalho na Internacional Conference on Shells, Plates and Beams 
(SPB2015), Bolongna, Itália. Processo: 23066.028328/2015-16 Ônus: Limitado País de Destino: ITALIA 
Nome: ANGELINA XAVIER ACOSTA Matrícula SIAPE: 1350201 Data/Período: 28/10/2015 a 
02/11/2015 Evento: Participação como ouvinte no evento, Hipophoplasia in 3D: Understanding disease, 
diagnosis, and developments in care for HPP. Munique- Alemanha. Processo: 23066.034877/2015-20 Ônus: 
Limitado País de Destino: ALEMANHA  
Nome: ANA GABRIELA WANDERLEY SORIANO Matrícula SIAPE: 2564536 Data/Período: 11/09/2015 
a 21/09/2015 Evento: Apresentação de trabalho no XIX Congresso Arquisur, em La Plata- Argentina 
Processo: 23066.030421/2015-91 Ônus: Limitado País de Destino: ARGENTINA  
Nome: AUGUSTO CESAR RIOS LEIRO Matrícula SIAPE: 288036 Data/Período: 03/12/2015 a 
12/12/2015 Evento: Participação em mesa redonda no evento, Mesa de Diálogo/Missão de Trabalho- 
Produção do Conselho e Políticas Públicas de Juventude em Países de Língua Portuguesa, na Universidade 
de Lisboa- Portugal. Processo: 23066.040808/2015-55 Ônus: Limitado País de Destino: PORTUGAL 
Nome: CAROLINE FANTINEL Matrícula SIAPE: 1863245 Data/Período: 02/10/2015 a 12/10/2015 
Evento: Apresentação de trabalho no IV Congresso Latinoamericano de Antropologia: Lãs antropologias 
latino-americanas frente a um mundo em transición, na Cidade do México. Processo: 23066.034193/2015-28 
Ônus: Limitado Países de Destino: MEXICO  
Nome: CATERINA MURAMOTO Matrícula SIAPE: 1822088 Data/Período: 29/09/2015 a 12/10/2015 
Evento: Apresentação de trabalho no evento, 2015 World Feline Veterinary Conference- Diagnostic Imaging 
and Oncology e 2015 ACVR Annual Scientific Meeting, nos estados da Califórnia e Minnesota - EUA. 
Processo: 23066.030959/2015-03 Ônus: Limitado País de destino: EUA 
Nome: CECILIA MARIA BACELLAR SARDENBERG Matrícula SIAPE: 282875 Data/Período: 
03/10/2015 a 11/10/2015 Evento: Participação em mesa redonda no II Colóquio Latinoamericano de 
Antropologia Feminista e IV Congresso de Antropologia Latinoamericana. Cidade do México- México 
Processo: 23066.034050/2015-16 País de Destino: MEXICO  
Nome: EDILSON FORTUNA DE MORADILLO Matrícula SIAPE: 282737 Data/Período: 12/02/2016 a 
21/02/2016 Evento: Apresentação de trabalho e ouvinte no evento Universidade 2016:10º Congresso 
Internacional de Educação Superior, em Havana - Cuba. Processo: 23066.032979/2015-19 Ônus: Limitado 
País de Destino: CUBA  
Nome: FERNANDA ALMEIDA VITA Matrícula SIAPE: 2419732 Data/Período: 12/09/2015 a 20/09/2015 
Evento: Apresentação de trabalho no XXVI Congresso ASELE (Associsción para la Enseñanza Del Español 
como Lengua Extranjera ) , no Centro de línguas Modernas - Universidade de Granada- Espanha. Processo: 
23066.029709/2015-12 Ônus: Limitado País de Destino: ESPANHA 
Nome: FLÁVIA GOULART MOTA GARCIA ROSA Matrícula SIAPE: 285862 Data/Período: 27/10/2015 
a 31/10/2015 Evento: Conferencista no 8º Congresso Internacional: Investigação e Produção Científica e 
Editorial Universitária, em Cuenca - Equador. Processo: 23066.035430/2015-78 Ônus: Limitado País de 
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Destino: EQUADOR  

Nome: JOSÉ MARCOS PONDE FRAGA LIMA Matrícula SIAPE: 1008903 Data/Período: 09/11/2015 a 
16/11/2015 Evento: Apresentação de trabalho no Congresso Peripheral Nerve, em ULM- Alemanha. 
Processo: 23066.037706/2015-52 Ônus: Limitado País de Destino: ALEMANHA  
Nome: MARCO ANTONIO BARSOTTELLI BOTELHO Matrícula SIAPE: 287296 Data/Período: 
04/09/2015 a 17/09/2015 Evento: Apresentação de trabalho na 21st European Meeting of Environmental and 
Engineering Geophysics - EAGE. Turim - Itália. Processo: 23066.033198/2015-33 Ônus: Limitado País de 
Destino: ITALIA  
Nome: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA TEIXEIRA Matrícula SIAPE: 1154746 Data/Período: 
05/11/2015 a 15/11/2015 Evento: Apresentação de trabalho aprovado pelo Conselho Científico do 9º 
Congresso da SOPCOM, que acontece em Lisboa- Portugal Processo: 23066.037706/2015-52 Ônus: 
Limitado País de Destino: PORTUGAL  
Nome: RENNAN GEOVANNY OLIVEIRA ARAUJO Matrícula SIAPE: 1698441 Data/Período: 
31/10/2015 a 07/11/2015 Evento: Apresentação de trabalho no 8º Congresso Argentino de Química 
Analítica em La Plata- Buenos Aires. Processo: 23066.035430/2015-78 Ônus: CNPQ País de Destino: 
ARGENTINA 
Nome: RONALDO LOPES OLIVEIRA Matrícula SIAPE: 1524554 Data/Período: 19/10/2015 a 31/10/2015 
Evento: Composição da Comissão Científica do Programa PAEC-OEA-GCUB e participação no VII 
Seminário Internacional e VII Assembléia Geral do CGCUB, em Manchester- Reino Unido Processo: 
23066.035376/2015-61 Ônus: Limitado País de Destino: REINO UNIDO 
Em 6 de novembro de 2015 AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: Nome: 
ELIZABETH MATOS RIBEIRO Matrícula SIAPE: 1678057 Data/Período: 26/09/2015 a 04/10/2015 
Evento: Participação no VI Congresso International em Gobierno, Administracion y Políticas Publicas. Em 
Madrid-Espanha. Processo:23066.031396/2015-62 Ônus: Limitado País de Destino: ESPANHA  
Nome: ERIKA SANTOS DE ARAGÃO Matrícula SIAPE: 2425791 Data/Período: 20/09/2015 a 30/09/2015 
Evento: Participação na 13th Globelies Internacional Conference, em Havana- Cuba 
Processo:23066.032939/2015-69 Ônus: Limitado País de Destino: CUBA  
Nome: GRISELDA PINHEIRO KLUPPEL Matrícula SIAPE: 282465 Data/Período: 01/09/2015 a  
06/09/2015 Evento: Participação de ouvinte no Encontro El Museo Reimaginado e fazer a oficina El Arte de 
Tinkering. Buenos Aires- Argentina . P r o c e s s o : 2 3 0 6 6 . 0 3 11 3 7 / 2 0 1 5 - 3 1 Ônus: Limitado País 
de Destino: ARGENTINA  
Nome: LICIA MARIA BAHIA HEINE Matrícula SIAPE: 287809 Data/Período: 24/11/2015 a 29/11/2015 
Evento: Apresentação de trabalho no XXI Congresso Internacional de La Sociedad Chilena de Lingüística, 
no Chile. Processo:23066.029777/2015-81 Ônus: Limitado País de Destino: CHILE  
Nome: LUIZ ROGÉRIO BASTOS LEAL Matrícula SIAPE: 02298240 Data/Período: 11/09/2015 a 
24/09/2015 Evento: Apresentação de trabalho no 42nd Internacional Association Hidrogeology Congress - 
AQUA 2015 e atividades de campo Roma - Itália. Processo:23066.032363/2015-30 Ônus: Limitado País de 
Destino: ITALIA  
Nome: MARISE BERTA DE SOUZA Matrícula SIAPE: 18032222 Data/Período: 09/07/2015 a 15/07/2015 
Evento: Apresentação de trabalho no Congresso Internacional Matéria-Prima: prática das artes visuais no 
ensino básico e secundário, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa - Portugal. Processo: 
23066.022604/2015-32 Ônus: limitado País de Destino: PORTUGAL  
Nome: MARISE BERETA DE SOUZA Matrícula SIAPE: 18032222 Data/Período: 22/07/2015 a 
26/07/2015 Evento: Participação como ouvinte no evento AVANCA -Cinema 2015 - Conferência 
Internacional de Cinema - Arte Tecnologia Comunicação em Avança- Portugal Processo: 
23066.022607/2015-76 Ônus: limitado País de Destino: PORTUGAL  
Nome: MARIANA THORSTENSEN POSSAS Matrícula SIAPE: 2016004 Data/Período: 27/05/2015 a 
07/06/2015 Evento: Apresentação de pesquisa na Law and Socity Association Annual Conference Seattle – 
EUA Processo: 23066.022464/2015-01 Ônus: limitado País de Destino: ESTADOS UNIDOS  
Nome: MAILSON DOS SANTOS LOPES Matrícula SIAPE: 02893704 Data/Período: 19/09/2015 a 
26/09/2015 Evento: Participação como membro de pleno direito na banca de seleção (Comisón de 
valoración) do novo leitor de galego para UFBA, Santiago de Compostela - Espanha. Processo: 
23066.029707/2015-23 Ônus: limitado País de Destino: ESPANHA  
Nome: SUSAN MARTINS PEREIRA Matrícula SIAPE: 283348 Data/Período: 25/09/2015 a 02/10/2015 
Evento: Participação TBVacc Workshop, atividade é parte do projeto de pesquisa da Fundação Oswaldo 
Cruz e a Universidade de Londres. Em Londres Processo:23066.032941/2015-38 Ônus: Limitado País de 
Destino: INGLATERRA 
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Em 14 de dezembro de 2015, AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: Nome: 
ANALIVIA MARTINS BARBOSA Matrícula SIAPE: 1813193 Data/Período: 07/11/2015 a 15/11//2015 
Evento: Apresentação de trabalho no XXIV Congresso de La Associación Latinoamericana de Producción 
Animal, em Puerto Varas - Chile. Processo: 23066.042260/2015-88 Ônus: Limitado País de Destino: CHILE  
Nome: ANTONIO FERNANDO PEREIRA FALCÃO Matrícula SIAPE: 285416 Data/Período: 21/11/2015 
a 28/11/2015 Evento: Participação da como ouvinte no Evento Y Libro Ética Y Odontologia Bioética, em 
Santiago - Chile. Processo: 23066.041946/2015-51 Ônus: Limitado País de Destino: CHILE 
Nome: CATHERINE PROST Matrícula SIAPE: 1477966 Data/Período: 19/11/2015 a 29/11/2015 Evento: 
Participação como ouvinte no 4º Congresso Internacional HES- Segurança humana e ambiental na era dos 
riscos globais em Agadir - Marrocos. Processo: 23066.044118/2015-75 Ônus: Limitado País de Destino: 
MARROCOS 
Nome: DANIEL MAURICIO CAVALCANTI DE ARAGÃO Matrícula SIAPE: 1876832 Data/Período: 
13/11/2015 a 20/11/2015 Evento: Participação no 4º Fórum anual da ONU sobre Empresas e Direitos 
Humanos e mesa redonda sobre Empresas e Direitos Humanos: explorando os contornos de um tratado. 
Genebra- Suíça. Processo: 23066.042231/2015-16 Ônus: Limitado País de Destino: SUIÇA 

Nome: ELSA SOUZA KRAYCHETE Matrícula SIAPE: 1717114 Data/Período: 08/11/2015 a 14/11/2015 
Evento: Apresentação de trabalho na VII Conferência Latino Americana e Caribenha de Ciências Sociais, 
em Medelín - Colômbia. Processo: 23066.043264/2015-83 Ônus: Limitado País de Destino: COLOMBIA 

Em 11 de dezembro de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País dos seguintes servidores: Nome: 
CAROLINE BARRETO DE LIMA Matrícula SIAPE: 1861498 Data/Período: 16 á 28/11/2015 Evento: 
Apresentação de trabalho na Black Fashion Week Paris  - França. Bolsa: limitado 
País de Destino: França. 
Nome: DANIELE TAKAHASHI BERNAL Matrícula SIAPE: 2931949 Data/Período: 33 á 17/11/2015 
Evento: Participação em missão de trabalho Projeto FAPESB Int 007/2014, em Wageningen - Holanda. 
Bolsa: limitado País de Destino: Holanda. 
Nome: FABIOLA BASTOS DE CARVALHO Matrícula SIAPE: 1654574 Data/Período: 14 á 20/09/2015 
Evento: Participação como ouvinte no 17th European Society of Endodontology bienal congress, em 
Barcelona - Espanha. Bolsa: limitado País de Destino: Espanha. 
Nome: GILBERTO TADEU REIS DA SILVA Matrícula SIAPE: 1930923 Data/Período: 23 á 26/11/2015 
Evento: Apresentação de trabalho e Avaliação de Universidade Maria Auxiliadora, em Assunción no 
Paraguai. Bolsa: limitado País de Destino: Paraguai 
Nome: REGIS DE ALBUQUERQUE CAMPOS Matrícula SIAPE: 1506867 Data/Período: 17 á 22/11/2015 
Evento: Participação como ouvinte no IV LASID (Latin American Society for Immunodeficiencies) 
Meeting. Buenos Aires - Argentina. Bolsa: limitado País de Destino: Argentina 
Em 10 de dezembro de 2015 AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: Nome: 
ALESSANDRA SANTOS DE ASSIS Data/Período: 24/10/2015 a 01/11/2015 Matrícula SIAPE: 2331856 
Evento: Participação do Foro de Educación Media no município de Armênia/Colômbia. Processo: 
23066.036142/2015-31 Ônus: Limitado País de Destino: COLOMBIA 
Nome: JULIANA LEONEL Matrícula SIAPE: 1045641 Data/Período: 18/02/2015 a 27/02/2015 Evento: 
Participar, apresentando trabalho no 2016 Ocean Sciences Meeting, em New Orleans , Estados Unidos. 
Processo: 23066.036797/2015-17 Ônus: Limitado País de Destino: EUA 
Nome: LUIS FERNANDO FERNANDES ADAN Matrícula SIAPE: 1350817 Data/Período: 23/11/2015 a 
30/11/2015 Evento: Participação no Treining Week em Relações Internacionais e no 190º Aniversário da 
Real Escola de Cirurgia, em Porto- Portugal. Processo: 23066.045393/2015-14 Ônus: Limitado País de 
Destino: PORTUGAL 
Nome: NEYLA MARGARIDA RODRIGUES LOPO Matrícula SIAPE: 284971 Data/Período: 02/11/2015 a 
07/11/2015 Evento: Apresentação de trabalho no 8º Congresso Argentino Química Analítica, em La Plata - 
Argentina. Processo: 23066.036358/2015-04 Ônus: Limitado País de Destino: ARGENTINA 
Nome: RUY KENJI PAPA DE KIKUCHI Matrícula SIAPE: 1348177 Data/Período: 14/12/2015 a 
18/12/2015 Evento: Participar, apresentando trabalho, da Primeira Oficina Regional da Rede 
Latinoamericana de Acidificação dos Oceanos, em Concepción/Chile. Processo: 23066.036681/2015-41 
Ônus: Limitado País de Destino: CHILE 
Em 9 de dezembro de 2015, AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: Nome: 
ANDRE WILSON LIMA MACHADO Data/Período: 16/10/2015 a 22/10/2015 Matrícula SIAPE: 19746768 
Evento: Ministrar aula na Conferência na UCLA School of Denistry, na Califórnia e Virginia- USA. 
Processo: 23066.036998/2015-14 Ônus: Limitado País de Destino: USA 
Nome: ANTONIO CEZAR DE CASTRO LIMA Matrícula SIAPE: 1088065 Data/Período: 12/11/2015 a 
20/11/2015 Evento: Participação da Automation Fair 2015 feira e visitas técnicas em Anahein – CA  UA. 
Processo: 23066.035331/2015-96 Ônus: Limitado País de Destino: EUA 
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Nome: CIANE FERNANDES Matrícula SIAPE: 1220052 Data/Período: 27/10/2015 a 03/11/2015 Evento: 
Conferencista no GFT Gesellschaft fur Tanzforschung Symposium - Simpósio Anual da Sociedade para 
pesquisa em Dança, em Hamburgo - Alemanha. Processo: 23066.0383329/2015-79 Ônus: Limitado País de 
Destino: Alemanha 
Nome: HELTON ESTRELA RAMOS Matrícula SIAPE: 1311305 Data/Período: 16/10/2015 a 24/10/2015 
Evento: Conferencista no 15th International Thyroid Congress, em Orlando- EUA Processo: 
23066.037080/2015-84 Ônus: Limitado País de Destino: EUA  
Nome: MARCIO FONTANA Matrícula SIAPE: 1474050 Data/Período: 12/11/2015 a 21/11/2015 Evento: 
Participação da AF2015 e Rockwell Automation University Partnership Program, em Chicago- EUA 
Processo: 23066.035774/2015-87 Ônus: Limitado País de Destino: EUA  
Nome: MICHAEL HEIMER Matrícula SIAPE: 6148201 Data/Período: 05/10/2015 a 13/10/2015 Evento: 
Participação no VI Congresso Latinoamericano de Antropologia- ALA, na Cidade do México/ México. 
Processo: 23066.035892/2015-95 Ônus: Limitado País de destino: MEXICO 
Nome: SERGIO LUIS COSTA FERREIRA Matrícula SIAPE: 268481  Data/Período: 02/11/2015 a 
07/11/2015 Evento: Apresentação de trabalho no 13th Rio Symposium on Atomic Spectrometry, em La 
Plata - Argentina. Processo: 23066.039048/2015-33 Ônus: Limitado País de destino: ARGENTINA 
Em 7 de dezembro de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País dos seguintes servidores: Nome: ALAN 
NORMAN BAXTER Matrícula SIAPE: 1878077 Data/Período: 31/10 á 08/11/2015 Evento: Participação 
em Banca de doutorado e Workshop para estudantes de pós-graduação em Lingüistica, na Universidade de 
Macau – China Bolsa: limitado País de Destino: China. 
Nome: ALEXANDRE DE MACEDO WAHRHAFTIG Matrícula SIAPE: 2305993 Data/Período: 29/06 á 
03/07/2015 Evento: Apresentação de trabalho no CMN 2015-Congress on Numerical Methods in 
Engeneering, em Lisboa - Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: Portugal. 
Nome: ANA MARIA FERNANDES Matrícula SIAPE: 6287513 Data/Período: 27/11 á 17/12/2015 Evento: 
Missão Científica e conferencista no Coloque Inventer lê Grand Paris (I), Projet Patrimoine et Métropole 
(II), Dialogues FR-BR (III) e pesquisa sobre his ́toria do urbanismo IV. Paris - França. Bolsa: CNPq País de 
Destino: França. 
Nome: ANA MARIA PINTO DOS SANTOS Matrícula SIAPE: 0286034 Data/Período: 31/10 á 06/11/2015 
Evento: Apresentação de trabalho no 8º Congresso de Química Analítica, em La Plata - Argentina. Bolsa: 
limitado País de Destino: Argentina  
Nome: ARIADNE SCALFONI RIGO Matrícula SIAPE: 1493904 Data/Período: 03 á 12/08/2015 Evento: 
Apresentação de trabalho na Academy Of Management Meeting, em Vancouber - Canadá. Bolsa: limitado 
País de Destino: Canadá  
Nome: BLANDINA FELIPE VIANA Matrícula SIAPE: 1095735 Data/Período: 24/07 á 01/08/2015 Evento: 
Participação em mesaredonda e conferencista na Reunião do comitê de especialistas do Painel 
Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos IPBES – Avaliação dos serviços de 
Polinização. Roma - Itália. Bolsa: limitado País de Destino: Itália.  

Nome: EDLEISE MENDES OLIVEIRA SANTOS Matrícula SIAPE: 1563574 Data/Período: 13 á 
19/10/2015 Evento: Participação em mesa redonda e coordenação do Simpósio SIPLE 2015 - O Português 
em espaço multilingües, em Santiago de Compostela - Espanha. Bolsa: limitado País de Destino: Espanha 
Nome: EDLEISE MENDES OLIVEIRA SANTOS Matrícula SIAPE: 1563574 Data/Período: 02 á 
04/09/2015 Evento: Apresentação de trabalho no seminério de Pós Doutorado - o professor de línguas 
interculturalista: perspectivas para a educação lingüistica do século XXI, em Coimbra - Portugal. Bolsa: 
limitado País de Destino: Portugal. 
Nome: GENAUTO CARVALHO DE FRANÇA FILHO Matrícula SIAPE: 1095733 Data/Período: 29/07 á 
12/08/2015 Evento: Apresentação de trabalho na Academy Of Management (aom 2015) Vancouber - 
Canadá. Bolsa: limitado País de Destino: Canadá.  
Nome: HENRIQUE TOME DA COSTA MATA Matrícula SIAPE: 1534480 Data/Período: 08 á 16/08/2015 
Evento: Participação em banca de defesa de dissertação de  mestrado, em Luanda - Angola. Bolsa: limitado 
País de Destino: Angola. 
Nome: IEDA MARGARIDA CRUSOE ROCHA REBELLO Matrícula SIAPE: 2214801 Data/Período: 
24/10 á 07/11/2015 Evento: Visita técnica, Missão Científica ao King ́s College London. Bolsa: limitado 
País de Destino: London. 
Nome: JULIANA PRATES SANTANA Matrícula SIAPE: 2422906 Data/Período: 01 á 13/09/2015 Evento: 
Apresentação de trabalho no 17th European Conference on Developmental Psychology, em Braga - 
Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: Portugal.  
Nome: LIVIO SANSONE Matrícula SIAPE: 1349864 Data/Período: 06 á 20/07/2015 Evento: Conferencista 
no Ciclo de seminários em estudos africanos na Universidade de Bayreuth, Alemanha e conferência no ICS, 
Lisboa, Alemanha e Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: Portugal.   
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Nome: MARA PINHEIRO MENEZES Matrícula SIAPE: 2496793 Data/Período: 21/09 á 01/10/2015 
Evento: Conferencista no 9th International Scientific Conference Problems of Music Pedagogy, em 
Daugavpils, Letônia. Bolsa: limitad  País de Destino: Letônia.  
Nome: MARIA INES COSTA DOURADO Matrícula SIAPE: 6285913 Data/Período: 17/10 á 26/11/2015 
Evento: Apresentação de trabalho e Conferencista no Seminário do Programa de Intercâmbio entre 
Universidade de Brown e ISC/UFBA, em Providence/Rhode Island - Estados Unidos. Bolsa: limitado País 
de Destino: Estados Unidos.  
Nome: MESSIAS GUIMARAES BANDEIRA Matrícula SIAPE: 2292319 Data/Período: 26/10 á 
26/11/2015 Evento: Conferencista no I Congresso Internacional de Cultura: Culturas em Movimento, na 
Universidade da Beira Interior, em Covilhão - Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: Portugal. 
Nome: NEURANIDES SANTANA Matrícula SIAPE: 1864347 Data/Período: 30/10 á 02/11/2015 Evento: 
Participação na NAVIGATE ESUS Latin American Investigator Meeting (reunião de pesquisadores da 
América Latina do NAVIGATOR ESUS), em Santiago - Chile. Bolsa: limitado País de Destino: Chile. 

Nome: REYNAM DA CRUZ PESTANA Matrícula SIAPE: 0287746 Data/Período: 16 á 
25/10/2015,Evento: Apresentação de trabalho no 85º Congresso Internacional da SEG, New 
Orleans/Louisiana - EUA. Bolsa: limitado País de Destino: EUA 
Nome: VERA LUCIA PEIXOTO SANTOS MENDES Matrícula SIAPE: 0287735 Data/Período: 20 á 
30/05/2015 Evento: Participação ministrando aula no Curso de Mestrado em Gestão e Administração, em 
Luanda - Angola. Bolsa: limitado País de Destino: Angola.  
Nome: ANDRE CASTRO LYRA Matrícula SIAPE: 2307740 Data/Período: 11 á 18/11/2015 Evento: 
Participação como ouvinte no AASLD/Liver Meeting, em São Francisco - EUA. Bolsa: limitado País de 
Destino: EUA. 
Em 3 de dezembro de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País Licença para Capacitação da seguinte 
servidora: MARIA LÚCIA DA SILVA MARQUES CARVALHO, ocupante do cargo de Professor do 
Magistério Superior, Adjunto lotado no Instituto de Química no Departamento de Química Geral Inorgânica 
desta Universidade, no período de 03 de novembro de 2015 a 05 de janeiro de 2016, Pretende finalizar o 
curso de Doutorado, que vem realizando junto à Universidade de Lisboa, em Portugal, com ônus Sem 
prejuízo de sua remuneração mensal, (Proc. Nº. 23066.044458/15-04 
Em 2 de dezembro de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País dos seguintes servidores: Nome: ELZA 
MARIA TECHIO Matrícula SIAPE: 1856267 Data/Período: 16/07 á 12/08/2015 Evento: Pretende participar 
de Pesquisa Científica e de banca examinadora, junto a Universidade Del Pais Vasco, na cidade de San 
Sebastian/Espanha. Bolsa: limitado País de Destino: Espanha. 
Em 1 de dezembro de 2015, AUTORIZA, o Afastamento do País dos seguintes servidores: Nome: EDLEISE 
MENDES OLIVEIRA SANTOS Matrícula SIAPE: 1563574 Data/Período: 06/10 á 12/10/2015 Evento: 
Coordenação e apresentação de trabalho no V Simpósio Mundial de Estudo de língua Portuguesa (V 
SIMELP). Lecce -Itália. Bolsa: limitado País de Destino: Itália 
Nome: FABIANA PAIM ROSA Matrícula SIAPE: 1357849 Data/Período: 26/07 á 02/08/2015 Evento: 
Missão de trabalho ao abrigo do Projeto de Cooperação Internacional CAPS/MÊS CUBA, em Havana - 
Cuba. Bolsa: limitado País de Destino: Cuba. 
Nome: ISABEL CRISTINA BRITTO GUIMARAES Matrícula SIAPE: 2734819 Data/Período: 19 á 
23/08/2015 Evento: Participação como ouvinte no Simpósio: 7th Pulmonary Hypertension - LATAM, em 
Cacun - México. Bolsa: limitado País de Destino: México.  
Nome: LEIZER SCHNITMAN Matrícula SIAPE: 2276528 Data/Período: 13 á 24/11/2015 Evento: 
Conferencista na 2nd Annual International Oil & Gás Conference and Exhibition in Tela viv, Israel. Bolsa: 
limitado País de Destino: Israel  
Nome: LEONOR GRACIELA NATANSOHN Matrícula SIAPE: 1526841 Data/Período: 31/08 á 
05/09/2015 Evento: Apresentação de trabalho no "I congreso de Comunicación popular" e "II Congreso e 
Comunicación /Ciencias Sociales (COMCIS)" Universidad de La Plata, Argentina. Bolsa: CAPES País de 
Destino: Argentina. 
Nome: MARCIO FONTANA Matrícula SIAPE: 1474050 Data/Período: 11 á 19/09/2015 Evento: 
Participação no 2015 IEEE Nanotechnology Materiais and Devices conference (MMDC). Ancorage, Alasca 
– EUA Bolsa: limitado País de Destino: EUA.  
Nome: NELSON DE LUCA PRETTO Matrícula SIAPE: 0287526 Data/Período: 06 á 09/09/2015 Evento: 
Conferencista no evento: III Jornadas de TIC e Innovación em el aula: Enlaces entre educación, 
conocimiento, na Universidade de La Plata, Argentina. Bolsa: limitado País de Destino: Argentina.  
Nome: PAULO ROBERTO LIMA MACHADO Matrícula SIAPE: 0287947 Data/Período: 24 á 30/10/2015 
Evento: Apresentação de trabalho no nevento ASTMH 64th Annual Meeting, Filadélfia EUA. Bolsa: 
limitado País de Destino: EUA.  
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Nome: WENDEL HENRIQUE BAUMGARTNER Matrícula SIAPE: 1524786 Data/Período: 20 á 
28/07/2015 Evento: Participação em Colóquios de Geografia - Universidade de Jena e Trabalho de Campo 
em Hamburgo - Cooperação. Alemanha. Bolsa: limitado País de Destino: Alemanha. 
Nome: ROSANGELA COSTA ARAÚJO Matrícula SIAPE: 2584575 Data/Período: 08 á 13/09/2015 
Evento: Conferencista e encontro com organizações da sociedade civil; oficinas, na semana por la Paz e 
Territórios e Territorialidades Corporaes (Centro de Estudos Afrodiaspóricos/CEAF -Faculdade de Derecho 
y Ciências Sociais - Universidad ICESI).Santiago de Cali/Colômbia. Bolsa: limitado País de Destino: 
Colômbia. 
Nome: RUY KENJI PAPA DE KIKUCHI Matrícula SIAPE: 1348177 Data/Período: 22/09 á 02/10/2015 
Evento: Realizar atividades do Projeto SimBioCore, em Aveiro, Portugal. Bolsa: limitado País de Destino: 
Portugal 
Nome: SUZI MARIA CARVALHO MARINO Matrícula SIAPE: 0287850 Data/Período: 06 á 12/10/2015 
Evento: Apresentação de trabalho do 14º Encontro Internacional de Arte e design (#14.ART): Arte e 
Desenvolvimento Humano, em Aveiro, Portugal. Bolsa: FAPESB País de Destino: Portugal. 
Nome: AMANDA AMANTES NEIVA RIBEIRO Matrícula SIAPE: 1563574 Data/Período: 31/08 á 
07/09/2015 Evento: Apresentação de trabalho no ESERA 2015 11th Biannual Conference of the European 
Science Education Research Association. Filândia. Bolsa: CAPES País de Destino: Filândia.  
Nome: AILTON DE SOUSA SILVEIRA LIMA JUNIOR Matrícula SIAPE: 1085550 Data/Período: 19 á 
28/09/2015 Evento: Apresentação de trabalho científico, mesa redonda e conferencista na Internacional 
conference on green Energy & Expo, em Orlando - Flórida/USA. Bolsa: limitado País de Destino: USA. 

Nome: LEONARDO SENA GOMES TEIXEIRA Matrícula SIAPE: 1649202 Data/Período: 21 á 
28/08/2015 Evento: Visita técnica a Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, em Santa Clara - 
Cuba. Bolsa: limitado País de Destino: CUBA. 

Nome: MARCELO NASCIMENTO BERNARDO DA CUNHA Matrícula SIAPE: 1082480 Data/Período: 
01 á 07/09/2015 Evento: Conferencista no evento: El Museo Reimaginado: Encuentro de Profesionales de 
Museos de América, em Buenos Aires - Argentina. Bolsa: limitado País de Destino: Argentina 
Nome: MILTON ARAUJO MOURA Matrícula SIAPE: 1096412 Data/Período: 26/10 á 07/11/2015 Evento: 
Conferencista no VII Congreso Internacional de Arte em el Caribe, Cartagena de Indias, Colômbia. Bolsa: 
CNPq País de Destino: Colômbia.  
Nome: LEONARDO JOSE SEBIANE SERRANO Matrícula SIAPE: 2091873 Data/Período: 02 á 
09/10/2015 Evento: Apresentação de pesquisa, performance e conferencista no II Encuentro 
Latinoamericano de investigadores sobre el Cuerpo y las Corporeidades em las Culturas, em bogotá - 
Colômbia. Bolsa: limitado País de Destino: Colômbia 
Nome: RICARDO DOBROVOLSKI Matrícula SIAPE: 1576452 Data/Período: 31/07 á 14/08/2015 Evento: 
Apresentação de trabalho no 27th International Congress for Conservation Biology, em Montpellier, França. 
Bolsa: CNPq País de Destino: França. 
Em 30 de novembrode 2015, AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: ABEL 
LASSALLE CASANAVE, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado na Faculdade de Filosofia no 
Departamento de Filosofia desta Universidade, no período de 01 de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 
2017, para realizar curso de Pós-Doutorado, junto a Universidade Paris 1 Panthéon- Sorbonne, em 
Paris/França, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 23066.037620/15-20). 
AMANDA AMANTES NEIVA RIBEIRO, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotada na Faculdade de 
Educação no Departamento de Educação II, desta Universidade, no período de 01 de setembro de 2016 a 01 
de setembro de 2017, para realização do Pós-Doutorado na University of Thessaloniki, Grécia, com ônus 
CAPES, (Proc. Nº. 23066.027179/15-78). 
ANA CLARA DE REBOUÇAS CARVALHO, ocupante do cargo de Professor Assistente, lotada na 
Faculdade de Odontologia no Departamento de Odontologia, desta Universidade, no período de 01 de 
outubro de 2015 a 01 de julho de 2016, para realização do Estágio Doutoral na Universidade de Bolongna, 
Itália, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 23066.025543/15-65). 
ANASTACIO PINTO GONÇALVES FILHO, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado na Escola 
Politécnica no Departamento de Engenharia Mecânica, desta Universidade, no período de 01 de março de 
2016 a 28 de fevereiro de 2017, para realização do Pós-Doutorado, junto a Loughborough University, no 
Reino Unido, com ônus CNPq, (Proc. Nº. 23066.018613/15-29). 
ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Professor Titular, lotado no Instituto de Física no 
Departamento de Física Geral, desta Universidade, no período de 31 de agosto de 2015 a 01 de novembro de 
2015, para participar de Conferenia/Colaboração Científica Internacional, a realizar-se em Uppsala- Suécia, 
com ônus Limitado, (Proc. Nº. 23066.027641/15-37). 
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CARLOTA MARIA IBERTIS DE LASSALLE CASANAVE, ocupante do cargo de Professor Adjunto, 
lotada na Faculdade de Filosofia no Departamento de Filosofia, desta Universidade, no período de 01 de 
fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017, para realização de estágio Pós-Doutoral junto a Universidade 
Paris 1, Panthéon-Sorbonne, em Paris/França, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 23066.037625/15-52). 
DANIEL ABENSUR ATHANAZIO, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado na Faculdade de 
Medicina no Departamento de Patologia e Medicina Legal, desta Universidade, no período de 31 de março 
de 2016 a 01 de julho de 2016, para realização do Estágio de aperfeiçoamento e pesquisa, junto a 
Universidade de Calgary, Canadá, com ônus Limitado, (Proc. Nº. 23066.027544/15-44). 
DANIEL TOURINHO PERES, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado na Faculdade de Filosofia 
no Departamento de Filosofia, desta Universidade, no período de 31 de janeiro de 2016 a 18 de março de 
2016, para ocupar a posição de professor convidado para a Cátedra das Américas, na Universidadede 
Rennnes, na França, com ônus UNIVERSIDADE DE RENNES, (Proc. Nº. 23066.038399/15-27). 
FRANCISCO ANTONIO ZORZO, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado no Instituto de 
Humanidades, Artes e Ciências no Departamento de Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, desta 
Universidade, no período de 01 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2017, para realização do estágio Pós-
Doutorado junto a Universidade de Roma Ter, na Cidade de Roma/Itália, com ônus Limitado, (Proc. Nº. 
23066.0422259/15-69). 
GUSTAVO BITTENCOURT MACHADO, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado na Escola de 
Medicina Veterinária e Zootecnia no Departamento Zootecnia, desta Universidade, no período de 04 de 
janeiro de 2016 a 30 de julho de 2016, para realização de Pós-Doutorado no Institut des Sciences ET 
Industriesdu Vivant ET de L' Environnement (AgroParistech)- Paris/França, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 
23066.029553/15-70) 
JOSÉ AMARANTE SANTOS SOBRINHO, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado no Instituto de 
Letras no Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras, desta Universidade, no período de 01 de 
janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, para realização de Pós-Doutorado junto a Universidade de 
Siena/Itália, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 23066.025012/15-72). 
LEONARDO FIGUEIREDO COSTA, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado na Faculdade de 
Comunicação, no Departamento de Comunicação, desta Universidade, no período de 01 de fevereiro de 
2016 a 31 de janeiro de 2017, para realização de curso Pós-Doutorado, junto a Universidade de Miami/USA, 
com ônus CNPq, (Proc. Nº. 23066.008550/15-01). 
LUCIANO ESPINHEIRA FONSECA JUNIOR, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado na 
Faculdade de Medicina, no Departamento de Patologia e Medicina Legal, desta Universidade, no período de 
01 de janeiro de 2016 a 20 de março de 2016, para realização de curso de Especialização, junto a 
Universidade de La Sapienza, na Itália, com ônus Limitado, (Proc. Nº. 23066.031192/15- 21). 
LUIS NICOLAU PARES, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado na Faculdade de Filosofia, no 
Departamento de Antropologia, desta Universidade, no período de 03 de dezembro de 2015 a 08 de janeiro 
de 2016, para realizar Missão Cientifica no quadro do projeto Bahia 16-19 American, European and African 
Forging of a colonial capital city, em Lisboa/Portugal, com ônus MARIE CURIE ACTIONS, (Proc. Nº. 
23066.043109/15-67). 
MARCIA PARAQUETT FERNANDES, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado no Instituto de 
Letras, no Departamento de Letras Românicas, desta Universidade, no período de 01 de agosto de 2015 a 31 
de dezembro de 2015, para realização de curso Pós- Doutorado, junto a Universidade de Múrcia e Santiago, 
Espanha com ônus Limitado, (Proc. Nº. 23066.022307/15-97). 
NANCI HELENA REBOUÇAS FRANCO, ocupante do cargo de Professor Adjunto, lotado na Faculdade de 
Educação, no Departamento de Educação, desta Universidade, no período de 01 de dezembro de 2015 a 01 
de dezembro de 2016, para realização de curso Pós-Doutorado, junto a Universidade de Braga em Portugal, 
com ônus Limitado, (Proc. Nº. 23066.030941/15-01). 
NANCY MANGABEIRA UNGER, ocupante do cargo de Professor Associado, lotada na Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas, no Departamento de Filosofia, desta Universidade, no período de 01 de 
agosto de 2015 a 30 de julho de 2016, realizar estágio Pós-Doutoral, junto a Universidade de Toulouse Jean 
Jaurés, na França, com ônus CAPES, (Proc. Nº. 23066.017281/15-65). 
ROBINSON MOREIRA TENORIO, ocupante do cargo de Professor Associado, lotado na Faculdade de 
Educação, no Departamento de Educação, desta Universidade, no período de 04 de julho de 2016 a 13 de 
janeiro de 2017, para participar de curso de Pós- Doutorado, na Universidade de Maryland nos E.U.A., com 
ônus Limitado, (Proc. Nº. 23066.039639/15-19) 
Em 15 de dezembro de 2015, AUTORIZA, os Afastamentos do País dos seguintes servidores: Nome: 
CLAUDIO ALVES FURTADO Matrícula SIAPE: 1915966 Data/Período: 06/11/2015 a 20/11//2015 
Evento: Conferencista no Seminário Famílias e Migrações: estudo comparativo de dinâmicas de emigração 
para Europa e os Estados Unidos - Praia, Cabo Verde. Processo: 23066.042364/2015-92 Ônus: Limitado 
País de Destino: CABO VERDE 
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AASSSSEESSSSOORRII AA  EESSPPEECCII AALL   DDOO  RREEII TTOORR  
 
 
As atividades desempenhadas por este Assessor se inserem em linhas de ação definidas 
como prioridade pelo Magnífico Reitor da UFBA, envolvendo um amplo espectro de 
fazeres, métodos e conteúdos. Tais atividades têm sido desempenhadas por uma equipe 
constituída pelos seguintes membros:  
 
Paulo Costa Lima (Professor Titular UFBA, Assessor Especial do Reitor); 
Thiago A. F. Dória (Assessor técnico, com vínculo UFBA, lotado no Gabinete); 
Gilson Rabelo (Web designer, UFBA, lotado no Gabinete); 
Maria Cristina Lordão (coordenação da Secretaria, UFBA, lotada no Gabinete); 
Cláudia Lopes (Secretaria, UFBA, lotada no Gabinete). 
 
De forma geral, identificamos aqui cinco categorias, que serão detalhadas abaixo:  
 

1) Função consultiva (opinar sobre todos os temas apresentados pelo Reitor) 
2) Projetos Especiais (coordenação, participação ativa ou simples colaboração); 
3) Articulação entre setores e Unidades da UFBA (ações de articulação envolvendo 

EDUFBA, TV UFBA, ASCOM, PROEXTE, SIB, STI e diversas unidades); 
4) Apoios (contribuições apresentadas a projetos liderados por diversos setores da 

UFBA); 
5) Atividades de representação (representação do Reitor em eventos diversos).  

 
Como temática de certo modo prioritária, perpassando todas essas atividades, o Reitor 
João Carlos Salles definiu a questão da visibilidade institucional como missão, nos 
seguintes termos: 
 
“Cuidar da visibilidade da UFBA, em sentido mais proativo, com uma mensagem 
própria da nossa gestão, tendo por objetivo, mais que o cumprimento regular das 
missões de uma comunicação institucional (a cargo da Assessoria de Comunicação), 
vitalizar nossa Universidade, lembrando-lhe o melhor de nossa essência. Essa dimensão 
mais ampla, à qual se subordinam as outras, é coordenada pela Assessoria Especial a 
cargo de Paulo Costa Lima”. 

 
1. Função consultiva/opinativa 

 
Alguns exemplos:  

a) situações apresentadas pelo cotidiano da gestão da UFBA; 
b) indicações de nomes, formatos e estratégias para eventos universitários diversos 

(aulas magnas eoutros eventos de natureza convocante); 
c) estratégias de mobilização da comunidade universitária através das artes 

 
 

2. Projetos especiais (coordenação, participação ativa ou simples colaboração) 
 
- 70 anos da UFBA (participação na concepção e desenvolvimento do projeto) 

- Identidade visual e conteúdos diversos  
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- Agenda de eventos e realizações 
- Estratégias de comunicação 

      - Articulação de homenagens a serem feitas pela UFBA 
- Administração da fanpage dos 70 anos no Facebook em parceria com ASCOM 
(https://www.facebook.com/UFBA-70-Anos-933328493388523/)  

           - Confecção de posts (“Você faz parte”, fragmentos da “Notícia Histórica") 
      - Coleção UFBA 70 anos da EDUFBA  
 
- Congresso da UFBA 

- Coordenaçãodo trabalho das Comissões Temáticas 
      - Identidade visual 
  
- Calendário das Artes (https://www.facebook.com/Calend%C3%A1rio-das-Artes-
UFBA-508088152694560/?fref=ts) 
      - Concepção 

- Administração da fanpage no Facebook 
 
- Ato Público em Defesa da Educação e da Universidade Pública, realizado em 25 de 
Maio de 2015. 
      - Concepção 
     - Identidade visual 
 - Coordenação de ações de divulgação 
 
- UFBA Cultural, evento realizado no Palácio da Reitoria em 8 de Setembro de 2015 
data que marca o primeiro ano da gestão. 

- Coordenação geral; 
- Modelo de ocupação que será adotado também em 2016, por ocasião dos 70 
anos da UFBA. 

 
- Documento de Política Editorial para a UFBA (em parceria com PROPLAN) 

Confecção de um Documento de Política Editorial para a EDUFBA, ainda em 
andamento.Principais resultados até agora: adoção de Editorias (Editoria de 
Publicação Institucional, Editoria Didático-Pedagógica, Editoria de 
Artes, Editoria de Ciência e Tecnologia, Editoria de Humanidades, Editoria de 
Saúde) e do Edital Universal, a ser publicado em Janeiro de 2016. 

 
- Revista Universitas – www.universitas.ufba.br 
      - Portaria: Constituição de uma Comissão Editorial Executiva 
      - Identidade visual para o novo número 

 - Reformulação do site no Portal Seer em parceria com a STI, ativando inclusive 
o domínio www.universitas.ufba.br, mais adequado para a divulgação da revista. 

 
Agenda UFBA - http://www.agenda.ufba.br/ 

Concepção e estratégias de elaboração (em parceria com STI). Coordenação do 
treinamento para utilização da Agenda UFBA, iniciado em 2014 e concluído em 
2015, realizado com membros das Unidades Acadêmicas. 

 
- Projeto UFBA/Nordeste de Amaralina 

Concepção do Projeto Piloto UFBA/Nordeste de Amaralina. Reunião entre o 
Reitor, Tania Palma e estudantes moradores do Nordeste em 16 de Junho de 2015. 
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- Banners para o Portal da UFBA 

Confecção de banners para o Portal da UFBA (www.ufba.br), com conteúdo 
voltado às produções artístico-culturais oriundas da Universidade e aos eventos 
promovidos pela Reitoria, a exemplo de Palestras, Debates, etc. ao longo do ano. 

 
 

3. Ações de articulação entre setores da UFBA 
 
- Coordenação da captação/difusão do clipping da UFBA. 
- Discussão de pautas para a comunidade interna (através da Agenda UFBA e UFBA 
em Pauta) e externa (imprensa em geral) com agentes de Comunicação da Universidade  
(ASCOM, EDUFBA, TVUFBA, PROEXT, RI, FACOM, SIBI) 
- Semana Inaugural de 2015  
 

4. Apoios 
 
SEAD 

- sugestão de planta e estruturação do espaço físico 
- desenvolvimento de sinalização dos espaços de trabalho 
- apoio na criação de material do Curso de Especialização em Gestão de Pessoas 
(identidade visual, diagramação dos livros e e-books, videografismo/animações 
das vídeo aulas e montagem do AVA (novo moodle UFBA) 

 
SIBI  

- Apoio ao na instalação do "Lugares de Memória", na Biblioteca Universitária 
Reitor Macedo Costa. O espaço foi inaugurado em 8 de Setembro de 2015, data 
que marca o primeiro ano da gestão. 

  
PROPLAN 
 

- Apoio na confecção do "UFBA em Números 2015", lançado em 30 de 
Dezembro de 2015. 
- Editoração e Projeto Gráfico 
- Apoio na confecção dos cartazes de divulgação da Carta de Serviços ao 
Cidadão e da Pesquisa de Satisfação do Usuário, ainda em andamento. 

 
TV UFBA 
 

- Apoio na confecção de um Acordo de Cooperação com o IRDEB, ainda em 
andamento. 
- Apoio na gravação de depoimentos para o Congresso da UFBA. 

 
EDUFBA 
 - Festival de Livros e Autores da UFBA - Edições II, III e IV 

- Concepção e ações de divulgação. 
-Lançamento da Coleção Dramaturgia, em 4 de Novembro de 2015 
(http://www.edufba.ufba.br/2015/10/lancamento-da-colecao-dramaturgia/) 

 
- Apoio ao Seminário "Relendo Thales de Azevedo" 
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- Trezena de Santo Antonio na Reitoria da UFBA 
- Apoio ao Gabinete na recepção ao Ministro Cid Gomes, sobretudo no que diz respeito 
às ações de divulgação 
 

5. Representação do Reitor e da Reitoria 
 
- Representação da Reitoria em alguns eventos 
 
- A exemplo de: 
. Composição da Mesa de Abertura do 1° Diálogos Culturais da FACED, 11/06/2015 
. Reuniões do Conselho Consultivo do Jornal A TARDE 
. Eventos da área de Cultura (Academia de Letras, Concertos, Espetáculos etc.) 
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PPRRÓÓ--RREEII TTOORRII AASS   

 
 

PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL -PROAE  
 
1. Introdução 

 

O presente relatório visa apresentar à comunidade as ações desenvolvidas pela Pró-
Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) no ano de 2015. 
Cenário no qual a gestão centralizou seus esforços na gestão eficiente dos recursos, 
visando ampliação das modalidades e número de atendidos pelos benefícios, bem como 
na atualização da regulamentação da área na UFBA. Descreve as atribuições da 
PROAE, organograma, bem como os conceitos utilizados na gestão dos programas de 
assistência a/ao estudante. Traz relato qualitativo sintético das ações mais relevantes das 
ações das coordenações por metas, perspectivas e desafios, bem como agrupa 
informações quantitativas em seus anexos. 
 
2. Atribuições 
 
 À Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) cabem, além 
das funções gerais previstas no Art. 21 do Regimento Geral, as funções de apoiar e 
assistir o corpo discente em suas necessidades, bem como planejar, fomentar, dirigir, 
coordenar, supervisionar, avaliar e controlar os programas e projetos de ações 
afirmativas e de assistência estudantil. 

Regimento Interno da Reitoria pg.37 
  
A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil terá como atribuição a gestão dos programas 
de inclusão social, apoio estudantil e ações afirmativas, com a responsabilidade de gerir 
programas e operar os fundos respectivos. 

 Resolução nº 05/06, CONSUNI 
 
A PROAE subsidia suas ações principalmente no Decreto 7234/10 que dispõe sobre o 
Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, assim como no decreto 7416/10 
que trata da concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e 
extensão universitária. Por outro lado, a atual política (Resolução do CONSUNI Nº 
04/99) se encontra desatualizada e demanda amplos esforços para normatização. 
 
Face aos avanços e mudanças do perfil universitário nos últimos anos, com a aprovação 
de novas leis e decretos (Reuni – Decreto 6.096/2007, Lei de Cotas – Lei 12.711/2012), 
em cumprimento a suas prerrogativas regimentais, a PROAE elaborou uma Minuta de 
Política de Assistência Estudantil/PAES que se encontra em fase de discussão e será 
objeto de consulta pública à comunidade universitária, com previsto protagonismo da 
comunidade estudantil. 
 
Destacamos como grande feito da Gestão PROAE no ano de 2015 a inauguração, no dia 
08 de setembro, do Posto de Atendimento ao Estudante PROAE, situado no PAF1, em 
Ondina. Tal ato tem como objetivo tornar os serviços da Pró-Reitoria mais acessíveis 
aos estudantes que, em sua grande maioria, circulam diariamente por aquele Campus e, 
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desta forma, otimizar a prestação dos atendimentos, uma vez que os discentes não mais 
terão que, obrigatoriamente, ir à sede da PROAE para ter acesso a informações e 
serviços por ela prestados. 
 
A título de informação, segue tabela que reflete o acesso dos discentes à Sede PROAE 
no último quadrimestre:   
Tabela 1 - Atendimentos Recepção PROAE 

 Assunto Quantitativo 
1. Moradia 300 
2. Alimentação 280 
3. Residência 245 
4. Cadastro Geral 200 
5. Setor Pedagógico 200 
6. Serviço Social 190 
7. Protocolo 410 
8. Secretaria 120 
9. Transporte 70 
10. NASIE 42 
11. Psicologia 21 
12. Outros Atendimentos 180 

TOTAL 2.258 
• Os atendimentos da recepção da PROAE se constituem de prestação de 

informações e encaminhamento para o setor responsável; 
• Os dados apresentados começaram a ser quantificados a partir do dia 26/08/2015; 
• Os dados descritos acima são referentes ao período de 26/08/2015 a 15/12/2015; 
• A UFBA esteve em greve do mês de Maio/2015 até Outubro de 2015.   
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3. Organograma PROAE 
 
 

 
 
 
 

4. Conceitos 
 
Há cerca de um ano a equipe da PROAE vem trabalhando na elaboração de uma Minuta 
de Política de Assistência Estudantil - PAES/UFBA, o documento que se encontra 
finalizado foi analisado pela equipe da PROAE e será apresentado e debatido com a 
comunidade universitária no ano de 2016. A metodologia de sua discussão será objeto 
do CSVU para que seja dado o encaminhamento institucional para sua aprovação. É 
com base neste documento elaborado após exaustiva pesquisa a resoluções correlatas 
em outras IFES, bem como da legislação pertinente, que seguimos a seguinte 
conceituação: 
 
A título de esclarecimento, entende-se como benefício o conjunto de auxílios, serviços, 
bolsas e apoios ao estudante, todos acessados através de seleção via edital específico. 

  
4.1 Serviços: Modalidade de acesso a suporte e/ou provisão de necessidade em 
que a Universidade, através de aparato próprio ou sob contrato, produz e/ou 
dispensa e gerencia determinados recursos, ações e atividades a fim de assegurar 
qualificação e manutenção do vínculo com a Universidade. São Serviços da 
PROAE: 
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4.1.1 Serviço de Residências Universitárias: Modalidade de acesso a moradia 
em que a UFBA, através de aparato próprio ou sob contrato, gerencia espaços 
onde são asseguradas, além da moradia, alimentação, áreas comuns para 
estudos e convivência.  
  
4.1.2 Serviço Creche: Consiste em oferta de Educação Infantil na modalidade 
Creche para crianças que tenham como seus responsáveis legais, estudantes de 
graduação e pós-graduação stricto sensu e servidores (técnicos-administrativos 
e docentes) desta Universidade, por meio de aparato próprio, às crianças com 
idade entre 04 meses até 03 anos e 11 meses. 
  
4.1.3 Serviço Alimentação: Modalidade de suporte ao direito à alimentação em 
que a Universidade, através de aparato próprio ou sob contrato, gerencia a 
garantia de alimentação. 

   
4.2 Auxílios: Subsídio pecuniário destinado a custear parte das despesas para 
acesso a condições adequadas de qualificação e manutenção do vínculo com a 
Universidade: 

  
4.2.1 Auxílio a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais: Subsídio 
pecuniário mensal destinado a dar suporte à qualificação e manutenção do 
vínculo com a Universidade das/os estudantes que apresentem deficiência 
física, intelectual ou sensorial (auditiva ou visual), transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.  Que atestem suas 
necessidades educativas especiais, de acordo com Edital específico. 
4.2.2 Auxílio Moradia: Subsídio pecuniário, destinado ao suporte para custear 
parte das despesas com moradia, incluso alimentação. 
  
4.2.3 Auxílio Creche: Consiste em subsídio pecuniário destinado a contribuir 
para custeio de parte das despesas com o cuidado, assistência e ou serviço de 
educação infantil na modalidade Creche na faixa etária de 04 meses até 3 anos 
e 11 meses.  Subsídio exclusivo as/aos estudantes. 

  
a) Na possibilidade dos dois responsáveis serem estudantes da UFBA o 
Auxilio Creche, só será disponibilizado a um deles. Este auxílio não é 
cumulativo ao Serviço Creche. 

  
4.2.4 Auxílio Transporte: Subsídio pecuniário mensal referente a contribuir 
para parte do custeio das despesas de mobilidade urbana para atividades 
acadêmicas regulares. 
  
4.2.5 Auxilio Acolhimento: Subsídio pecuniário de uma única parcela, 
destinado às/aos estudantes que tiveram acesso a UFBA pelo Sistema de Cotas, 
na modalidade quilombolas e indígenas aldeados, desde que requisitado 
oficialmente, para promover o custeio na adaptação à vida universitária. 
  
4.2.6 Auxílio Saúde – Subsídio pecuniário destinado a custear parte da 
aquisição de aparelhos corretivos oftalmológicos e/ou medicações, não 
dispensadas no SUS. 
  
4.2.7 Auxílio Mobilidade Acadêmica Internacional - Subsídio pecuniário 
destinado a custear parte das despesas de permanência no exterior por meio de 
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participação em programas de mobilidade estudantil ofertados por Instituições 
de Nível Superior mediante convênio com a Universidade Federal da Bahia. 

  
4.3 Bolsas: Subsídio pecuniário destinado ao suporte de desempenho de 
atividades acadêmicas de pesquisa, extensão, ensino (tutoria e/ou monitoria) e de 
permanência. É destinado ao estudante que, selecionado em conformidade com 
Edital específico e em situação de regularidade constante com pré-requisitos e 
critérios neste firmado, faça jus. 

  
 4.3.1 Bolsa Permanecer - Bolsa acadêmica para estudantes vinculados a 
projetos de iniciação à pesquisa, extensão, iniciação ao ensino e iniciação 
profissional, sob orientação de servidores (as), do corpo docente e técnico-
administrativo da UFBA. A vigência das bolsas é estabelecida por editais 
específicos e de acordo com as normas do Programa Permanecer. 

  
4.4 Apoio à participação estudantil em eventos científicos e/ou tecnológicos. Via 
Edital em parceria com a Pró- Reitoria de Ciência, Inovação e 
Tecnologia/PROPCI. 
  
4.5 Apoio à realização de eventos estudantis. Via Edital em parceria com a Pró- 
Reitoria de Extensão/PROEXT. 

  
5. Coordenação dos Programas de Assistência Estudantil (CPAE)  

   
Esta coordenação implementa ações previstas no Regimento Interno da Reitoria da 
UFBA, Art. 22, inciso II. É composta por: 

• NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante; 
• NASIE - Núcleo de Atenção à Saúde Integral do Estudante, que se encontra em 

fase de estruturação; 
• NAPE - Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais, que 

será objeto de ponto específico neste relatório. 
  

5.1 Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) 
  

5.1.1 Serviço Social 
 
Tentando organizar o fluxo de trabalho e otimizar as respostas às demandas 
trazidas pelos discentes da UFBA, procedemos a reorganização do Serviço 
Social, estabelecendo a distribuição dos  Assistentes Sociais, enquanto  
técnicos de referência por benefícios. Esta ação visa ordenar as demandas por 
benefícios específicos e seus público-alvo, além de vincular os discentes 
assistidos à profissionais que acompanharão seu percurso acadêmico.  
Implementamos os plantões de atendimento do Serviço Social, organizado em 
rodízio semanais. 
  
5.1.2.  Setor Pedagógico 
 
O Setor Pedagógico faz a inclusão dos novos discentes atendidos nos 
benefícios e realiza o acompanhamento do percurso acadêmico destes 
estudantes, em torno das disciplinas cursadas, perdidas, trancadas, no 
acompanhamento pelo sistema colegiado e pelas descrições feitas nos 
formulários de renovação. 
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É responsável também pelo processo de renovação dos benefícios, realizado a 
partir de edital específico semestralmente. O processo de renovação é 
compreendido do preenchimento do formulário próprio de renovação 
(Renovação SRU residências ou Renovação Benefícios- PROAE) e afixação de 
comprovante de matrícula do semestre ativo. Essa documentação é recebida 
pelo Setor Pedagógico, onde será triada por questões de cunho psicológico e ou 
saúde, social e pedagógico, onde os estudantes que informarem tais impactos 
nos seus percursos acadêmicos serão acolhidos, orientados e encaminhados 
para instâncias que possibilitem a minimização destes determinantes. 
 
5.1.3.  Eixo de Organização e Aperfeiçoamento de Processos de Seleção e 
Avaliação Socioeconômica 
 
 A estruturação deste eixo é uma demanda estratégica na consolidação da 
política de permanência na UFBA, principalmente em seu viés de transparência 
e consonância com os princípios da administração pública. A desatualização de 
políticas e instrumentos requer trabalho intenso para sua adequação ao atual 
cenário. Este Setor implementou a atualização de diversos instrumentos 
utilizados no processo de trabalho do NAE-CPAE, a saber: formulário 
socioeconômico; formulário de renovação SRU e benefícios; editais. Também 
construiu em conjunto com a Coordenação as normativas de todos os 
benefícios implementados pela PROAE, bem como, com a confecção da 
minuta da Política de Assistência Estudantil PAES/UFBA. 
5.1.4 Programa Estudante Convênio de Graduação – PEC-G. 
 
O Programa Estudante Convênio de Graduação – PEC-G, oferece atendimento 
aos estudantes vinculados ao programa, os orienta em torno das questões 
burocráticas, administrativas e acadêmicas destes, em relação ao acesso a 
documentação no país. Mantendo um nível de comunicação muito próximo 
com a coordenação nacional do programa em Brasília. 

 
Tabela 2 - Distribuição de discentes por país 
 

 País de origem Quantitativo 
1. Guiné-Bissau 08 
2. Cabo Verde 07 
3. Benin 03 
4. Cuba 02 
5. Camarões 01 
6. Angola 01 
7. Gana 01 
8. Equador 01 
9. Togo 01 
10. Haiti 01 
11. Peru 01 

TOTAL 27 
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 Tabela 3 - Distribuição dos cursos dos discentes 
 

 Curso Quantitativo 
1. Engenharia Civil 03 
2. Ciências Biológicas 02 
3. Ciência da Computação 02 
4. Ciências Econômicas 02 
5. Ciências Sociais 02 
6. Ciências Contábeis 01 
7. Direito 02 
8. Odontologia 02 
9. Administração 01 
10. Farmácia 01 
11. Enfermagem 01 
12. Medicina 01 
13. Psicologia 01 
14. Química 01 
15. Engenharia Mecânica 01 
16. Serviço Social 01 
17. Pedagogia 01 
18. Arquivologia 01 
19. Música 01 

TOTAL 27 
 

 
Tabela 4 - Ano de Ingresso na UFBA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 NASIE- Núcleo de Atenção à Saúde Integral do Estudante  
 
Tem como objetivo cuidar da saúde física e mental do (a) estudante e poder promover 
melhor qualidade de vida e por consequência melhor desenvolvimento/ aproveitamento 
educacional e profissional. O núcleo desenvolveu atividades como: acolhimento do 
estudante (escuta e diagnóstico), análise das solicitações de auxílio saúde, atenção 
psicológica, ações socioeducativas, produção de dados, mapeamento/fluxograma da 
rede de atendimento UFBA/SUS conforme demanda e atendimento interdisciplinar.  

 Ano de ingresso UFBA Quantitativo 
1. 2008.1 01 
2. 2009.1 01 
3. 2010.1 02 
4. 2011.1 01 
5. 2012.1 07 
6. 2013.1 05 
7. 2014.1 07 
8. 2015.1 03 

TOTAL 27 



 
 

73 
 

Realizou pesquisas, visando conhecer o perfil de saúde (dados gerais de saúde, hábitos 
alimentares e comportamentais) destes estudantes bem como questões ligadas ao 
ambiente. E ações educativas com os discentes da UFBA, a saber: 
 

• Palestra sobre Primeiros Socorros para estudantes do Programa de Moradia UFBA 
(Residência e Auxílio Moradia); 
• Ação em Saúde nas Residências – “Fique Sabendo” em parceria com o CEDAP. 
 

 

 Tabela 5 - NAISE em números 2015 

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS 

431 

Outubro/14 12 

Novembro/14 36 

Dezembro/14 18 

Janeiro/15 25 

Fevereiro/15 30 

Março/15 77 

Abril/15 50 

Maio/15 48 

Junho/15 24 

Julho/15 39 

Agosto/15 25 

Setembro/15 25 

Outubro/15 22 
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ACOMPANHAMENTOS 183 

Por gênero 

Masculino 61 

Feminino 108 

LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais) 

13 

Não declarado 01 

Por faixa etária 

18-19 anos 09 

20-29 anos 134 

30-39 anos 30 

40-49 anos 08 

Acima de 50 anos 02 

ORIGEM DAS DEMANDAS 

Por encaminhamento da 
comunidade UFBA 

07 

Por encaminhamento de Setores 
da PROAE 

86 

Espontâneo (demanda livre dos/as 
estudantes) 

90 

INCIDÊNCIA DE DIAGNÓSTICOS 

Câncer 03 

Distúrbios metabólicos, 
alimentares e do trato digestivo 

31 

Doenças infectocontagiosas 06 

Enxaqueca crônica 04 

Lúpus 02 
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Odontologia-disfunção da ATM 05 

Oftalmologia-Ceratocone 03 

PSIQUIATRIA/PSICOLOGIA 
101 

AUXÍLIOS SAÚDE (óculos/medicação) 

319 

Auxílio óculos 253 

Auxílio medicação 66 

AUXÍLIOS SAÚDE - DIVERSOS 

09 

Curto prazo/emergenciais 03 

Longo prazo 06 

 

PROJETO DE EXTENSÃO: Atenção 
Psicológica e Vida Universitária 

75 estudantes atendidos 

 

AÇÕES EDUCATIVAS 
02 

 

5.3 Metas 
  

5.3.1  Alcançadas total/parcialmente: 
 

a) Construção da Minuta da Política de Assistência Estudantil- PAES; 
b) Construção das normativas dos benefícios PROAE; 
c) Seleção dos editais com a participação de profissionais da “Consulta 
Pública”, agilizando o processo de trabalho e os resultados dos editais; 
d) Ingresso de mais profissionais no processo de trabalho, Setor Pedagógico 
e Serviço Social; 
e) Reuniões periódicas com os profissionais da Coordenação; 
f) Atendimento de discentes pela Coordenação, só após encaminhamento de 
relato de atendimento e encaminhamentos da equipe do Serviço Social; 
g) Implementação do edital de benefícios Indígenas, Quilombolas e PEC-g; 
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h) Implementação do acompanhamento dos discentes assistidos PROAE 
pelo assistente social técnico de referência do Serviço de Residência 
Universitária; 
i) Implementação do parecer social, após os resultados dos editais; 
j) Comunicação mais eficaz com os colegiados de curso para 
implementação do Regulamento de Graduação e Pós-Graduação/REGPG, 
CAP IX. 

  
5.3.2 Perspectivas e Desafios: 

  
a)  implantar processo de trabalho junto a equipe do serviço social que 
possibilite um acompanhamento efetivo de todos os discentes assistidos em 
todo o seu percurso acadêmico na UFBA, isto em conjunto com os 
colegiados dos cursos UFBA; 
b)  implementar o instrumento de acompanhamento ao discente 
(prontuário de atendimento) que possibilite aos profissionais do serviço 
social, saberem qual dia e demanda foram trazidas pelo estudante em 
atendimentos anteriores na PROAE; 
c) conhecer quais as maiores demandas os discentes trazem ao atendimento 
de plantão dos assistentes sociais e implementar ações que possam 
responder à elas; 
d)  dinamizar o trabalho do setor pedagógico, em torno da agilidade e 
segurança das informações sobre os números e benefícios concedidos aos 
discentes; 
e)  Atualização cadastral via sistema desenvolvido pela STI, já em 
fase de testes (SISPROAE); 
f) reduzir o número de pedidos de concessão de benefícios fora do prazo dos 
editais; 
g)  reduzir à totalidade o número de benefícios (auxílio emergencial) 
em torno de demandas que não são objeto da assistência estudantil; 
h) ampliar a equipe do NASIE, para possibilitar a execução de mais 
atendimentos, parcerias interinstitucionais e atividades para os discentes; 
i) implementar sala de espera na recepção da Sede e do Posto de 
Atendimento – Ondina, com atividades supervisionadas pela coordenação e 
implementadas por bolsistas das áreas de saúde, humanas e tecnologias, que 
farão campanhas temáticas e documentos de sensibilização sobre todas as 
datas temáticas e de lutas dos diversos campos pelo ano, à exemplo: março 
das mulheres, abril indígena, outubro rosa, novembro negro, etc.; 
j) parceria com a TV-UFBA para utilização das TV’S da sede e do Posto 
PROAE-  Ondina para exibir sua programação; 
k) em relação às necessidades atuais da Coordenação CPAE, avaliamos ser 
importante uma complementação dos recursos humanos, com a inclusão de 
um assistente em administração que possa auxiliá-la, na confecção 
(digitação) de documentos, organização de documentação enviadas e 
recebidas e construção de um memorial da coordenação com informações 
sobre atendimentos realizados mensalmente, trimestralmente e anualmente, 
entrada de estudantes nos auxílios por semestre, suspensões, exclusões, 
reinclusões dos discentes nos diversos auxílios; 
l) inscrição e seleção dos editais de benefícios PROAE através de sistema 
informatizado; 



 
 

77 
 

m) cruzamento informatizado de dados dos discentes assistidos pelos 
benefícios PROAE, que recebem bolsas em outras estruturas da UFBA; 
n) discussão e aprovação da PAES/UFBA. 

 
6. Coordenação de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade (CAAED) 

  
As atribuições da Coordenação de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade  estão 
definidas no Regimento Interno da Reitoria da UFBA na Seção IX, art. 22, inciso I. 
Desenvolve, além do descrito no regimento da reitoria ações preventivas e educativas 
sobre a temática da permanência e inclusão, através de iniciativas específicas das áreas, 
a exemplo do Março Lilás, alusivo à condição das mulheres e sua emancipação,  entre 
outros como Maio da Diversidade e Novembro Negro. 

  

6.1 Programa Permanecer 
  
Em 2015 a implantação de bolsas iniciou-se em agosto, fato que finalização o 
processo de seleção da Edição 2015/2016 que se iniciou em fevereiro com a 
publicação do Edital. Destaca-se que no Edital da Edição 2015/2016 foram 
oferecidas um total de 655 (seiscentas e cinquenta e cinco) bolsas. Salienta-se 
que no total foram submetidos 538 (quinhentos e trinta e oito) projetos, dos 
quais foram aprovados 399 (trezentos e noventa e nove) e 139 (cento e trinta e 
nove) foram reprovados (por não alcançarem o ponto de corte estabelecido: 
7,0) ou desclassificados (por não atenderem as normas estabelecidas no edital). 
 

Tabela 6 - Programa Permanecer edição 2015/2016 ⁄ Processo Seletivo 

 INDICADORES NÚMEROS  

Projetos Inscritos   538 

Projetos Aprovados 399 

Projetos Reprovados 139 

Bolsas solicitadas 1.139 

Bolsas concedidas 655 

Fonte: Sisper / PROAE, 2015. 
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No universo de projetos submetidos foram solicitadas um total de 1139 (mil 
centos e trinta e nove) bolsas, com a implantação das bolsas disponibilizadas 
para o programa, atendemos 57,5% da demanda total. Tal constatação indica a 
necessidade de aumento do número de bolsas a serem oferecidas para os 
próximos editais. 
 
Como uma ação de visa melhor qualificar o programa foi realizado o I 
Seminário Permanecer, durante o SEMENTE – Seminário Integrado de 
Pesquisa, Extensão e Ensino, que ocorreu no período de 30 de novembro a 04 
de dezembro de 2015, onde os (as) bolsistas dos projetos contemplados na 
Edição do Programa Permanecer 2014/2015 apresentaram trabalhos. 
 
Em 2015 tivemos um total de 1.282 discentes beneficiados pelas bolsas 
oferecidas nas Edições 2014/2015 e 2015/2016, como é possível verificar-se na 
tabela abaixo. Salienta-se que o número de discentes beneficiados é 
caracterizado pelo CPF que durante o ano de 2015 acessou em algum momento 
o benefício em tela. A variação entre o número de bolsas ofertadas anualmente 
e o número de discentes beneficiados deve-se ao fato de que durante a 
execução dos projetos contemplados pelas bolsas existe a possibilidade de 
exclusão e inclusão de bolsistas. 

 

Tabela 7 - Programa Permanecer 2014 a 2016 

PROGRAMA 

PERMANECER 

INDICADORES 

Bolsas Discentes 

beneficiados (*) 

Benefícios 
(**)  

Edição 2014/2015 

(janeiro a maio) 

653 623 2.990 

Edição 2015/2016 (julho 

a dezembro) 

655 659 3.078 

TOTAL 1.282 6.068 

FONTE: Solicitações de Lista de Credores (LC) enviadas ao Setor de Listagem - PROAE. 
(*) calculado com base no número de CPF que em 2015 teve acesso à bolsa do Programa 
Permanecer. 
(**) calculado com base no número de pagamentos de bolsas feitos por CPF. 
  

6.2 Programa Sankofa 
  
O programa é uma nova ação das políticas de ações afirmativas desenvolvidas 
pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, que tem como 
finalidade: a.  Fomentar a produção de reflexões acerca da gestão e execução 
das políticas de Assistência Estudantil no âmbito da UFBA; b. Fortalecer e 
estimular a produção de conhecimentos, saberes e práticas em Direitos 
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Humanos na UFBA; c. Fortalecer ações institucionais de respeito aos direitos 
humanos e de enfrentamento à violência contra a mulher, ao sexismo, ao 
capacitismo, à lgbtfobia e ao racismo. 
 
O programa encontra-se com o edital de sua primeira edição pronto e em 
aguardo de lançamento para que possa ser executado no período de 2016/2017. 
Oferecerá 64 bolsas para os projetos selecionados. 
 
Diante da importância da ação em tela, à PROAE, por meio da CAAED, já se 
encontra em processo de consolidação de parcerias institucionais com 
entidades públicas federais e estaduais para o aumento das bolsas a serem 
ofertadas nas edições futuras. 
  
6.3 Programa Construindo a Equidade Racial e de Gênero na UFBA 
 
A exemplo do Programa Sankofa, o Programa Construindo a Equidade Racial e 
de Gênero na UFBA é nova ação das políticas de ações afirmativas 
desenvolvidas pela PROAE, em parceria com  outros setores da UFBA, que 
visa atender o disposto no Inciso VII, do Artigo 2º. do Estatuto da UFBA, o 
Inciso III, do Artigo 10º. da Lei 12.288 de 20/07/2010 (Estatuto da Igualdade 
Racial), o Plano Nacional de Política para as Mulheres (2013/2015) e o 
Programa Brasil sem Homofobia no que tange à promoção de uma educação 
não discriminatória e de respeito à diversidade. Fator essencial para o êxito das 
políticas de permanência estudantil no ensino superior. Desta sorte, tem como 
finalidade estimular e fortalecer as discussões sobre direitos humanos, gênero, 
raça, etnia e diversidade afetivo-sexual nas graduações da UFBA por meio da 
premiação de trabalhos científicos produzidos e de autoria de discentes de 
graduação. 
 
O programa em tela encontra-se com o edital de sua primeira edição pronto e 
em aguardo de lançamento para que possa ser executado no período de 
2016/2017. Oferecerá 10 bolsas para projetos de autoria discente e prêmio em 
livro, no valor de R$3.000,00, para os três primeiros artigos selecionados. 
Haverá ainda uma publicação dos dez melhores artigos inscritos no programa.  
Diante da importância da ação em tela, à PROAE, por meio da CAAED, já se 
encontra em processo de consolidação de parcerias institucionais com 
entidades públicas federais e estaduais para o aumento das bolsas e dos 
prêmios a serem ofertados nas edições futuras.  
 
6.4 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 em parceria com outras Pró-Reitoria, a exemplo da 
Pró-Reitoria de Extensão e da de Desenvolvimento de Pessoas. 
 
Inicialmente o trabalho com a Pró-Reitoria de Extensão os projetos foram 
caracterizados como de extensão, pesquisa, monitoria e gestão. A Pró-Reitoria 



 
 

80 
 

de Desenvolvimento de Pessoas, juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão, 
já estuda a elaboração de normativa específica. 
 

Tabela 8 - Programa Projetos Especiais 2015 

PROGRAMA 

PROJETOS ESPECIAIS 

INDICADORES 

Bolsas Discentes 

beneficiados (*) 

Benefícios 
(**)  

Edição 2015 (janeiro a 

dezembro) 

118 219 1.731 

 FONTE: Solicitações de Lista de Credores (LC) enviadas ao Setor de Listagem - PROAE. 
(*) calculado com base no número de CPF que em 2015 teve acesso à bolsa do Programa Permanecer. 
(**) calculado com base no número de pagamentos de bolsas feitos por CPF. 

  

6.5 Projeto Conviver 
  
O Projeto Conviver teve as suas atividades concluídas. As publicações dos 
livros científicos e literário foram realizadas em dezembro, apesar de estar 
prevista para o primeiro semestre de 2015. O atraso da publicação deveu-se à 
greve que caracterizou o período de maio a setembro à universidade. 
 
6.7 Esportes 
  
Em 2015 foi dada continuidade ao Programa Bolsa Esporte, cuja Edição 
2014/2015 foi encerrada em dezembro. Foram beneficiados (as) 125 bolsistas 
que constituíram os times masculinos de futsal, basquete e vôlei e dos times 
femininos de futsal, basquete, handebol e vôlei. 
 

Tabela 9 - Programa Bolsa Esporte 2015 

PROGRAMA BOLSA 

ESPORTE 

INDICADORES 

Bolsas Discentes 

beneficiados (*) 

Benefícios 
(**)  

Edição 2015 (janeiro a 

dezembro) 

100 125 1194 

TOTAL 125 1194 

FONTE: Solicitações de Lista de Credores (LC) enviadas ao Setor de Listagem - PROAE. 
(*) calculado com base no número de CPF que em 2015 teve acesso à bolsa do Programa Permanecer. 
(**) calculado com base no número de pagamentos de bolsas feitos por CPF. 
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O acompanhamento qualificado das atividades desenvolvidas por estes (as) 
atletas possibilitou a UFBA ser representada em vários eventos esportivos 
universitários obtendo sucesso. Dentre estes se destaca a participação de 48 
atletas sendo 43 nas modalidades coletivas (futsal feminino, Handebol 
Feminino e basquete Masculino e feminino) e 5 nas modalidades individuais 
(tênis, xadrez e atletismo) nos 63º Jogos Universitários Brasileiros (JUBS). A 
participação dos atletas pelo 6º ano consecutivos nos Jogos com o apoio da 
Universidade foi resultado de um crescente investimento feito pela Pró-
Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil-PROAE, por meio do 
apoio a participação das equipes nos eventos esportivos para além do 
pagamento das bolsas esporte. 

 
6.7.1 Jogos Universitários Brasileiros - JUBS 2015 
 
Aconteceu no período de 14 a 25 de outubro de 2015, na cidade de 
Uberlândia (MG). E a UFBA pela primeira vez na história de sua 
participação no mencionado evento, conquistou medalhas. A equipe de 
basquete feminino em uma emocionante final conquistou a medalha de ouro 
em um jogo com a equipe da CIESA – Centro Universitário de Ensino 
Superior do Amazonas, em um placar de 42 a 36 pontos. O basquete 
masculino e o futsal feminino conquistaram também medalhas de bronze. A 
UFBA foi a única instituição pública baiana a subir ao pódio, situação que 
se manteve em relação as federais brasileiras que participaram dos jogos. 
 
Foi fundamental para o sucesso no JUBS a participação das nossas equipes 
nos Jogos Universitários do Nordeste – Etapa Sul de Basquetebol, realizado 
em Salvador. Recepcionamos equipes da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal de 
Alagoas. Tanto o time feminino como masculino de basquetebol da UFBA 
foram campeões. Outra participação importante dos nossos times, e que 
tiveram o suporte financeiro da PROAE, foi a dos Jogos Universitários do 
Estado da Bahia que aconteceu na cidade de Camaçari - BA e onde nos 
classificamos para os Jogos Nacionais e fomos campeões no futsal 
feminino.  Em dezembro o Futsal feminino ficou em terceiro lugar na Copa 
Bahia de Futsal e o voleibol feminino participou da etapa Beach Games de 
vôlei de praia, que aconteceu em Aracaju - SE. 
 
Os treinos das equipes foram feitos no Centro de Esporte da UFBA e em 
quadras poliesportivas de outras instituições, na medida em que as nossas 
não ofereceram condições adequadas. Destaca-se, no entanto, que apesar das 
condições do Centro de Esporte da UFBA encontra-se em curso a IV Copa 
UFBA de Futebol de Campo, que deverá ter a sua final no mês de janeiro de 
2016. Evento que contou com a participação de 14 times, cada um com 25 
atletas, de cursos de gradação da UFBA, e foi organizado pelos próprios 
discentes com o apoio financeiro e acompanhamento técnico da PROAE. 
 
As atividades esportivas na UFBA ainda são incipientes. Os resultados 
alcançados demostraram que é possível termos uma atuação de sucesso no 
esporte universitário e até sermos referências neste. E para tanto se faz 
necessário a existência de uma Política de Esportes da UFBA, a contratação 
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de equipe técnica nas várias modalidades em que atuamos, infraestrutura 
interna adequada para os trabalhos das equipes. 

  
6.8 Promoção e apoio a campanhas e eventos educativos no âmbito das Ações 
Afirmativas 
  
Como fruto das discussões realizadas em 2014 com as representações da 
UFBA e da Sociedade Civil envolvidos com a defesa dos Direitos Humanos, 
foi planejado um conjunto de ações para ano de 2015. No entanto, as atividades 
planejadas para o período de junho a dezembro do presente ano não foram 
efetivadas diante do contexto institucional de greve e de contenção de 
despesas. 
 
A campanha educativa que iniciamos a partir dos times desportivos, que 
contam com o apoio da PROAE, em 2014 foi mantida em 2015. Tal ação é 
constituída pela impressão de frase referentes ao respeito aos direitos humanos 
nos uniformes dos/as atletas. 
 
Em parceria com o DCE, ASSUFBA, APUB e Núcleos e Grupos de Pesquisa 
no campo dos estudos sobre gênero, mulheres e feminismo, desenvolvemos o 
Março Lilás. Um produto importante do referido evento foi a organização e 
realização da Escuta Pública sobre violência contra a mulher na UFBA, que 
permitiu a construção de uma percepção inicial sobre o fenômeno na nossa 
instituição e, desta sorte, forneceu informações utilizadas na elaboração da 
minuta da Política de Ações Afirmativas da UFBA. 
A partir do diálogo com a comunidade de estudantes indígenas, de 
pesquisadores (as) e representantes dos equipamentos da UFBA relacionados 
e/ou especializados nas questões indígenas elaboramos o Abril Indígena, 
composto por ciclos de debates, palestras, apresentações artísticas sobre a 
temática em tela. Um importante produto do evento em questão foi o encontro 
de gestão entre a equipe da PROAE e a comunidade de discentes indígenas, 
que ocorreu em dezembro de 2015, com o intuito de elaborar uma agenda 
conjunta de ações no que se refere a temática em pauta para o ano de 2016. 
 
O mesmo processo foi desenvolvido com a comunidade de estudantes LGBT, 
de pesquisadores, núcleos e grupos que trabalham com a temática da 
diversidade sexual e elaboramos o Maio da Diversidade, também composto por 
ciclos de debates, palestras, apresentações artísticas. 
 
Além da construção do Maio da Diversidade, apoiamos ainda o Caruru da 
Diversidade e o Apoio ao Seminário Internacional Desfazendo Gênero. 
 
6.9 Programa Bolsa Permanência / PBP / MEC 
 
 O Programa Bolsa Permanência/PBP do Ministério da Educação, é financiado 
com fundos diretos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. No 
ano de 2015 caracterizou-se com uma das importantes ações executadas pela 
PROAE no âmbito da assistência estudantil. Tal premissa é resultante do fato 
de que ingressaram no programa em 2015, um total de 422 estudantes, destes, 
29 são quilombolas, 27 indígenas aldeados e 366 estudantes que atendem aos 
requisitos do programa e não fazem parte dos dois primeiros grupos. 
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GRÁFICO 1 - DISCENTES BENEFICIÁRIOS DO PBP (2013/2015) 

 

      Fonte: Documentos de inscrição discente do PBP ( 2013-2015) 

 
Deste modo, atualmente o Programa Bolsa Permanência atende a 639 
estudantes de 47 matrizes curriculares da UFBA, deste 68 são estudantes 
quilombolas e 66 estudantes indígenas. Quando comparados os anos de 2013, 
2014 e 2015 é possível perceber um significativo aumento na quantidade de 
estudantes, bem como das matrizes curriculares contempladas pelo programa.  
 
 

GRÁFICO 2 - NÚMERO DE CURSOS CONTEMPLADOS PELO PBP 
(2013/2015) 

 

                           Fonte: Plataforma e-MEC. 

 
Em média 41 estudantes entraram no Programa por mês, entre julho de 2014 e 
julho de 2015.  Os cursos de Medicina com 201 estudantes, é o curso com a 
maior quantidade de participantes no programa, seguido por engenharia de 
Minas com 58, Nutrição com 39, Fonoaudiologia com 35 e geografia com 25. 
Juntos estes cursos representam 56% do total de participantes. 
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GRÁFICO 3 - CURSOS COM MAIORES PARTICIPAÇÕES NO PBP (2015) 

 

Fonte: Documentos de inscrição discente do PBP (2015) 

 

 O aumento considerável de discentes que passaram a acessar o PBP em 2015 
gerou demandas técnicas acerca dos procedimentos de análise pedagógica e 
social dos pleitos apresentados ao programa. Com o intuito de resolvê-los 
rotinas referente ao fluxo interno de atendimento foram organizados e 
atualmente a equipe responsável pelo programa encontra-se em processo inicial 
de elaboração das diretrizes do PBP na UFBA. 

  
6.2 Metas 

  
6.2.1 Alcançadas total/parcialmente: 
 

        Discussão sobre a requalificação do Programa Permanecer;  
a) Início da elaboração Minuta das Diretrizes para o Programa Permanecer; 
b) Seminário Permanecer Edição 2014; 
c) Avaliação Permanecer Edição 2014 (2014/2015): recepção de relatórios 
dos projetos; 
d)  Fomentar a socialização de conhecimento referentes ao campo das Ações 
Afirmativas e permanência na universidade; 
e) Lançamento de novos volumes da Coleção Diversidade e Convivência 
(Projeto Conviver); 
f) Promoção e apoio a campanhas e eventos educativos no âmbito das ações 
afirmativas:  
- Março lilás UFBA 
- Abril Indígena 
- Maio da diversidade UFBA 
- Apoio ao Seminário Internacional Desfazendo Gênero 
- Apoio ao Caruru da Diversidade 
h) Promoção da prática de esportes na UFBA:  
- Sistematização do núcleo de esportes 
- Organização dos torneis esportivos internos (c/trio de arbitragem) 
- Participação em competições externas locais, regionais e nacionais dos 
times da UFBA 
i) Ações institucionais de enfrentamento ao sexismo, racismos, homo-lesbo-
transfobia, à violência contra a mulher e de gênero 
j) Elaboração da Minuta da Política de Ações Afirmativas da UFBA.  
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k)  Fomento a socialização de conhecimento referentes ao campo das 
Ações Afirmativas e permanência na universidade. 

 
6.2.2 Desafios e Perspectivas 

  
a) Aprovação pelo CONSUNI da Política de Ações Afirmativas; 
b) Minuta da Política de Esportes da UFBA; 
c) Aperfeiçoamento do SISPER; 
d) Publicação e execução do Edital do Programa SANKOFA; 
e) Publicação e execução do Edital Programa Construindo a Equidade 
Racial e de Gênero na UFBA; 
f) Publicação do “Livro Mulheres na UFBA”; 
g) Produção, impressão e Lançamento da Revista Convenções; 
h) Lançamento da Revista Ações Afirmativas; 
i)  Consolidação das diretrizes do PBP/MEC; 
j) Aprovação da Normativa do Projeto Permanecer; 
k) Implementação e execução do Programa Qualificado de Pós-Permanência 

 
 7. Creche UFBA 

  
A Creche UFBA tem sua vinculação à Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Ações 
Afirmativas da UFBA (PROAE) definida no Regimento Interno da Reitoria da UFBA 
na Seção IX, art. 22, inciso III, alínea c. Atualmente procede a atualização de seu 
regimento interno e projeto político pedagógico. Atende aos dependentes de estudantes, 
professores e funcionários da UFBA, na faixa etária de 04 meses a 03 anos e 11 meses. 

 
 

7.1 Ações Gerais 
  

a) Adequação da gestão da creche em consonância com a Resolução CNE Nº 1/ 
2011; 
b) Ampliação do diálogo interno da equipe com outras Unidades, Pró-
Reitorias, Famílias e Comunidade Acadêmica em geral, no sentido de 
comprometimento com o processo de institucionalização. Nesse sentido, foi 
realizado um seminário em fevereiro "CRECHE UFBA: Cenário atual e 
Perspectivas" e várias reuniões envolvendo Unidades de Ensino, Pró-Reitorias; 
c)  Ampliação de sua autonomia no que diz respeito ao processo seletivo do 
Serviço Creche/Auxílio Creche e ao contato/encaminhamentos junto às outras 
Pró-Reitorias, a exemplo da PRODEP, PROAD e PROGRAD; 
d) discussões para reelaboração das Normas Internas da Creche e do 
Regimento; 
e) realizou Seminário de atualização e formação Creche/UFBA: pensar, sentir, 
saber, fazer; realização de planejamento  pedagógico com toda Equipe  onde 
foram discutidas As Concepções de Infância e Criança. 

  
7.1.2 Coordenação Administrativa 
  
Composta por (responsável pela Secretaria, Compras, Pessoal, Patrimônio, 
Almoxarifado, Recepção e Apoio (Vigilância, Portaria, Manutenção e 
Higiene), serviços que são prestados por empresas terceirizadas). 
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a) Promoveu modificações necessárias tanto no espaço físico, como de 
papéis para os membros da equipe, com objetivo de proporcionar um 
desempenho mais eficaz tanto das atuais como das novas atividades do setor 
Administrativo. As medidas fossem tomadas a partir de um diálogo aberto 
entre as coordenações, chefes dos setores, através de reuniões coletivas, 
setoriais e também individualmente. 

 
7.1.3 Coordenação Pedagógica 

  
Responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das atividades 
pedagógicas junto às crianças, gerindo a equipe docente e auxiliares de 
desenvolvimento infantil. 

a) Realizou reuniões com os funcionários e entre setores sobre as demandas 
da creche e sua institucionalização; 
b) acolheu e acompanhou as Professoras substitutas em 2015; 
c) acolheu e acompanhou as Estagiárias já atuantes no espaço, como 
também as novas que atendem aos Estágios Curriculares de Pedagogia I e 
II; 
d) recebeu e acompanhou estudantes que requisitaram a Creche como 
campo de extensão (Contadores de história); 
e) acompanhou e orientou das Auxiliares de Classes coletiva e 
individualmente; 
f) reelaborou documentos e termo de referência para compra de brinquedos; 
g) acompanhou os funcionários para realização de exames junto ao SMURB 
e posteriormente realização do Curso de Brigadistas, que não aconteceu por 
problemas de outra ordem; realizou reuniões pedagógicas quinzenais com o 
corpo docente e estagiárias; realizou reuniões com as famílias (pais que já 
estavam vinculados e novos); 
h) lançou, desenvolveu e acompanhou a Ação Pedagógica “A arte bate em 
sua porta!”; acompanhou as atividades coletivas da Biblioteca; acompanhou 
os Projetos Pedagógicos por Grupos. 

  
7.1.4 Setor de Nutrição 

  
a) Atuamos no planejamento, organização e supervisão das atividades 
desenvolvidas no setor assegurando seu funcionamento, conforme as 
condições oferecidas pela UFBA, tendo por base, os padrões de segurança 
propostos pelo Manual de Boas Práticas na Confecção e Distribuição dos 
Alimentos; 
b)  Supervisionamos a produção e distribuição das refeições, acompanhando 
a aceitação do cardápio, através de relatório diários e fazendo os ajustes 
necessários (feedback); 
c)   orientação aos manipuladores de alimentos, quanto às normas 
adequadas de higiene pessoal, manipulação de equipamentos, utensílios e 
higiene pessoal, através de reuniões, cartazes e folhetos informativos, 
conversas informais, treinamentos, etc.; 
d) Orientação aos pais e/ou responsáveis pela criança, sempre que solicitado; 
planejamento e coordenação do Projeto Permanecer de Educação 
Nutricional, Alimentar e Ambiental, supervisionando e orientando a 
estagiária na execução das atividades educativas de forma lúdica, a fim de 
atingir o objetivo junto às crianças; 
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e) orientação dos funcionários sobre as boas práticas de  serviço no setor de 
Nutrição; fornecimento mensal de alimentos, a seis (6) estudantes com 
restrições alimentares assistidos pela PROAE; participação e organização 
nas atividades promovidas pela Creche, como a Festa de Encerramento das 
atividades do ano. 

  
 7.1.5 Setor de Enfermagem 

  
a) Participou das reuniões com os pais novos para apresentar o setor e dar 
orientações relacionadas à saúde; 
b) realizou consultas de enfermagem às crianças, curativos, exames físicos, 
verificação de temperatura; orientações aos pais e funcionários; 
c) ministrou treinamentos para a equipe de enfermagem, e auxiliares de 
creche; participou das atividades pedagógicas desenvolvidas no berçário, e 
nos grupos. 

  
7.1.6 Setor Serviço Social 

   
Destacou-se a renovação do setor em função da mudança de gestão e a 
realização de debates, estudos, inovando as ações desenvolvidas no que se 
refere ao atendimento como um todo. Como fundamento para implementação 
dessas mudanças, a preparação de uma sala para instalação do Serviço Social 
no corpo físico da Creche, constituiu um ponto fundamental que se refletiu na 
legitimidade e operacionalização das seguintes ações: 
 

a)  colaboração na reedição do novo edital para Serviço e Auxilio Creche;  
b) orientação social e encaminhamentos, prestando atendimentos individuais 
para pais das crianças beneficiárias que solicitaram serviços especializados; 
c)  entrevistas com os pais de crianças que completaram a idade limite de 
permanência, no sentido de esclarecer a necessidade de redirecioná-las para 
escolas, sejam municipais, estaduais ou particulares, próximas as áreas do 
Campus da UFBA; 
d)  instituição de campo de estágio curricular para estudantes de Serviço 
Social. 

 
7.2 METAS 

  
7.2.1     Alcançadas 

  
a) De modo geral o grande ganho foi o clima organizacional que ficou mais 
propício a um possível diálogo viabilizando as ações de melhor intercâmbio 
entre os setores e com as famílias atendidas. Outro grande avanço foi a 
comunicação direta da Creche com Pró-Reitorias e Unidades da UFBA, 
ampliando a visibilidade e intercâmbio de informações e agilidade nos 
encaminhamentos solicitados; 
b) O desligamento das crianças que completaram a idade limite se deu de 
modo tranquilo e acompanhado pelos setores Pedagógico e Serviço Social, 
evitando desgastes para as famílias e para a creche; 
c) Conseguimos, em parceria com outras Pró-Reitorias, garantir três vagas 
de concurso para Professor da Carreira EBTT, cujo edital foi publicado no 
D.O.U. em 07/12/2015. Até a finalização e posse, conseguimos que as 
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professoras já selecionadas em Dezembro de 2014, possam assumir como 
professoras substitutas começaremos o semestre letivo de 2015.2 sem falta 
de professor; 
d) Implantamos nova política institucional na relação creche/família; 
e) Realizamos diversas atividades lúdicas com as crianças estimulando-as 
para práticas alimentares saudáveis e a consciência ambiental; 
f) Construção do Termo de Referência para compra de brinquedos através 
de pregão, nunca antes realizado; 
g)  Envolvimento dos servidores com as propostas de mudança; 
h) Melhoria na comunicação intergrupo;  
i) Atualização na regulamentação da Creche UFBA. 

  
7.2.2 Perspectivas e Desafios 

  
a) Institucionalizar a Creche/UFBA a fim de que se firme como um espaço 
legítimo de educação de crianças de 4 meses a 5 anos de idade, com 
autonomia pedagógica, financeira e administrativa, para a realização de sua 
missão: desenvolver pesquisa, ensino e extensão na Educação Infantil, 
contribuindo para os avanços na área da Educação Infantil na Bahia. A 
aprovação do seu Regimento é o primeiro passo; 
b) Formar/atualizar a equipe para atender às demandas da atual conjuntura 
administrativa, política e social; 
c) Implantar sistema de rede integrando o  Setor Administrativo com os 
setores Pedagógico, Enfermagem e Nutrição para otimizar a comunicação; 
d) Colocarmos o sistema de wi-fi na creche; 
e) Informatizar a Biblioteca integrando-a no Sistema Unificado; 
f) Repor a o quadro de profissionais do Setor de Nutrição, Berçário, 
Secretaria e reconquistar os Códigos de EBTT para a creche; 
g) Criação de normas e procedimentos adequados ao processo de 
desvinculação de serviço assistencial para serviço educacional; 
h) Aquisição de materiais e medicamentos de forma regular e planejada; 
i) Recuperação da estrutura física: o telhado; poda da mangueira e do 
bambuzal; área adequada e mobiliada para funcionários; serviços de 
manutenção: na área   
j) Implementação de organização e controle de entradas e saídas de veículos 
da creche; 
k) A falta de mobiliário (dentre eles, cadeirinhas onde as crianças realizam 
refeições) e falta de pessoal estão limitando o atendimento de maior número 
de crianças no berçário; 
l) As tarefas do Setor Administrativo estão prejudicadas em seu ritmo e 
qualidade, por falta de profissionais qualificados, equipamentos, 
principalmente computadores; 
m) Contratação de uma Psicóloga para contribuir no processo de diálogo 
com as famílias e a compreensão dos processos de desenvolvimento das 
crianças. 
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7.3 Projetos Pedagógicos desenvolvidos pela Creche UFBA 

  
Turno Matutino 

  
 a) Berçário - Monitoras: Josete e Marina 
Descobrindo e Encantando-se: Proporcionar atividades significativas que 
estimulem o desenvolvimento psicomotor, autonomia e a interação dos bebês. 
b) GI e III- Professoras: Eliete e Darlene (estagiária) 
  - Quem Ama Cuida: Despertar a consciência do cuidado consigo mesmo e 
com os outros; com a natureza (fauna e flora); reciclagem de materiais (recriar) 
c) GII- Professora: Fabiana   
- Banhos: Refletir sobre a importância dos banhos para além da prática 
cotidiana do cuidar e higienizar, possibilitando outras dimensões em seu 
sentido simbólico. 

 7 
Turno Vespertino 

 
a) GI- Professora: Síglia 
- Música e Movimento: Trabalhar diversos gêneros musicais, favorecendo a 
percepção auditiva, oralidade, expressão corporal e a interação. 

 
b) GII - Professora: Amanda 
- Cata ali, cata lá... que tal transformar? Desenvolver o interesse pelo brincar, 
através da transformação de materiais sem uso em novos objetos 
(reciclar/reutilizar). 
 
c) GIII - Professora: Lucineide 
Quem somos nós? Ampliar o conhecimento sobre si mesmo e dos colegas, 
auxiliando no desenvolvimento da sua autoconfiança e na construção do 
respeito e valorização do outro. 

 
d) Projeto Coletivo de encerramento do Semestre com participação de todos os 
grupos e equipe Creche 

 
7.5 Creche UFBA em números   

 
7.5.1 Beneficiários do Serviço Creche 

Tabela 10 

 Benefício Estudantes Técnicos 

Administrativos 

Docentes 

Serviço Creche 52 06 01 

Auxílio Creche  12*  00 00 

**Benefício concedido apenas para estudantes de graduação/UFBA 



 
 

90 
 

 

7.5.2 Crianças Matriculadas 

 

Tabela 11 

MANHÃ TARDE 

54 50 

 

 

7.5.3 Refeições Fornecidas - Março a Dezembro 2015  

 

Tabela 12 

REFEIÇÕES MAR  ABRIL  MAIO  JUNHO*  JUL/AGO/SET 

GREVE 

OUT**  NOV DEZ 

LANCHE I  677 412 388 90 00 00 00 286 127   

                   

ALMOÇO  677 412 388 90 00 00 00 286 127   

                   

LANCHE II  610 367 345 90 00 00 00 241 124   

                   

SOPA 610 367 345 90 00 00 00 241 124   

                    

TOTAL/ 

MÊS 

2574 1558 1466 360 00 00 00 1054 502   

  * greve iniciada a partir do dia 04/06. 
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8. Coordenação de Unidades Executivas (CUE) 
  
As atribuições da Coordenação de Unidades Executivas estão definidas no Regimento 
Interno da Reitoria da UFBA na Seção IX, art. 22, inciso III, composta pelo Núcleo de 
Gestão de residências universitárias, Núcleo de Gestão de restaurantes universitários, 
Secretaria Administrativa e Financeira e Núcleo de Gestão de Creches/UFBA. 

  
8.1 Secretaria Administrativa e Financeira 
  
Mediante as competências estabelecidas a secretaria obteve no exercício de 2015, 
um grande avanço quanto às atividades de planejamento no uso do crédito 
orçamentário advindo da matriz PNAES. Pela primeira vez, a execução 
orçamentária ocorreu durante todo o ano com base na previsão feita no início do 
exercício financeiro. Assim como também, durante todo o exercício houve a 
integração permanente entre a direção da unidade e a coordenação das unidades 
executivas no sentido gerenciar riscos, executando apenas ações previstas que 
coubessem dentro do orçamento previsto e de ajustes necessários surgidos. 
 
A importância do planejamento para uso do orçamento 2015 da PROAE culminou 
na aplicação de todo o recurso destinado a PROAE através da matriz PNAES de 
forma eficiente, evidenciando uma gestão responsável, cuja finalização do 
exercício não necessitou de complementação do orçamento próprio da 
Universidade. 
 
 Uma outra medida a ser implementada em 2016 será a elaboração de um relatório 
bimestral ou trimestral de prestação de contas sobre a aplicação dos recursos 
PNAES de forma pública a comunidade universitária. 
  
Ademais, mantendo o princípio da eficiência na administração pública, a PROAE 
já elaborou o planejamento para o exercício de 2016, baseado na proposta 
orçamentária disponibilizada (anexo metas 2016), estabelecendo diretrizes e metas 
que deverão orientar a ação da direção e coordenações da PROAE, por meio de 
um plano geral definido conjuntamente. 
  
8.2 Núcleo de Gestão de Residências Universitárias 
  

8.2.1 Administração das Residências 
 
Consonante com as atribuições deste núcleo foram realizadas as seguintes 
atividades em 2015: 

a) Serviços de manutenção. Tornamos viável a execução dos serviços de 
manutenção comuns às diversas residências por cadastrar adequadamente no 
SIPAC requisições de manutenção tanto corretiva como preventiva, além de 
acompanhar junto a SUMAI o status de cada requisição; 
b) Internet.  As melhorias do serviço de internet nas Residências R1 e R2 
demandaram deste núcleo um trabalho de interação e estreita cooperação 
com a SUMAI/NTIC e STI a fim de viabilizar a ligação de fibra óptica, 
através da infraestrutura da Rede Remessa, em tramite desde o ano de 2012, 
concretizado agora em 16/10/2015. Essas duas Residências se juntam à R5 
no provimento de conexão de altíssima qualidade aos seus residentes, com 
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velocidade de 1 gigabyte/seg., disponibilizando aos estudantes um recurso 
muito importante para apoio ao desenvolvimento das atividades acadêmicas; 
c) Normas, procedimentos e formulários. Com foco nos assuntos 
relacionados às residências universitárias elaboramos as rotinas necessárias 
a fim de organizar os serviços prestados e ter mecanismos para medir o 
alcance dos objetivos. Com essa finalidade foram criados os seguintes 
formulários: visitas de rotina entrega de material, solicitação de alienação de 
bens permanentes solicitação de serviços de manutenção, solicitação de 
aquisição de bens, planilha manutenção preventiva, planilha controle de 
materiais. 

 
 8.2.2 Acompanhamento Psicossocial das Residências Universitárias 
 
Em 2015, a partir da reestruturação de demanda proposta pela gestão, optou-se 
por referenciar, pelo menos, um assistente social a uma das modalidades de 
benefícios da assistência estudantil. Esta medida permitiu conferir ao processo 
de trabalho meios estratégicos para o atendimento qualificado das demandas de 
residentes, bem como do sistemático acompanhamento administrativo das 
nuanças inerentes a particularidade das relações que se dão no interior das 
Residências Universitárias. Assim, foi possível implementar ações gerenciais, 
de intervenções psicossociais e medidas socioeducativas com residentes para 
melhor atender as suas demandas, a saber: 

 
• Lidando com (e mediando) os conflitos: Por entender que as relações 
sociais que emergem no ambiente de Residência Universitária são 
complexas e, por isso, em alguns casos geram conflitos acirrados, criou-se 
uma célula de acompanhamento e mediação de conflito. Integram ao 
processo um(a) assistente social, um(a) psicólogo(a) e servidores(as) do 
Núcleo de Saúde/PROAE (assistente social e/ou enfermeira). 
• Acompanhamento social Psicossocial de residentes ingressos a partir 
2014.2: O processo de adaptação e ambientação de novos residentes à 
Residência é um grande desafio para sua permanência na Universidade. 
Assim, a partir do diagnóstico social, são mapeadas variantes que possam 
interferir na continuidade de residentes ao curso de graduação. 
• Criação de fluxos de trabalho: Emerge com a necessidade de alinhar os 
procedimentos por demanda, torna-la público e transparente, bem como 
propor alternativas para resolutividade das diversas questões que acometem 
ao/a residente.  Para cada atendimento de demanda, procede-se com as 
respectivas orientações, encaminhamentos, acompanhamentos sociais, bem 
como suas comunicações. Nesse sentido, foi possível criar uma metodologia 
própria de atendimento para: 
 

a) Acolhimento e recepção de novos residentes; 
b) Lidar com (e mediar) os conflitos; 
c) Encaminhamento à equipe interdisciplinar (NASIE - Saúde e 
Psicologia; Pedagogia; NGRU; CPAE; CAAED; CUE; etc.) 
d) Articulação e encaminhamento às redes socioassistenciais 
integrantes à Universidade ou disposta à comunidade; 
e) Formalizar e monitorar os requerimentos; 
f) Acompanhar as ocupações de vagas nas Residências; 
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g) Solicitação de mudanças (de benefício, de quarto/apartamento ou 
de Residência); 
h) Desligamento de residentes irregulares (aqueles que não estão em 
situação de regularidade prevista pelo Regimento Geral das Residências); 

 
• Aproximação com a Gestão Unifica: Enquanto parte integrante do 
planejamento das ações nas Residências, a representação estudantil das 
Casas contribui para a intermediação de intervenções proposta pela PROAE 
junto ao coletivo de residentes, bem como legitima a atuação de caráter 
participativo e propositivo da instituição, no sentido de dar transparência 
dos atos praticados e ainda ao convite a uma gestão democrática. 
 
• Mapear o perfil socioeconômico e de demanda: Através da reestruturação 
de organização dos dossiês, tem sido possível, a partir de dados de fontes 
secundárias, compreender qual é o atual perfil de residentes que temos na 
Universidade, bem como, em decorrência de pesquisas quali-quantitativas, 
se proporem ações socioeducativas e medidas estratégicas para intervenções 
institucionais que se aproximam da necessidade de permanência desses 
estudantes.  
 
Do exposto, não obstante os enormes ganhos qualitativos que se tenha 
obtido no último ano, ainda se propõe para o ano 2016, a partir da ambição 
de proposições interventivas, outros grandes desafios para qualificar o 
trabalho do Núcleo de Gestão das Residências Universitárias, vinculada a 
Coordenação de Programas de Assistência Estudantil. São eles: 
 
• Atualização do Regimento Geral das Residências: O atual documento que 
define a estrutura e disciplina no Serviço Residência não mais reflete a 
realidade da Nova Universidade Federal da Bahia, bem como ao perfil 
multicultural e de diversidade da Residência Universitária. Nesse sentido, 
faz-se tempestivo a sua atualização de forma que passa atender aos anseios 
institucionais e representativos de residentes.  
• Elaboração e implementação do Plano de ocupação e Permanência nas 
Residências Universitárias– POPR: Enquanto instrumento norteador para 
execução do trabalho de caráter socioeducativo nas Residências, o Plano 
contribuirá no sentido de publicizar à comunidade o que entendemos por, e 
como nos propomos, à orientação, encaminhamentos e acompanhamento de 
residentes frentes as demandas de natureza subjetiva (individuais ou 
coletivas) que integram o cotidiano das relações na Residência.  
• Aproximação e integração de trabalho com as Comissões Temáticas: Em 
igual importância ao papel da Gestão de representação das Residências, as 
Comissões Temáticas, também responsáveis pela manutenção e harmonia 
daquele espaço, ainda são desarticuladas e requerem um incentivo ao 
organização e autogestão de suas competências legitimadas pelos próprios 
residentes.  
• Consolidar o processo de acompanhamento psicossocial e orientação 
pedagógica: A partir da sistematização de dados relevantes que forem 
emergindo das demandas espontâneas e que possam, a partir do regimento 
atualizado e da execução das ações do POPR, qualificar a atuação 
interdisciplinar do respectivo Núcleo.    
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8.3 Posto de Atendimento ao Estudante PROAE/Ondina 
  
O Posto de Atendimento ao Estudante PROAE/Ondina foi inaugurado no dia 08 
de setembro de 2015 com o objetivo de descentralizar o atendimento aos discentes 
da UFBA, em um local confortável e de fácil acesso. Esse novo espaço é um 
posto avançado que dá suporte aos estudantes que circulam no campus de Ondina, 
facilitando o atendimento que antes só podia ser feito em sua sede, no Canela. 
Entre os serviços oferecidos estão o recebimento de envelopes para cadastro geral 
e inscrição em editais de benefícios, solicitação de declaração de cadastro na 
PROAE, informações sobre os editais abertos, preenchimento e entrega do 
cadastro de informação financeiro-bancária, recebimento de comunicações entre 
os discentes e a PROAE, conferência das listas por auxílio e atendimento 
referente ao Salvador Card. 
 
Seu funcionamento pleno se constitui em objetivo principal da gestão para o ano 
de 2016. 
  
8.4 Setor de Listagens 
  
O Setor de listagens da PROAE foi criado no início de 2015 para organizar o 
fluxo de informações sobre pagamentos de bolsas/auxílios e a elaboração de 
folhas de pagamento. Todos os pagamentos de bolsas/auxílios para estudantes 
assistidos pela PROAE passam pelo setor. 
 
Os funcionários deste setor utilizam o SIPAB (Sistema de Pagamento de Bolsas) 
para gerenciar todos os pagamentos dos discentes. O SIPAB possui integração 
com o sistema acadêmico da UFBA, o que ajuda na atualização de dados de 
matrícula dos discentes. Este sistema recebeu diversas atualizações nos últimos 
anos pela STI, mas ainda precisa de algumas, como a divulgação de relatórios 
mais precisos, mudanças de nomenclaturas, ícones que não funcionam, falta de 
perfis de acesso diferenciados e a melhora no controle de entrada e saída de 
estudantes nas bolsas/auxílios. 
 
Uma meta do setor para 2016 é o cumprimento do calendário de pagamento 
mensal, que já foi aprovado pela gestão, mas ainda encontra dificuldades para ser 
cumprido pelos diversos setores integrados. O funcionamento pleno do setor de 
listagens se constitui em um dos objetivos primordiais da gestão para o ano de 
2016. 
  
8.5 Setor de Compras e Licitações 
 
Compete ao Setor de Compras da PROAE, elaborar critérios para a aquisição de 
materiais e serviços, planejar e realizar as compras de materiais e serviços, 
elaborar catálogo com especificações de materiais e serviços, elaborar listas de 
fornecedores, utilizando Sistemas Corporativos do Governo Federal, avaliar os 
fornecedores em relação à qualidade dos serviços prestados. 
  
No exercício de 2015 o Setor de Compras da PROAE, adotou uma postura 
proativa, prezando pela prudência e programação das aquisições. Sendo assim, em 
novembro/2014 foram enviados ofícios com instruções para a unidades internas 
da PROAE, dando orientações e prazos para o encaminhamento de suas 
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necessidades/demandas (p.ex.: material consumo, mobiliário, brinquedos e 
materiais pedagógicos, equipamentos, softwares e etc.), buscando realizar, em 
tempo hábil, a programação de compras das unidades, para posterior realização 
dos pregões. 
  
A importância do planejamento de compras é um ponto crucial para o 
desenvolvimento das atividades deste setor, sendo um dos aspectos essencial à 
boa Gestão de Compras Governamentais. É mister destacar que mesmo num 
cenário de greve ocorrida no ano de 2015, o setor de compras foi produtivo, 
elaborando três pregões em um curto período de tempo, que contemplaram itens 
como Brinquedos para Creche UFBA (composto de 92 itens), Móveis e 
eletrodomésticos para Residências Universitárias Criado (composto de 29 itens) e 
Equipamentos para o NAPE (Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 
Especiais), estando os mesmos em fase de finalização e homologação. 
  
Ainda há de se destacar que apesar da Portaria nº175/2015 do Gabinete da UFBA 
que fixou os prazos para encerramento do exercício de 2015, estabelecendo o dia 
26/10/15 como prazo final para emissão dos empenhos, o Setor de Compras 
PROAE diante da situação e com o objetivo de executar os recursos da Matriz 
PNAES, buscou alguns pregões sobre de outras UASG´s e conseguiu encaminhar 
em tempo hábil algumas aquisições para unidade. Devido a ineficiência de 
procedimentos como “Adesões a Ata”, das nove tentativas para compra, somente 
uma adesão se concretizou. 

 
 
9. Coordenação de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas- COAE/IMS/CAT  
  
A Coordenação de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas (COAE/IMS), 
implantada em 20 de março de 2015, com a finalidade de executar, no âmbito do 
Instituto Multidisciplinar em Saúde do Campus Anísio Teixeira (IMS/CAT), os 
programas e ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência 
Estudantil (PROAE/UFBA). 

  
9.1 Quadro de pessoal do setor 
  
Atualmente o setor conta com quadro-técnico administrativo bastante restrito, 
considerando o leque de atividades a serem realizadas (Quadro 1). 
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Quadro1 - Distribuição de técnicos da COAE por cargo 

Cargo Número 

Assistente social 02 

Técnico em assuntos educacionais 02 

Coordenador 01 

Total 05 

  
 

No que concerne ao aspecto operacional, cabe destacar que este quadro de 
profissionais não atende exclusivamente as demandas relacionadas a assistência 
estudantil e ações afirmativas. Parte das demandas acadêmicas é tratada por este 
quadro técnico, que permanece ligado ao Núcleo de Apoio Acadêmico (NUPAC). 
  
9.2 Cadastro geral de discentes 
  
Atualmente, encontram-se matriculados no Instituto Multidisciplinar em Saúde do 
(IMS/CAT), 1.357 estudantes distribuídos nos cursos de biotecnologia (232), 
enfermagem (208), ciências biológicas (191), psicologia (259), farmácia (241) e 
nutrição (226). Deste total, 315 (23,2%) estão cadastrados na PROAE em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica, representando 10,9% a mais dos discentes 
com cadastro em 2014 (284). 
  
9.3. Distribuição dos auxílios e bolsas 
  
Com base nos dados da tabela 1, observa-se que a proporção de auxílios aumentou 
de 2013 para 2014, com exceção do auxílio transporte que sofreu diminuição. Em 
2015, segundo dados preliminares, o número de auxílios moradia manteve-se o 
mesmo em relação ao ano anterior. Houve queda no número e na proporção dos 
auxílios alimentação, transporte e creche no mesmo período. 
 
De modo geral, percebe-se uma situação que requer análise, pois aumentou o 
número de discentes em vulnerabilidade cadastrados de 2014 para 2015 (de 284 
para 315) e decaiu o número de auxílios concedidos no mesmo período (de 452 
para 402). No quesito pagamento, destacam-se reclamações dos estudantes quanto 
ao atraso no pagamento e ausência de igualdade nos prazos de depósitos em 
relação a Salvador. 
No que se refere às bolsas, destaca-se o programa Permanecer que no ano anterior 
manteve 64 bolsistas no ano de 2014. Atualmente, foram aprovados no último 
processo seletivo (2015) 61 discentes em condição de vulnerabilidade 
socioeconômica. O processo seletivo encontra-se em fase final de análise. 
Mantendo-se esse resultado, haverá também um decréscimo no número de 
bolsistas quando comparado com o número de discentes contemplados ano 
anterior. 
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Até o momento não constam discentes com bolsa Permanência, mesmo havendo 
disponibilidade para os cursos de nutrição e biotecnologia. 
Tabela 13 - Número e percentual de discentes que receberam apoio da 
PROAE no período de 2013 a 2015 (dados parciais) 

  

Ano Tipo de auxílio 

Moradia Alimentação Transporte Creche Total 

2013 128 

(50,8%) 

  

91 

(36,1%) 

27 

(10,7%) 

06 

(2,4%) 

252 

(100%) 

2014 166 

(36,7%) 

250 

(55,3%) 

25 

(5,6%) 

11 

(2,4%) 

452 

(100%) 

2015 166 

(41,3%) 

208 

(51,7%) 

20 

(5,0%) 

08 

(2,0%) 

402 

(100%) 

  

  

9.4. Atividade de integração universitária 
  
A coordenação de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas, em parceria com a 
Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) realizou no auditório do IMS/CAT, no dia 
20 de março de 2015, o “I festival de Arte e Cultura”, com destaque para várias 
categorias que concorreram a prêmios (2.000 reais, equivalentes a quinze bolsas).  
O objetivo do Festival foi fortalecer o potencial artístico dos discentes, tendo a 
arte como propulsora da integração e da convivência universitária (Disponível 
em:<http://www.ims.UFBA.br/i-festival-de-arte-e-cultura-do-ims-premia-os-
melhores-na-musica-pintura-e-producao-de-texto/>). 

   
O Evento constou de oficinas de texto e de pintura, exposição de músicas e 
linguagens artísticas livres, de autoria dos próprios concorrentes. Foram 
premiados 15 estudantes em diversas categorias. 
  
9.5. Considerações finais 
  
Para além dos dados aqui apresentados, pode-se concluir que existe um esforço 
em definir métodos de avaliação contínua da condição dos discentes e de 
ampliação das ações da PROAE no que concerne a implantação de uma política 
de Ações afirmativas e de Assistência estudantil no campus de Vitória da 
Conquista. Busca-se, nessa perspectiva, ultrapassar a esfera da concessão de 
benefícios, garantindo a permanência qualificada dos discentes nos diversos 
cursos de graduação do IMS/CAT. 
Pretende-se realizar um diagnóstico situacional que possa contemplar a relação 
entre auxílios e bolsas liberadas e o desempenho acadêmico dos alunos 
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cadastrados na PROAE.  Com base no diagnóstico situacional será possível 
definir prioridades e planejar ações de modo coerente com as necessidades 
materiais, sociais e acadêmicas do corpo discente. 
Destaca-se, nesse aspecto, a necessidade de regularização dos pagamentos de 
auxílios de forma simultânea com Salvador, o que resulta em prejuízos para os 
discentes e nas queixas das representações estudantis. 
De imediato, faz-se necessário verificar a discrepância entre o número de auxílios 
liberados de modo a contemplar o quadro de estudantes cadastrados com perfil de 
vulnerabilidade.  Deve-se priorizar a contração de pessoal (mediante concurso 
público) para atender as novas demandas do serviço, entre as quais se destacam: 
avaliação situacional contínua dos programas, incluindo visitas domiciliares; 
ampliação do suporte social e acompanhamento dos discentes; promoção de ações 
de integração/convivência universitária. 

 
 
10. Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NAPE) 
 
As atribuições deste Núcleo estão definidas no Regimento Interno da Reitoria da UFBA 
na Seção IX, art. 22, inciso II, alínea b.  
O Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais – 
NAPE/UFBA, foi criado com o objetivo de apoiar o desempenho acadêmico do aluno 
com necessidades educacionais especiais na universidade, promovendo uma cultura de 
inclusão em todos os espaços e contextos da Instituição, abrangendo todos os agentes 
educativos: estudantes, professores e funcionários. Para tanto, a divulgação de 
informação, o provimento de condições físicas e de recursos materiais e de 
equipamentos, tem sido a preocupação constante dos gestores da UFBA, a fim de 
oferecer apoio direto aos estudantes, assessoramento técnico-pedagógico aos 
professores e coordenadores de cursos da universidade para o oferecimento de um 
atendimento adequado às necessidades individuais específicas de cada aluno. 
 

10.1 Ações Gerais 
Durante o primeiro semestre de 2015, mesmo considerando-se os quatro meses de 
greve de docentes e servidores técnico-administrativos das universidades federais, 
foram realizadas as seguintes atividades em apoio ao estudante com deficiência: 
 

a) Conversão de textos impressos em textos digitalizados editáveis por meio 
de software reconhecedor de caracteres (OCR), textos esses possíveis de serem 
lidos por softwares Leitores de Tela. Para isso, foram instalados e configurados 
os aparelhos scanners com os respectivos softwares OCR e Leitores de Tela 
nos laboratórios de informática do NAPE; 
b)   instalação e utilização de software de Ampliação de Tela, Leitores de 
Tela e Musicografia Braille, em apoio ao aprendizado dos alunos com cegueira 
e baixa visão; 
c)   Instalação e configuração de Software Especial de Acessibilidade em 
computadores do NAPE, e do Laboratório de informática da FACED/UFBA, 
sala do GEINE - Grupo de Pesquisa em Educação Inclusiva e Necessidades 
Educacionais Especiais; 
d) Orientação a professores e a estudantes sobre as necessidades específicas 
e formas de atuação; 
e) Orientação aos estudantes para utilização de recursos da Tecnologia 
Assistiva no desenvolvimento das suas atividades acadêmicas; 
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f) Colaboração na locomoção dos cegos no Campus de Ondina da UFBA; 
g)   Distribuição de 20 tablets entre os deficientes visuais com software 
adaptado; 
h) Atendimento domiciliar a estudante com deficiências múltiplas em fase 
de conclusão de curso. 
 

Em relação ao atendimento à comunidade universitária da UFBA, foram 
realizadas impressões no formato braile para cegueira total e em versão ampliada 
para pessoas com baixa visão da programação geral do XI ENECULT - 
ENCONTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 
ocorrido na UFBA de13 e 14 de agosto de 2015, e a programação do SIMPÓSIO 
DE ACESSIBILIDADE CULTURAL – POLÍTICAS CULTURAIS E 
FORMAÇÃO ACADÊMICA, realizado em 11 de agosto de 2015. 
O Núcleo deu apoio à realização do evento "Uma vida igual para todos no 
compasso do Cordel”, no dia 11 de dezembro de 2015, promovido pela Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD), 
atendendo à Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
para a promoção da cidadania e da igualdade. 
O NAPE participou, também, junto com a equipe técnica da PROAE, através do 
trabalho especializado de seus funcionários, da elaboração das listas de materiais a 
serem adquiridos via processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. 
No mês de novembro, diante da demanda (devidamente reconhecida e acolhida 
pela Reitoria da UFBA) dos estudantes com deficiência atendidos, o NAPE 
esteve, juntamente com a SUMAI e os estudantes com deficiência, participando 
do grupo de trabalho criado para a elaboração de um plano emergencial de 
acessibilidade na universidade, a fim de corrigir obstáculos existentes no percurso 
entre a entrada do campus de Ondina e as instalações do NAPE, para garantir sua 
segurança e integridade física. 
Neste sentido, foi criado, também, o CUMPRA UFBA: um grupo - reunindo os 
estudantes com deficiência, o NAPE e Superintendente e pessoal técnico da 
SUMAI (Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura) - que utiliza a 
ferramenta WhatsApp para tratar das demandas de acessibilidade dentro da 
comunidade acadêmica da UFBA 
  
10.2 Perspectivas e desafios 

a)  Reestruturação física e administrativa do NAPE; 
b) Definição de equipe profissional permanente para as atividades do NAPE; 
c)   Qualificação profissional da atual equipe para o apoio ao estudante e ao 
professor, tanto em aspectos teóricos como operacionais específicos 
relacionados com a inclusão; 
d)   Estruturação de serviços de apoio nas unidades de ensino; 
e)   Agilização para aquisição do material necessário para atender as 
necessidades do estudante; 
f) Promoção de cursos e seminários para colegiados, departamentos e 
professores; 
g)  Realização de oficinas para a comunidade universitária visando 
esclarecer e informar sobre as possibilidades das pessoas com deficiência; 
h)  Fomentar uma cultura de inclusão entre os serviços da UFBA, para a 
inserção de ações necessárias para o atendimento específico, nos vários órgãos, 
como, Prefeitura do Campus, engenharia e arquitetura, serviço de matrícula e 
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de informação para atualização dos dados de matrícula, o serviço de 
desenvolvimento de pessoas, para a promoção de cursos, dentre outros. 
 

 
11.  Anexos 

  
Anexo I 

 
Número médio de assistidos por benefício/mês 

  

 Benefício Alunos Assistidos 

    

Serviços   

Serviço de Residência 347 

Serviço Alimentação RU 344 

Serviço Creche 52 

Alunos assistidos pelo NAPE 20 

Bolsas   

Bolsa Esporte 119 

Bolsa permanecer 650 

Bolsa Projetos Especiais 150 

Bolsa Monitoria 11 

Auxílios   

Auxílio Alimentação Residentes: 
Café da manhã e Ceia 

210 
 

Auxílio Alimentação Residentes: Ceia 140 

Auxílio Creche 43 

Auxílio Moradia 1.285 

Auxílio Transporte 761 

Auxílio Emergencial 20 

Auxílio Acolhimento (duas parcelas) 50 

Auxílios Eventuais (Saúde, Material 
didático, outros) 

250 
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Auxílio ao Estudante com necessidades 
educativas especiais 

35 

Apoio Mobilidade Internacional 14 

Eventos da Pró-Reitoria 
 *Variável (Ex.: Março Lilás, 
novembro Negro, Seminários, 

debates) 

Apoio à Participação estudantil em 
eventos (ATC) / Edital PROPCI 

60 

Apoio à Realização de eventos estudantis / 
Edital PROEXT 

*Variável 

 
 *Devido ao formato e locais de ocorrência dos eventos não há como quantificar, com exatidão, o 
número de participantes. 



 
 

102 
 

 
Anexo II 

 
Número de estudantes assistidos por contratos terceirizados 

 

CONTRATOS 
ALUNOS 

ATENDIDOS 

  
VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA – 
Campus Salvador. 

  
2400/dia   

OBJETO: Prestação continuada de alimentação e nutrição 
com fornecimento de refeições (almoço e jantar) nos 
locais de distribuição. 

  
G&T Cozinha Industrial Eireli – EPP - Campus Vitória da 
Conquista 

300   
OBJETO: Prestação dos Serviços continuados de 
alimentação e nutrição, com operacionalização, transporte 
e desenvolvimento de todas as atividades para 
fornecimento de refeições (almoço). 

  
Recanto Santa Rita – Alojamento Estudantil   

100   
OBJETO: Serviço continuado de moradia para estudantes. 

  
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência 

  
Rateio proporcional OBJETO: Seguro contra acidentes, despesas médicas 

hospitalares e odontológicas, assistência especial, do tipo 
coletivo para alunos regularmente matriculados. 

  
Atlântico Transportes e Turismo LTDA. 

  
Variável 

  
OBJETO: Serviços de locação de 04 micro-ônibus 
incluindo motoristas devidamente habilitados, para 
transportar os discentes, no horário de aula para as 
respectivas unidades. 

Nota: Em decorrência do período de finalização do exercício financeiro e contábil de 2015, os 
dispêndios com os contratos acima não estão evidenciados. 
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Anexo III 

 
Aplicação dos Recursos PNAES por Auxílio Financeiro a Estudantes 

 
 
* O aumento do valor referente a este auxílio, nos meses de julho a outubro de 2015, se deveu ao fato de, 
neste período, ter sido disponibilizado, para os beneficiários do Serviço de Creche, auxílio emergencial, 
no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), em função do fechamento da Creche UFBA (greve dos 
servidores, docentes e discentes); 
** Até fevereiro de 2015, os estudantes beneficiados com auxílio moradia recebiam os valores referentes 
à moradia de R$400,00 (quatrocentos reais) e alimentação de R$150,00 (cento e cinquenta reais) através 
de processos de pagamento distintos. A partir de março de 2015 os processos de pagamento foram 
unificados. 
 

GERAL: SALVADOR E VITÓRIA DA CONQUISTA 

AUXÍLIOS/BOLSAS - PROAE - 2015   

  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

Bolsas                           

Permanecer  -  
 R$      

242.000,00  
 R$      

248.000,00  
 R$      

243.200,00  
 R$      

235.600,00  
 R$      

233.800,00  
 -  

 R$      
206.400,00  

 R$      
258.400,00  

 R$      
253.600,00  

 R$      
252.200,00  

 R$      
255.600,00  

 R$     
2.428.800,00  

Projetos Especiais  -  
 R$        

61.200,00  
 R$        

58.800,00  
 R$        

56.800,00  
 R$        

57.600,00  
 R$        

69.200,00  
 R$        

70.800,00  
 R$        

64.400,00  
 R$        

59.600,00  
 R$        

58.000,00  
 R$        

48.200,00  
 R$        

45.600,00  
 R$        
650.200,00  

Esporte 
 R$       

1.200,00  
 R$        

38.400,00  
 R$        

38.000,00  
 R$        

38.000,00  
 R$        

38.800,00  
 R$        

40.000,00  
 R$        

39.600,00  
 R$        

42.400,00  
 R$        

42.000,00  
 R$        

42.400,00  
 R$        

40.000,00  
 R$        

40.000,00  
 R$        
440.800,00  

Promissaes 
 R$       

6.842,00  
 R$           

6.222,00  
 R$           

5.598,00  
 R$           

5.598,00  
 R$        

18.038,00  
 R$           

8.086,00  
 R$           

8.086,00  
 R$        

12.440,00  
 R$        

39.186,00  
 R$        

12.440,00  
 R$        

12.440,00  
 R$        

12.440,00  
 R$        
147.416,00  

Auxílios                           

Estudante PNE  
 R$     

13.200,00  
 R$        

13.200,00  
 R$        

13.600,00  
 R$        

12.400,00  
 R$        

13.200,00  
 R$        

14.400,00  
 R$        

13.600,00  
 R$        

14.000,00  
 R$        

14.400,00  
 R$        

14.400,00  
 R$        

14.400,00  
 R$        

14.000,00  
 R$        
164.800,00  

Creche 
 R$       

5.850,00  
 R$           

5.700,00  
 R$           

6.300,00  
 R$           

5.250,00  
 R$           

5.700,00  
 R$        

15.150,00  
 R$        

24.150,00  
 R$        

18.150,00  
 R$        

20.060,00  
 R$        

19.260,00 
 R$           

8.250,00  
 R$           

7.380,00  
 R$        
141.200,00  

Moradia* 
 R$   

508.400,0
0  

 R$      
506.750,00  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
 R$     
1.015.150,00  

Moradia (com 
alimentação)* 

 -   -  
 R$      

677.050,00  
 R$      

665.500,00  
 R$      

668.250,00  
 R$      

708.400,00  
 R$      

694.100,00  
 R$      

696.850,00  
 R$      

737.130,00  
 R$      

783.729,00  
 R$      

785.610,00  
 R$      

786.580,00  
 R$     
7.203.199,00  

Alimentação* 
 R$   

241.600,0
0  

 R$      
230.700,00  

 R$        
43.100,00  

 R$        
42.750,00  

 R$        
45.600,00  

 R$        
42.450,00  

 R$        
43.500,00  

 R$        
43.650,00  

 R$        
53.670,00  

 R$      
115.210,00  

 R$      
156.770,00  

 R$      
119.140,00  

 R$     
1.178.140,00  

Transporte 
 R$     

66.360,00  
 R$        

65.604,00  
 R$        

63.840,00  
 R$        

81.141,00  
 R$        

81.228,00  
 R$        

83.604,00  
 R$        

81.576,00  
 R$        

81.792,00  
 R$        

79.848,00  
 R$        

79.524,00  
 R$        

80.736,00  
 R$        

79.524,00  
 R$        
924.777,00  

M. Internacional 
 R$       

3.904,00  
 R$           

3.904,00  
 R$           

3.904,00  
 R$           

3.904,00  
 R$           

3.904,00  
 R$           

4.624,00  
 R$           

4.624,00  
 R$           

9.248,00  
 R$        

25.432,00  
 R$        

39.304,00  
 R$        

34.680,00  
 R$        

34.680,00  
 R$        
172.112,00  

Alimentação Sazonal  -  
 R$      

137.480,00  
 R$        

11.520,00  
 -  

 R$           
1.200,00  

 R$              
240,00  

 -   -   -   -   -   -  
 R$        
150.440,00  

Evento 
 R$       

1.340,00  
 -   -  

 R$        
16.100,00  

 R$           
8.100,00  

 R$        
18.060,00  

 R$        
45.281,00  

 R$        
54.438,00  

 R$        
40.372,00  

 R$        
78.242,30  

 R$        
60.696,41  

 R$        
33.620,00  

 R$        
356.249,71  

Acolhimento  -   -   -  
 R$        

14.000,00  
 R$           

4.000,00  
 R$        

21.200,00  
 -   -   -   -  

 R$              
870,00  

 R$              
400,00  

 R$           
40.470,00  

Emergencial  
 R$       

1.200,00  
 R$           

1.600,00  
 R$           

2.950,00  
 R$           

4.150,00  
 R$           

4.800,00  
 R$        

12.300,00  
 R$           

9.950,00  
 R$        

12.350,00  
 R$           

9.400,00  
 R$        

10.341,90  
 R$        

10.550,00  
 R$           

7.250,00  
 R$           
86.841,90  

Saúde  -   -  
 R$           

1.511,00  
 R$           

4.167,00  
 R$           

8.644,00  
 R$        

11.904,00  
 R$           

3.838,00  
 R$           

2.700,00  
 R$           

4.099,00  
 -  

 R$           
8.520,00  

 R$        
13.643,00  

 R$           
59.026,00  

Material Didático  -   -   -  
 R$              

356,00  
 R$              

396,00  
 R$           

3.264,00  
 -   -   -   -  

 R$              
165,00  

 R$              
979,00  

 R$             
5.160,00  

Odontologia  -   -   -   -  
 R$      

184.232,00  
 -   -  

 R$           
4.318,00  

 -   -   -   -  
 R$        
188.550,00  

TOTAL 
 R$ 

849.896,00  
 R$ 

1.312.760,00  
 R$ 

1.174.173,00  
 R$ 

1.193.316,00  
 R$ 

1.379.292,00  
 R$ 

1.286.682,00  
 R$ 

1.039.105,00  
 R$ 

1.263.136,00  
 R$ 

1.383.597,00  
 R$ 

1.506.451,20  
 R$ 

1.514.087,41  
 R$ 

1.450.836,00  
 R$ 
15.353.331,61  
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Anexo IV 
 

Planejamento de metas 2016 
 

Metas 2016 

Ação: Assistência ao Estudante + Programa Incluir 

Ação Alunos Assistidos Benefícios Concedidos 

Assistência ao Estudante                      6.004                              72.048  

Programa Incluir                            65                                    780  

Total                               72.828  

   

Detalhamento das Metas  

Ação: Assistência ao Estudante Meta 2016 

Auxílios/Bolsas Alunos Assistidos  Benefícios Concedidos 

Atividades de Apoio Esportivo 20 240 

Bolsa permanecer 650 7.800 

Bolsas Projetos Especiais  150 1.800 

Serviço de Residência  390 4.680 

Serviço Alimentação RU 600 7.200 

Serviço Creche 64 768 

Auxílio Alimentação (Café da manhã) 1.600 19.200 

Auxílio Creche 45 540 

Auxílio Moradia 1.300 15.600 

Auxílio Transporte 760 9.120 

Auxílio Emergencial 20 240 

Auxílio Acolhimento 50 600 

Auxílios Eventuais 250 3.000 

Auxílio PEC-G Moradia 5 60 

Auxílio PEC-G Transporte 20 240 

Bolsas OKAM IMOYE (CAAED) 60 720 

Bolsas Equidade de Gênero Racial UFBA 10 120 

Bolsas Pós Permanência Monitoria  10 120 

TOTAL 6.004 72.048 

   

   

 Metas 2016 

Programa Incluir Alunos Assistidos Benefícios Concedidos 

Apoio ao Estudante com Deficiência 35 420 

Alunos assistidos pelo NAPE 30 360 

Total 65 780 
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PPRRÓÓ--RREEII TTOORRII AA  DDEE  EENNSSII NNOO  EE  GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  ––  PPRROOGGRRAADD  
  
 

A gestão pública deve se basear nos princípios da honestidade, da transparência, da 

impessoalidade e da economicidade. Entretanto, a dimensão da eficiência, eficácia e 

efetividade da gestão é fundamental para uma administração que corresponda aos 

anseios sociais de equidade e inclusão.  

A elaboração do Planejamento e do Mapa Estratégico da Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação (PROGRAD), em janeiro de 2015 para o período 2015 a 2018, tem a 

finalidade de nortear as ações que serão desenvolvidas por meio do Planejamento, nas 

perspectivas usuário – considerando estudantes, docentes, coordenadores de cursos, 

diretores de unidades, sociedade; finanças; processos internos – como forma particular 

de obter melhores resultados e satisfação dos usuários e sociedade, na busca de levar 

informações sobre o ensino na UFBA e possibilitar oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento dos indivíduos. Assim, neste relatório consideramos importante 

avaliar o nível em que os objetivos estratégicos foram alcançados.  

Neste sentido, apresentamos um quadro com nossos objetivos, metas, prazos e status (o 

momento em que nos encontramos, em dez/2015, na execução das metas) para 

acompanhamento da gestão.  

Esse quadro será seguido pelas informações registradas pelos diferentes Núcleos da 

PROGRAD, permitindo um aprofundamento da descrição de nossos objetivos 

alcançados. O quadro sistematiza e apresenta uma visão de conjunto, de acordo com 

nosso Planejamento Estratégico definido no início da gestão.  

Entretanto, relatamos, com particular atenção, a criação do campus em Camaçari e do 

novo curso de Medicina no campus Anísio Teixeira - Vitória da Conquista, como ações 

relevantes para o ensino na Bahia.  
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Quadro 1: Acompanhamento dos objetivos estratégicos, metas e ações e status de realização em dez/2015, 
PROGRAD/UFBA. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES PRAZO STATUS/DEZEMBRO 2015 

AMPLIAR A OFERTA DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 
PÚBLICA FEDERAL NO 
ESTADO DA BAHIA, 
AMPLIANDO A 
COBERTURA DAS 
INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO E AMPLIANDO 
O NÚMERO DE CURSOS 
E DE VAGAS. (CRIAR O 
CAMPUS CARLOS 
MARIGHELLA, COM 
SEDE EM CAMAÇARI E 
ABRANGÊNCIA EM 
TODA A REGIÃO 
METROPOLITANA DE 
SALVADOR, INCLUINDO 
A ILHA DE ITAPARICA). 

1. Aprovar a criação do 
campus no CONSUNI. 

2. Elaborar os projetos 
pedagógicos dos cursos do 
Campus Rômulo Almeida 

3. Providenciar uma parceria 
com o governo do Estado e 
a prefeitura de Camaçari 
para viabilizar a instalação 
do campus nessa cidade. 

4. Realizar os concursos para 
professores e técnicos para o 
campus. 

5. Iniciar as aulas em 2016.1 

1.  Elaborar a resolução de criação do 
campus e assessorar o reitor na 
aprovação no CONSUNI. 

2. Reunir e coordenar as comissões dos 
professores que elaborarão os projetos 
pedagógicos dos cursos. 

3. Viabilizar um termo de cooperação entre 
a UFBA, a Prefeitura de Camaçari e o 
Governo do Estado e acompanhar, 
monitorar e viabilizar a instalação do 
campus a curto, médio e longo prazo. 

4. Preparar os editais de concurso público 
para os professores e técnicos, 
acompanhar o lançamento do edital pela 
PRODEP e viabilizar as bancas de 
concurs. 

5. Inserir os cursos no SISU de 2016.1 

Até 
janeiro 
de 2016 

1.Resolução aprovada no CONSUNI. 
2.Comissão de elaboração dos projetos 
pedagógicos já nomeada pelo reitor e com 
cronograma de trabalho definido. 
3.A prefeitura já se comprometeu a fazer as obras 
de reforma e construção do campus de Camaçari, 
sem ônus para a UFBA em comunicados e com 
pronunciamento no CONSUNI. O governo do 
Estado republicou o termo de cessão do terreno do 
CEPED destinado ao campus de Camaçari e 
estabeleceu os compromissos com a doação de mais 
40 hectares do terreno ao lado do CEPED, hoje sob 
a gestão da SUDIC. Um termo de cooperação está 
sendo elaborado pela equipe da PROGRAD junto 
ao setor de contratos e convênios da UFBA. 
 
4.Os concursos para docentes serão realizados tão 
rápido quanto se definirem os projetos pedagógicos. 
Quanto aos funcionários, foram chamados já quatro 
técnicos do concurso anterior e a PRODEP está 
preparando o próximo concurso 
5.Essa é a previsão. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES PRAZO STATUS/DEZEMBRO 2015 

GARANTIR CONDIÇÕES 
MÍNIMAS DE 
FUNCIONAMENTO DOS 
CURSOS DE 
GRADUAÇÃO DA UFBA 
TENDO EM VISTA A 
EXPANSÃO DOS CURSOS 
PELO REUNI. 

Ampliar a área construída 
disponível para os cursos de 

graduação 

Conseguir recursos para construção de 
novos prédios para a UFBA. 
Viabilizar a doação de edificações de 
outros órgãos públicos para a UFBA. 

Até ago/18 As negociações com a Secretaria de Educação do 
Estado para compartilhamento de espaços estaduais 
perto da UFBA não lograram êxito. 
Manifestamos interesse em receber os prédios na 
Cidade Baixa sob a gestão do IPHAN, e 
aguardamos uma posição dessa instituição.  

ENVOLVER OS 
ESTUDANTES DE 
ENSINO MÉDIO NA 
ESCOLHA DO SEU 
CURSO DE 

orientar o máximo de escolas 
de ensino médio sobre os 
cursos de graduação da 

UFBA. 

Elaborar o Catálogo Geral da UFBA. Até set/15 Não foi realizado 

Elaborar um Guia de orientação 
acadêmica. 

Até set/15 Não foi realizado 

Firmar parceria com Empresas Juniores da 
UFBA. 

Até 
mar/15 

Realizada.  
Realizamos ação conjunta no projeto - UFBA: 
Mostra a sua cara! 

Envolver as escolas de ensino médio 
(público e privado) para participar dos 

Até 
mai/15 

Realizada com sucesso de maio à dezembro/2015. 
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DESENVOLVER O 
COMFOR, PARFOR E 
PIBID  

 

DESENVOLVER O 
COMFOR, PARFOR E 
PIBID  

 

Aumentar em 40% o número 
de alunos formados pelos 
programas vinculados ao 
COMFOR. 

Pactuar com sistema de ensino acerca de 
perfil esperado de formandos. 

Até dez/15 COMFOR em dificuldades pela conjuntura 
nacional. Mantivemos os projetos já iniciados e 
aguardamos as novas decisões da CAPES acerca do 
COMFOR. 

Aumentar 15% dos cursos 
participantes dos programas 
vinculados ao COMFOR. 

Institucionalizar o COMFOR.  Até dez/15 Foi realizado. 
Definir as diretrizes, processos e 
procedimentos do COMFOR.  
 

Até dez/15 Foi realizado. 

Elaborar o Edital para apresentação de 
propostas de cursos, com priorização das 
demandas identificadas nas redes de 
ensino, através do PONAFOR.  

 Será lançado quando o MEC autorizar novos 
cursos. 

Aumentar em 20% o número 
de formados pelo PARFOR. 

Divulgar as ações do PARFOR para 
unidades de ensino da UFBA e para os 
professores de ensino médio da rede 
pública. 

Até dez/15 Foi realizado. 

Cursos concluídos/2015: História-
Barreiras/Ciências Biológicas/Física/ Matemática. 

Cursos em andamento/2015: Licenciaturas 
em Matemática (2 turmas)/Física/Química/Ciências 
Biológicas/História-Barreiras. 
40 graduados e 60 matriculados 

Discutir as demandas de formação de 
professores em exercício no ensino médio 
da rede pública com os colegiados e a 
Secretaria de Educação do Estado. 

Até dez/15 Foi realizado, entretanto a Secretaria da Educação 
do Estado da Bahia não demonstrou interesse em 
abrir novas turmas do PARFOR, e apenas uma 
única turma de Pedagogia foi criada. 
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Aumentar em 20% o número 
de cursos participantes do 
PARFOR. 

Divulgar as ações do PARFOR junto as 
unidades de ensino da UFBA para 
apresentar a importância do projeto para a 
sociedade.  

té dez/15 Foi realizado.  
 
O PARFOR foi diminuído devido ao desinteresse 
do governo do Estado em promover a formação de 
seus professores. A UFBA propôs 7 cursos, mas 
apenas tivemos inscrição para o curso de 
Pedagogia. 

Ampliar o número de bolsas 
em 30% e apoiar a iniciação à 
docência nos cursos de 
licenciatura. 

Definir áreas estratégicas para a iniciação à 
docência, a exemplo da educação especial, 
educação indígena, educação infantil, 
inserção da história e cultura afro-
brasileira. 

Até 
dez/15 

PIBID em funcionamento.  

Atualmente fazem parte 16 (dezesseis) cursos de 
licenciatura em: Ciências Biológicas, Ciências 
Naturais, Dança, Artes Plásticas e Visuais, 
Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, 
História, Química, Letras Vernáculas, Matemática, 
Música, Pedagogia e Ciências Sociais. 

Não foi possível aumentar o número de bolsas e os 
alunos que terminaram seu período no PIBID não 
puderam ser substituídos por novos. Isso acarretará 
a diminuição do Programa.  

A UFBA conta com 353 (trezentos e cinquenta e 
três) bolsistas de iniciação à docência, 69 (sessenta 
e nove) supervisores e 31 (trinta e um) 
coordenadores.  

Estimular a iniciação à docência no campo 
da educação infantil. 

  

Garantir a continuidade do auxílio 
transporte para bolsistas PIBID. 

Contínuo Foi realizado com recursos próprios da UFBA. 
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Colaborar para a manutenção e 
funcionamento do Laboratório 
Interdisciplinar de Formação de 
Professores (LIFE). 

  

Ampliar a oferta de vagas nos 
cursos de educação à 
distância. 

Aumentar o número de cursos de educação 
à distância em graduação e pós-graduação. 

Até 
dez/18 

 

Analisar as possibilidades de oferta de 
Graduação à distância em áreas de 
Ciências, Letras, Humanidades e Artes. 

Até 
dez/15 

Realizado em Parceria com a SEAD 

Aumentar o número de alunos 
matriculados nos cursos de educação a 
distância expressivamente. 

Até 
dez/18 

Tivemos 4 cursos novos aprovados pelo edital da 
UAB. 
 
Os cursos de Dança, Ciências Contábeis e Direito-
Segurança Pública foi inscrito. Pedagogia não foi 
inscrito pois a Faculdade de Educação não entregou 
o projeto. 

Tornar mais efetiva a divulgação dos 
processos de fomento a educação à 
distância, como a parceria da UAB, em 
parceria com a SEAD. 

Até 
dez/15 

Realizado em parceria com a SEAD 

 

MELHORAR OS 
RESULTADOS DAS 
AVALIAÇÕES DO MEC 
NOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO. 

 

 

Aumentar o conceito 
preliminar de todos os cursos 
de graduação da UFBA. 

Criar comissões internas nas Unidades de 
Ensino de avaliação dos cursos. 

Contínuo Foi realizado especialmente, a partir da criação do 
Núcleo de acompanhamento das avaliações dos 
cursos da Prograd, e do trabalho conjunto com a 
CPA e a SUPAD.  

Promover estudo sobre sistema de 
avaliação de cursos do MEC. 

Até 
dez/15 

Realizado. 

Realizar diagnóstico interno dos cursos 
avaliados, conforme indicadores do MEC. 

Até 
dez/15 

Realizado nos cursos que tiveram vista do MEC em 
2015 
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MELHORAR OS 
RESULTADOS DAS 
AVALIAÇÕES DO MEC 
NOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO. 

Elaborar plano de ajuste dos cursos 
juntamente com as Unidades de Ensino. 

  

Reunir com os coordenadores, direção, 
CPA e SUPAD para discutir as ações 
necessárias para preparar os alunos de 
graduação da UFBA para o ENADE. 

Até 
dez/15 

Realizado. 

Aumentar o conceito médio 
de toda graduação da 
UFBA. 

Fortalecer a integração dos atores da 
UFBA vinculados ao processo de 
avaliação dos cursos de graduação - 
SUPAD (Superintendência de Avaliação e 
Desenvolvimento), CPA (Comissão 
Própria de Avaliação) e PI (Procuradora 
Institucional) - aos processos de avaliação 
dos cursos de graduação. 

Até 
dez/15 

Estamos tendo elevação do conceito dos cursos que 
foram avaliados em nossa gestão, como Biologia, 
Física e Química.  

Foram avaliados 16 cursos de graduação, sendo 7 
de reconhecimento e 9 de renovação do 
reconhecimento. Desses 1 teve conceito 5,0; 14 
tiveram conceitos 4,0 e 1 teve conceito 3,0. 

Orientar as Unidades de Ensino para as 
avaliações in loco do MEC. 

Até 
dez/15 

oram realizadas especialmente a partir da criação 
do Núcleo de acompanhamento das avaliações dos 
cursos da Prograd e do trabalho conjunto com a 
CPA e a SUPAD. 

 

Apresentar nas Unidades de Ensino o 
diagnóstico realizado após a avaliação do 
MEC. 

Até 
dez/15 

Promover ações com os discentes e 
docentes para valorização do ENADE. 

Até 
dez/15 

Criar um cronograma de ação para 
trabalhar a melhoria dos cursos com 
avaliação insatisfatória pelo MEC. 

Contínuo 

Discutir com as Unidades de Ensino os 
resultados das avaliações. 

Contínuo 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS METAS AÇÕES PRAZO STATUS/DEZEMBRO 2015 
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REESTRUTURAR A 
PROGRAD 

Redesenhar a estrutura física e 
funcional 

Promover mudanças na estrutura física. Até 
dez/18 

Foi realizado 

Elaborar o organograma. Até 
mar/15 

Foi realizado 

Elaborar o Mapa Estratégico Até 
mar/15 

Foi realizado 

Elaborar o Planejamento Estratégico 2015 
– 2018. 

Até 
mar/15 

Foi realizado 

Estabelecer os POPs Até 
abr/15 

Em andamento 

Redimensionar o quadro de 
pessoal da PROGRAD 

Solicitar aumento do quadro de pessoal à 
PRODEP. 

Até 

 jul/ 18 

Conseguimos ampliação do quadro de 
funcionários com novos servidores e 
redistribuições. Possui trinta e cinco (35) 
profissionais, distribuídos entre servidores nos 
vínculos UFBA e funcionários terceirizados da 
Líder e Liderança. 

PROMOVER A 
QUALIDADE DO ENSINO 
DE GRADUAÇÃO COM 
AÇÕES QUE INTEGREM 
O ENSINO, A PESQUISA 
E A EXTENSÃO. 

 

PROMOVER A 
QUALIDADE DO ENSINO 
DE GRADUAÇÃO COM 
AÇÕES QUE INTEGREM 
O ENSINO, A PESQUISA 

Promover a melhoria do 
ensino de graduação da UFBA 

Promover a melhoria do 
ensino de graduação da UFBA 

Realizar abertura de concurso para compor 
o quadro docente.  

Até  
ago/18 

Foram realizados concursos. 
Autorizamos 171 vagas de concurso para docente, 
23 vagas canceladas, 148 vagas oferecidas de 
concurso para docente, 65 docentes nomeados, 84 
concursos para docente nomeado, atendendo à 
solicitação de 24 Unidades de Ensino.  

Acompanhar o registro da carga horária de 
todos os docentes em sala de aula em 
parceria com a SUPAC. 

Até 
dez/15 

Foi realizado 

Criação e implantação de um sistema de 
banco para professor equivalente. 

Até 
dez/15 

Foi realizado com planilhas de excel, falta agora 
automatizar pelo SIGA A. 

Promover a reflexão e a avaliação das 
práxis pedagógica através da realização de 

Até Parceria em negociação com a PRODEP - 
objetivo de termos cursos de formação 
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E A EXTENSÃO. 

 

PROMOVER A 
QUALIDADE DO ENSINO 
DE GRADUAÇÃO COM 
AÇÕES QUE INTEGREM 
O ENSINO, A PESQUISA 
E A EXTENSÃO. 

eventos acadêmicos. dez/15 pedagógica para professores da UFBA. 

Programar eventos como Seminários, 
Mesas Redondas, Palestras, envolvendo 
participantes das Pró-Reitorias, Secretarias 
de Educação, INEP e MEC, com o 
objetivo de mobilizar a comunidade para 
repensar a Graduação e se criar uma 
política de graduação de forma coletiva na 
UFBA que ultrapasse o marco legalista. 

Até 
dez/15 

Realizado o UFBA EM DEBATE - Programação 
preparatória para o Congresso da UFBA 

Afiliação Acadêmica e Permanência na 
Universidade 

Evasão e Sucesso Acadêmico no Ensino Superior 

Promoção conjunta do Observatório da Vida Estudantil, 
da PROAE e da PROGRAD, como continuidade dos 
primeiros debates que iniciamos em 2014.2, com o 
objetivo de manter um espaço de reflexão acadêmica e 
formulação de políticas para a Graduação da UFBA. 

I Seminário PIBID do Nordeste, V Seminário 
Baiano das Licenciaturas, V Seminário Estadual 
PIBID-IAT  - com apresentação de 317 (trezentos e 
dezessete) trabalhos e debates de dez diferentes 
subtemas, com a participação de 950 (novecentos e 
cinquenta) participantes inscritos, articulado com ações 
nas demais regiões do país por meio do Fórum 
Nacional do PIBID (FORPIBID). 

Licenciaturas da UFBA e as novas diretrizes 
curriculares 

 Debate sobre a BNCC 

Atualizar os currículos e 
componentes curriculares dos 
cursos de graduação, junto 
com as coordenações das 
unidades.  

Revisar as normas da UFBA em relação 
aos currículos e fazer as adequações que se 
julguem necessárias e construir um 
instrumento de avaliação dos mesmos. 

 Propusemos já uma reforma no fluxo 
administrativo dos processos ao CAE. 

Elaborar um instrumento para o 
diagnóstico dos currículos vigentes nos 
cursos de graduação da UFBA. 

 Em andamento 
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Preparar oficinas para estimular alterações 
que sejam necessárias de acordo com o 
diagnóstico feito. 

 Realização do 1º Seminário sobre 
Interdisciplinaridade em 2015.1 e 
desdobramentos nas unidades. 

Realizar seminário sobre 
Interdisciplinaridade na Universidade e 
experiências empíricas. 

 Foi realizado 

PROMOVER AÇÕES 
PARA A 
CONSOLIDAÇÃO DA 
INCLUSÃO E DA 
DEMOCRATIZAÇÃO NA 
UFBA NOS PRÓXIMOS 
ANOS 

Apoiar iniciativas e políticas 
que qualifiquem e fortaleçam 
a graduação da UFBA 

Dar apoio à continuidade para o programa 
de bolsas de monitoria e PET 

 Foi realizado, mas após redução sofrida este ano, 
a UFBA conta com 353 (trezentos e cinquenta e 
três) bolsistas de iniciação à docência, 69 
(sessenta e nove) supervisores e 31 (trinta e um) 
coordenadores.  

As bolsas PET foram mantidas pelo MEC.  

Atualmente, temos aproximadamente 260 
monitores atendidos; 257 projetos executados em 
21 Unidades; alunos de outras IFES: 21Alunos da 
UFBA: 13 
PET e aproximadamente 600 bolsistas em 14 
grupos. 

Realizar eventos acadêmicos 
para elaboração e implantação 
de políticas de inclusão, 
permanência e qualidade da 
UFBA 

Realizar debate sobre a Permanência dos 
alunos na Universidade Brasileira e o 
conceito de filiação de Coulon. 

 Ciclo de debates em parceria com o Observatório 
da Vida Estudantil em parceria com a PROAE. 

Realizar seminário sobre Avaliação da 
Educação Superior pelo SINAES: 
perspectivas. 

 A ser planejado com a SUPAD e a CPA 

Realizar evento para alunos de Ensino 
Médio para apresentar a UFBA 

 Realizado o evento “UFBA: Mostra a sua cara!” 

ESTABELECER 
CRITÉRIOS MAIS 
TRANSPARENTES E 

Criar um modelo a ser 
debatido com a equipe da 
administração central e 

Pesquisa sobre os modelos da UFPR, 
ANDIFES e UFBA 

Julho/15 O modelo de distribuição foi terminado e validade 
de administração central, entretanto a base de 
dados da UFBA ainda apresenta fragilidades nos 
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EFICAZES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
NOVAS VAGAS 
DOCENTES NA UFBA 

posteriormente com o 
CONSUNI 

registros acadêmicos, o que prejudica a aplicação 
do algoritmo. 

GERIR OS RECURSOS 
FINANCEIROS DE 
FORMA EFICAZ E 
TRANSPARENTE. 

Realizar um planejamento de 
investimentos ligado às metas 
e ações da PROGRAD. 

Fazer o levantamento das necessidades por 
Núcleos. 

Até 
dez/15 

Realizado 
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A CRIAÇÃO DO CAMPUS EM CAMAÇARI 

 
Ao longo de 2015, a Universidade Federal da Bahia, juntamente com a Secretaria de Ciência 
Tecnologia e Inovação (SECTI) e com a Prefeitura de Camaçari criaram uma comissão para 
empreender ações visando a acelerar o processo de implantação do Campus da UFBA Camaçari.  
 
O projeto de implantação do Campus da UFBA em Camaçari prevê a sua implantação em uma 
área de 50.582 m², dos quais 7.525 m² são de área construída. Para essa área, foi realizado um 
projeto arquitetônico para adequação da área construída cedida a UFBA, através do Termo de 
Cessão 001/2014 publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de abril de 2014.  Esse projeto 
contempla apenas a infraestrutura necessária para dar suporte aos três primeiros anos, que 
equivalem ao Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia.  
 
Para a implantação do Campus da UFBA em Camaçari, foi pactuado junto ao MEC um montante 
de R$ 49.916.250,00 (quarenta e nove milhões novecentos e dezesseis mil e duzentos e 
cinquenta Reais), sendo R$ 22.032.000,00 (vinte e dois milhões e trinta e dois mil Reais) para 
obras, R$ 6.609.000,00 (seis milhões, seiscentos e nove mil Reais) para equipamentos, R$ 
3.855.600,00 (três milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos) para assistência 
estudantil, R$17.419.050,00 (dezessete milhões, quatrocentos e dezenove mil e seiscentos) para 
Custeio.  Adicionalmente a área prevista para implantação do campus é insuficiente para abrigar 
a infraestrutura necessária aos cursos de engenharia propostos. 
 
Ao final do ano a comissão elaborou um Acordo de Cooperação Técnica e Científica a ser 
celebrado pela Universidade Federal da Bahia, Governo do Estado da Bahia e Prefeitura 
Municipal de Camaçari.   
 
A Universidade Federal da Bahia, em 2015, elaborou ainda uma nova proposta do Projeto do 
Campus da UFBA em Camaçari, visando uma maior aderência ao arranjo produtivo presente na 
Região Metropolitana de Salvador e entorno da Baia de Todos os Santos e atender as demandas 
levantadas nas audiências públicas. 
 
 Essa nova proposta foi apreciada por uma Comissão do Conselho Universitário da UFBA a qual 
emitiu parecer favorável, e submetida a plenária do Conselho Universitário, a qual apreciou e 
aprovou a criação do campus Carlos Marighella, em Camaçari. O campus Carlos Marighella 
abrigará o Centro de Tecnologia e Inovação da Bahia de Todos os Santos (CTI-UFBA), o qual 
ofertará cinco cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Computação. Os 
novos cursos serão ofertados, em regime de dois ciclos, com ingresso pelo Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. 
 
O Campus Carlos Marighella será de fundamental importância para a Região Metropolitana de 
Salvador, desenvolvendo atividades de formação de recursos humanos em níveis de graduação e 
pós-graduação, na geração e reprodução de conhecimento e tecnologias e inovação para a 
sociedade, com forte aderência a matriz industrial implantada e impactando diretamente no 
cotidiano do cidadão. 
 
 
O NOVO CURSO DE MEDICINA NO CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA - VITÓRIA DA 
CONQUISTA 
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No dia 02 de dezembro de 2015 foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº. 943 
do Ministério da Educação (MEC) que autoriza o curso de Medicina, bacharelado, com 80 
(oitenta vagas), a ser ministrado pela Universidade Federal da Bahia no campus Anísio 
Teixeira, localizado no município de Vitória da Conquista/BA. 
 
Serão oferecidas inicialmente 45 das 80 vagas disponibilizadas pelo MEC para o curso de 
Medicina da UFBA no interior do Estado, que terá início no primeiro semestre letivo de 
2016. As vagas serão incluídas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu/MEC) para a seleção 
através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os alunos que prestaram o último 
ENEM poderão concorrer às vagas do novo curso. 
 
O curso autorizado será avaliado periodicamente pela Comissão de Acompanhamento e 
Monitoramento de Escolas Médicas – CAMEM, instituída pelo Ministério da Educação, em 
conformidade com a Portaria nº. 306, de 26 de março de 2015. 
 
O projeto político pedagógico do novo curso de Medicina da UFBA no campus de Vitória 
da Conquista foi elaborado com base na Lei de Diretrizes de Bases da Educação (Lei nº. 
9394/96) e nos princípios, fundamentos, condições e procedimentos para formação de 
médicos contidos na Resolução 03/2014 CNE/CES. 
 
O currículo deverá possibilitar ao graduado em Medicina uma formação geral, humanista, 
crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à 
saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos 
âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da 
cidadania, da  dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como 
transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e 
doença. Será possível contar com a rede municipal de serviços de saúde para o campo da 
prática, incluindo o hospital e o laboratório municipais, pronto-socorro pediátrico, núcleo 
de apoio à saúde da família de Vitória da Conquista, além de um polo de educação 
permanente para residência médica nas áreas de pediatria, anestesiologia, ginecologia, 
obstetrícia e em medicina da família e comunidade. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Cumprindo o disposto no Planejamento Estratégico a PROGRAD conseguiu, a despeito das 
dificuldades estruturais e de restrição orçamentária, obter resultados exitosos em 2015.  
 
Reconhecemos que temos muitas ações a serem adotadas, mudanças em processos a serem 
instituídas e realizações a serem alcançadas. Nosso compromisso continua firme com os 
propósitos da Universidade, particularmente no que concerne ao ensino de graduação.  
 
Estamos na expectativa do alcance das metas propostas para 2016, para juntos celebrarmos os 70 
anos da Universidade Federal da Bahia. Afinal de contas, temos orgulho em fazemos parte dela. 
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO – 
PROGRAD 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO – 
PROPCI 
  
  
As atividades de gestão da pesquisa e da pós-graduação na UFBA ao longo de 2015 foram 
fortemente condicionadas pelas incertezas e instabilidades tanto na execução orçamentária com 
recursos do Tesouro quanto pelas restrições no fomento à pesquisa por parte das agências 
federais e estaduais, particularmente CNPQ, CAPES, FINEP e FAPESB. Em especial a forte 
redução nos valores do PROAP, programa da CAPES de fomento ao custeio da pós-graduação, 
bem como a suspensão pela CAPES de missões ao exterior e de estágios de doutorado sanduíche 
(PDSE) trouxeram imensas dificuldades à implementação das ações de pesquisa e de pós-
graduação porque forçaram estas Pró-Reitorias a uma abrupta reformulação de planos em meio 
do ano organizando editais e chamadas para socorro às atividades de pós-graduação. Os efeitos 
deletérios deste contexto adverso foram atenuados pela mobilização da administração e dos 
pesquisadores, bem como pela decisão da Reitoria desta universidade de priorizar, no contexto 
das adversidades orçamentárias e financeiras, o atendimento à assistência aos estudantes e as 
atividades fins como o ensino, incluindo a pós-graduação, a pesquisa e a extensão. 
 
Ademais tivemos as dificuldades operacionais já usuais referentes à execução orçamentária, 
envolvendo aquisição de materiais por meio de processos licitatórios e importação, assim como a 
ausência de pregões eletrônicos destinados a itens específicos que atendam as necessidades dos 
pesquisadores. Muitos dos recursos financeiros foram efetivamente disponibilizados nos últimos 
dias de dezembro, e mesmo no dia 31 de dezembro. Adicionalmente, a variação cambial tornou 
obsoletos orçamentos de equipamentos importados, particularmente aqueles apoiados pelo Pró-
Equipamentos da CAPES de 2014. 
 
Ao longo de 2015 a UFBA ampliou o número de alunos na pós-graduação e instalou novos 
cursos, todos previamente aprovados pela CAPES, reforçando o seu papel social relevante na 
formação em nível superior no estado da Bahia. Neste cenário adverso, a manutenção regular das 
atividades de pesquisa e pós-graduação, descritas detalhadamente a seguir, já representa um 
resultado de importância não desprezível. 
 
Este relatório busca apresentar de modo integrado as atividades das Pró-Reitorias PROPCI e 
PROPG, refletindo a orientação da administração da universidade no sentido da integração 
destas atividades. Tendo em vista um cenário mais realista da atividade de pesquisa na UFBA, 
bem como de seu financiamento, este relatório incluirá o conjunto dos apoios recebidos pela 
universidade e por seus pesquisadores, não limitando-se assim aos financiamentos institucionais. 
 
 
1- Coordenação de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação 
 
O Programa Institucional de Iniciação Científica apoiou 735 projetos, totalizando 1374 bolsistas 
nos programas PIBIC, PIBITI e PIBIC/AF, dos quais 250 são bolsistas apoiados pela UFBA. No 
ano anterior, 2014, eram 362 projetos de Iniciação Científica, os quais cobriam cerca de 1500 
bolsas, sendo 582 com recursos UFBA. Estes números refletem a reorientação da Iniciação 
Científica empreendida pela PROPCI, buscando maior valorização e qualificação da atividade de 
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orientação de IC estabelecendo um limite de 3 bolsistas por orientador. Isto levou à elevação do 
número de projetos apoiados ainda que com uma redução do número de bolsistas com recursos 
UFBA. Esta reorientação também se refletiu na realização de um Seminário de Iniciação 
Científica com maior participação de bolsistas e orientadores, aspecto ressaltado positivamente 
pelo Comitê de Avaliadores Externos.  
 
Programa Federal Ciência sem Fronteiras (CsF). A PROPCI 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 2015, houve a inserção de 248 alunos de 28 cursos de graduação no programa CsF. 
Os cursos com maior participação foram: Arquitetura & Urbanismo (35), Medicina (35), 
Engenharia Civil (31), Engenharia Quimica (26), Engenharia Mecânica (17), e Biotecnologia, 
entre outros. Figura 1. Neste ano, os principais destinos dos alunos da UFBA foram Estados 
Unidos (82), Reino Unido (45), Alemanha (20), Irlanda (20), Espanha (18), Canadá (12), Itália 
(12) e outros (39). Ademais, a UFBA foi contemplada com três ETAs (English Teaching 
Assistants), através do projeto “Atuação dos ETAs no NucLi e curso de Letras da UFBA: 
intercâmbio de saberes e experiências para formação de falantes de língua inglesa”, pela 
Fulbright para atuação no PROFICI (programa de proficiência de línguas) para o período de 
março a novembro de 2016. 
 
 
2- Coordenação de Pesquisa e Criação 
 
No âmbito do Programa Pense, Pesquise e Inove a UFBA – PROUFBA foram apoiados 28 
projetos sendo 21 através do edital 01/2013 e 7 no edital 01/2014. O PROUFBA apoia projetos 
de pesquisa que se direcionem a investigar a UFBA, preferencialmente implantando, ou 
propondo a implantação, de soluções que contribuam para o seu aprimoramento. O PROUFBA 
foi desdobrado de modo a termos uma comissão e edital específico para o apoio ao estudo da 
UFBA no período da ditadura militar, edital no qual apoiamos 11 projetos. 
 
Aprovamos, em 2015, 11 projetos no âmbito do Programa Pesquisador UFBA de Produtividade 
CNPQ - PROPI, programa voltado a apoiar pesquisadores da UFBA com aprovação de mérito 
em editais do CNPq para Bolsas de Produtividade, mas não apoiados pela agência por limitação 
de recursos. 
 
No âmbito do Programa de Apoio Emergentes da UFBA - PRODOC, programa voltado ao apoio 
de pesquisadores emergentes da UFBA, apoiamos 90 projetos sendo: 55 projetos apoiados no 
edital 01/2013 e 35 no edital 01/2014. 
 
 
APOIO FINEP – CT-INFRA 
 
Os resultados da Carta Convite 01/2014, suplementação para obras inacabadas, permitiram à 
UFBA a captação de quase 9 milhões de reais, viabilizando as obras dos seguintes projetos: 
LAPAG, CIENAM, 1ª Etapa da Biblioteca Isaías Alves e Setor de Ovinocultura e Caprinocultura 
da EMVZ. Os desafios agora estão concentrados na execução das referidas obras nos tempos 
permitidos na referida Carta Convite. As transferências efetivas da FINEP em 2015 totalizaram 
pouco mais de 3,5 milhões de reais, pouco acima das séries históricas, o que permitiu, dentre 
outras aquisições, a compra de computador de alto desempenho para uso particularmente em 
pesquisa em oceanografia. O Edital PROINFRA 01/2009, para o qual nenhum recurso havia sido 
repassado para a UFBA, teve a sua vigência máxima esgotada e a FINEP não aceitou as diversas 
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tentativas de extensão empreendidas pela universidade. A UFBA concorreu ao Edital FINEP 
02/2014, Equipamentos Multiusuários, com proposta aprovada no CONSUNI em 2015, proposta 
que teve por base a proposta aprovada nesta instância em 2013 mas agora readequada às 
especificidades do Edital. Infelizmente, a FINEP protelou o julgamento deste Edital de modo que 
só teremos os resultados do mesmo em fins de 2016. Na prática isto pode significar três anos 
sucessivos (2014-2016) sem novos resultados de Editais FINEP. 
 
 
Tabela 1 - Projetos CT-INFRA VIGENTES 

CHAMADA CONVÊNIO  
VALOR 

APOIADO 
TÍTULO SUBPROJETOS 

PROINFRA 
01/2008 

01.10.0690.00 
R$ 

6.015.978,00 

UFBA no 
Contexto do 

Parque 
Tecnológico 

(TECNUFBA) 

LIMCET I (IF, GEO e IQ): Obra e Equipamentos 
CIENAM (GEO, POLI, BIO): Obra 

ARQTAC (ARQ): Obra e Equipamentos 
CTBIOFOT (ODO): (Obra e Equipamentos 

LIARTES (DAN): Equipamentos 
CEADD (FACOM): Obras 

FARALIM (FAR): Equipamentos 
 

Novos Campi 
2008 

 
01.10.0766.00 

R$ 
1.411.533,00 

Consolidação da 
Infra Estrutura 
de Pesquisa nos 

Campi Regionais 
da UFBA 

ICADS: Obra e equipamentos 
IMS: Obras e equipamentos 

PROINFRA 
01/2009 
NÃO 

PRORROGADO 

 
 

01.10.0711.00 

R$ 
7.035.546,00 

Pesquisa 
Integrada na 

UFBA 
(INTEGRUFBA) 

LIMCETII: Equipamentos 
LIARTES:(Teatro/Música/FACOM/Dança):Obras 

PROINFRA 
02/2010 

 
01.14.0332.00 

R$ 
7.386.696,00 

Difusão e 
Modernização da 
Infraestrutura de 

Pesquisa na 
UFBA 

LIMCET III: Equipamentos 
SIBI-UFBA: Obras 

AMPLIATIC 
LIARTES 

 
PROINFRA 

01/2011 
 

 
01.13.0043.00 

R$ 
6.505.328,00 

Sociedade, 
Ciência e 

Informação 
 (SCI-UFBA) 

LIMCET-IV: Equipamentos 
NANOFAR: Obras e equipamentos 

CT-INFRA 
2013 

 
 

01.14.0137.00 

R$ 
6.844.340,00 
1ª parcela 

R$3.544.340,00 
(2015) 

Infraestrutura  
Multidisciplinar 

para 
Estruturação dos 
Campi da UFBA 

LIMCET V: Equipamentos 
NGP-SAÚDE: Equipamentos 

MEV/UFBA: Obras 
ICADS: Equipamentos 

CARTA 
CONVITE 

01/2014 
 

 
 
 

R$ 
8.974.992,00 

Recursos 
Adicionais para 

Obras 
Recomendados 

na Carta 
Convite - 
RAUFBA 

LAPAG 
CIENAM 

1ª Etapa da Biblioteca Isaías Alves 
Setor de Ovinocultura e Caprinocultura 

 

Fonte: NUPES/PROPCI 
 
Em 2015, estas Pró-Reitorias em conjunto com a PROAE e a PROGRAD, lançaram edital 
visando apoiar a participação de alunos de graduação em eventos de alta relevância acadêmica, 
no Brasil e no exterior. Este edital teve duas chamadas em 2015 e permitiu o apoio a 65 projetos. 
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PROGRAMA DE PROFICIÊNCIA PARA SERVIDORES E ESTUDANT ES DA UFBA - 
PROFICI 
 
O PROFICI permitiu a apoio a 66 projetos. Trata-se de programa voltado à formação de 
docentes, discentes e técnicos em línguas estrangeiras (inglês, espanhol, francês, alemão, e 
italiano, e português para estrangeiros). O número de projetos corresponde ao número total de 
coordenadores (8) e monitores (58), por mês, envolvidos na execução do programa. Em 2014 
foram 84 projetos, mas não houve redução de atividades em 2015, tratando-se do fato de que 
vários projetos passaram a ser apoiados diretamente pelo MEC. O PROFICI beneficia mais de 
3000 alunos de graduação com a oferta de cursos em pelo menos uma língua estrangeira e 
apoiou a realização de testes de proficiência regulamentados.  
 
 
3-  Coordenação de Criação e Inovação 
 
Foram efetivados pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 16 projetos na forma de registros 
de propriedade intelectual. 
 
Ao longo de 2015 buscamos a criação de formas de apoio mais voltadas aos estudantes com 
perfil inovador e/ou empreendedor. Foram aprovados 35 projetos de apoio à Iniciação 
Tecnológica na forma de editais do InovaPoli (20), edital em acordo com a Escola Politécnica, 
do Paideia (10), em acordo com o IHAC, e do apoio ao Observatório da Pacificação (5), 
realizado pela Faculdade de Direito. Estes projetos contemplaram 65 Bolsas de PIBIT e 5 de 
PIBIT Junior. 
 
A PROPCI organizou, ao longo de 2015, o espaço IHACLab-i, no Instituto de Humanidades de 
Artes, espaço de inovação tecnológica voltada a estudantes da UFBA mas também aberto à 
participação da comunidade. O espaço tem apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Estado da Bahia; este apoio propiciará a transferência para a UFBA de máquinas 
para uso compartilhado neste espaço.  
 
 
4- Coordenação de Ensino de Pós-Graduação 
 
Os números descritos a seguir, envolvendo bolsas, número de cursos, número de vagas, e 
número de matriculadas evidenciam um cenário de continuidade e fortalecimento das atividades 
de pós-graduação na UFBA. Observa-se, também, uma variação brusca do número de vagas para 
Mestrado em 2014, dado que deve ser objeto de avaliação da instituição.  
 
 
Tabela 2 - Evolução do número de bolsas CAPES, Demanda Social, na UFBA 

NIVEL ANO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mestrado 378 682 729 777 650 775 

Doutorado 250 392 449 544 796 718 

Total 628 1074 1178 1321 1545 1493 

Fonte: NEPG/PROPG 
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Tabela 3 - Evolução do número de bolsas concedida pelo CNPq, Mestrado e Doutorado 

Ano Mestrado Doutorado 

2010 210 144 

2011 155 104 

2012 132 108 

2013 128 108 

2014 237 113 

2015 136 107 

Fonte: www.cnpq.br 
 
 

Tabela 4 - Evolução do número de cursos stricto sensu na UFBA*  
ANO MESTRADO 

PROFISSIONAL 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

DOUTORADO TOTAL 

2005 3 37 19 59 

2006 4 41 25 70 
2007 4 43 31 78 
2008 4 45 34 83 
2009 4 50 38 92 
2010 7 59 41 107 
2011 7 60 44 111 
2012 10 60 46 116 
2013 11 63 48 122 
2014 12 65 51 128 
2015 12 65 52 129 

Fonte: NEPG/PROPG 
 
 

Tabela 5 - Evolução de número de vagas oferecidas nos cursos PG da UFBA 
NÍVEL  NÚMERO DE VAGAS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mestrado 1.274 1.321 1.445 1.898 2.177 2.861 2158 

Doutorado 626 618 685 830 859 887 1018 

Total 1.900 1.939 2.130 2.728 3.036 3.748 3176 

Fonte: NEPG/PROPG 
 
 

Tabela 6 - Evolução de número de matriculados no final de ano nos cursos PG da UFBA 

NÍVEL  
NÚMERO DE MATRICULADOS  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mestrado 2.293 2.216 2.364 2.547 2.908 2.840 3313 

Doutorado 1.379 1.571 1.732 1.913 2.164 2.301 2665 
Total 3.672 3.786 4.096 4.460 5.072 5.141 5978 

Fonte: www.capes.gov.br/sucupira 
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MESTRADO PROFISSIONAL: 431  -  MESTRADO ACADÊMICO: 2882 
 
 
Outras formas de apoio à pós-graduação na UFBA 
 
No âmbito do Pro-Publicar, foram apoiados 205 projetos de revisão e tradução de textos para 
publicação em revistas especializadas. 
 
No âmbito do Pró-consolidar II, programa de apoio a consolidação de programas/cursos de pós-
graduação, foram apoiados 6 projetos. 
 
Em 2015 não foi publicado novo Edital do Programa de Internacionalização Docente – 
PROINTER, programa de apoio à internacionalização docente, contudo continuamos apoiamos 
os 21 projetos contemplados em 2014. 
 
 
Um edital para apoio a participação de pós-graduandos em eventos de alta relevância acadêmica 
contemplou 97 projetos. Este edital foi suspenso após a regularização dos recursos da CAPES no 
patamar de 100% do originalmente atribuído.  
 
A Pós-graduação na UFBA tem recebido regularmente estudantes estrangeiros. Muitos destes 
estudantes vêm à UFBA com o apoio de programa como o PAEC e o PEC/PG, programas 
voltados para apoio a estudantes da América Latina e África. Estes programas têm sido 
financiados com bolsas da CAPES, sendo o PAEC com bolsas definidas pela própria UFBA em 
sua quota de bolsas e o PEC/PG com bolsas atribuídas diretamente pelo governo federal. Em 
2015 recebemos 2 estudantes pelo PEC/PG, e apoiamos 25 estudantes pelo PAEC. 
 
 
5- Coordenação de Fomento à Pós-Graduação 

 
Tabela 7 – Informações orçamentárias e financeiras 2015   

Origem Fonte de Tesouro 

 
Dotação  Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 

Restos  
à Pagar 

 
Saldo 

% não 
utilizado Inicial  Final 

PROPG 
 

893.875,57 
 

893.875,57 
 

893.875,57 
 

724.544,91 
 

169.330,66 
 0,00 

PROPCI 4.604.666,28 4.604.666,28 4.604.666,28 4.298.953,48 305.712,80  0,00 
Fonte: SIAFI 2015 

 
 

Tabela 8 - Informações orçamentárias e financeiras PROAP 2015   
Origem  

do Recurso 
Recebido 

Despesa 
Empenhada 

Despesa  
Liquidada 

Restos  
à Pagar 

Saldo % não utilizado 

PROAP 4.620.700,00 4.221.096,97 3.071,250,73 1.149.846,24  8,65 

Fonte: SIAFI 2015 
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Os elevados índices de execução orçamentária, objetivo sempre perseguido por estas Pró-
Reitorias, foi especialmente relevante em um ano marcado por incertezas orçamentárias e 
financeiras.  
 
 
6-  Indicadores de produção científica e de captação de recursos 
 
Os dados a seguir expressam séries históricas de totais de publicações científicas da UFBA bem 
como de Bolsistas de Produtividade do CNPq. Na avaliação destas Pró-Reitorias estes dados 
devem ser objeto de reflexão e de avaliação pela própria UFBA. Até recentemente a UFBA não 
tinha registro do total de recursos para pesquisa aportados à UFBA pelas diferentes agências. Os 
dados levantados a seguir, embora ainda parciais, expressam a relevância destas fontes de 
financiamento para a qualidade da pesquisa e da pós-graduação da UFBA.  
 
 
Tabela 9 - Número de itens e de artigos publicados pelos docentes da UFBA 
 por ano (2000-2015) Plataforma Lates 

Ano 

Trabalhos Publicados em 
Periódicos/anais de 

eventos/livros 
publicados/capítulos de 

livros/organização de obras 
publicadas/tradução/ 

partitura musicais 

Número 
Docentes 

Itens/ 
Docentes 

Artigos/ 
Docentes 

2000 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 5524 2276 2,4 0,4 

2015 3827 2337   

Fonte: Plataforma Lattes, dados extraídos através da plataforma www,stelaexperta,com,br  
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Tabela 10 - Trabalhos publicados por docentes da UFBA, em veículos indexados 

no Web of Science, citações e número de docentes por ano 
Ano Publicações Citações Número de docentes 

2000 165 2618 1684 

2001 184 4068 1667 

2002 197 3582 1697 

2003 207 3705 1681 

2004 264 4844 1691 

2005 367 5772 1697 

2006 355 4233 1708 

2007 472 7093 1746 

2008 530 8544 1768 

2009 560 5410 1961 

2010 633 6363 2085 

2011 680 4796 2257 

2012 707 3862 2279 

2013 847 3250 2233 

2014 793 1343 2276 

2015 848 441 2337 

Fonte: Web of Science, dados tomados em março 2015, e Proplan-UFBA 
 
 
Tabela 11 - Evolução de Bolsistas Produtividade CNPq  segundo nível da bolsa 

ANO SENIOR 1A 1B 1C 1D 2 2F DT2 DT-1D DT-1A Totais 

2006 - 7 13 15 17 81 - - - - 143 

2007 - 9 16 17 23 79 - - - - 154 

2008 1 2 17 19 24 81 - - - - 164 

2009 1 2 17 20 22 110 6 - - - 198 

2010 1 0 19 19 23 139 7 - - - 233 

2011 1 2 13 25 25 130 6 - - - 226 

2012 1 9 14 23 23 121 0 2 - - 213 

2013 2 9 18 26 30 108 0 4 1 - 217 

2014 2 8 16 27 34 141 1 4 1  254 
2015 2 8 20 23 26 122 - 6 1 1 229 

2016* 1 8 12 20 28 132 - 6 1 1 229 

Fonte: www.cnpq.br 
      *Edital publicado em 2015, implementação das bolsas, novas e renovadas em 03/2016 
 
 
Tabela 12 – Valores captados pela UFBA (docentes e projetos institucionais) em 2015 

Agência de Apoio Valor total em R$ 
CNPQ         (site: www.cnpq.br) 32.571.000,00 

CAPES              (NPEG/UFBA) 36.442.800,00 

FAPESB   (www.fapesb.gov.br) 11.330.536,59 

Os valores da CAPES referem-se apenas as bolsas 
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PPRRÓÓ--RREEII TTOORRII AA  DDEE  EEXXTTEENNSSÃÃOO  UUNNII VVEERRSSII TTÁÁRRII AA  ––  PPRROOEEXXTT  
  
  
OBJETIVOS GERAIS E METAS INSTITUCIONAIS 
 
Em consonância com o Programa de Gestão do atual Reitorado, a Pró-Reitoria de Extensão 
estabeleceu como meta principal o reposicionamento da Extensão no sistema de valores da vida 
universitária,  considerando, de um lado, sua função política no cumprimento dos princípios de 
autonomia institucional e responsabilidade social próprios de uma universidade pública e, de 
outro, seu papel estratégico na articulação transdisciplinar e intersocial mobilizada pelas práticas 
artísticas e culturais. 
 
Partindo do legado histórico da UFBA na produção artística de vanguarda na Bahia e sua 
necessária reinserção crítica no contexto atual, a PROEXT elaborou um Plano de Cultura para a 
UFBA  que  tem como horizonte de realização mais plena, a criação de um Centro de Artes 
voltado para experimentação artística e constituição de acervo em  Artes.  
 
Nesse sentido, a atual política de extensão da PROEXT busca cumprir três diretrizes centrais: o 
engendramento entre tradição e experimentação (promovendo a transversalidade de 
temporalidades), a coextensão entre universidade e cidade (promovendo a dimensão de espaço 
público) e a coimplicação entre universidade e sociedade (promovendo a articulação com setores 
sociais desassistidos, discriminados ou vulnerabilizados), que estão baseadas em três enfoques de 
ação, denominados de: experimentações situadas, articulações desafiadoras e engendramentos 
críticos.  
 
Para favorecer o cumprimento de tais diretrizes, estabelecemos um conjunto de objetivos que  
apresentamos, aqui, juntamente com a descrição de ações realizadas visando alcança-los. 
 
 
I - APRIMORAMENTO DA REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 
Revisar normas específicas e propor regulamentação de práticas e apoios avulsos, buscando sua 
atualização contextual, maior transparência dos critérios e processos de apoio, e melhor ajuste 
aos sistemas de registro, acompanhamento e certificação. 
 
Nesse sentido, foram implementadas as seguintes ações quanto a: 
 
1. definição de extensão 
- programação de ampla e qualificada discussão junto ao CAPEX, diretores de unidade e 
coordenadores de núcleo de extensão sobre necessário esclarecimento público da caracterização 
de atividade extensionista e seu papel na consolidação dos princípios de universidade pública, 
tendo em vista os equívocos e irregularidades constatados nos registros de controle e as 
ambiguidades interpretativas quanto à sua equivalência com atividade de pesquisa, causando 
impacto sobre a distribuição de carga horária docente nos planejamentos acadêmicos das 
unidades, sobre a distribuição de recursos do orçamento e sobre o sistema de valores da vida 
universitária. 
 
2. cursos lato sensu 
- atualização do formulário de abertura de novos cursos visando o aprimoramento das 



 

126 
 

informações fornecidas e maior flexibilidade a formatos pedagógicos inovadores ou não 
ortodoxos, bem como o o acompanhamento apropriado dos processos de convênio e 
financiamento, de modo que se mantenham desvinculadas as aprovações de relatório acadêmico 
e relatório financeiro, assegurando, contudo, ao CAPEX e à PROEXT a devida ciência da 
situação financeira dos cursos oferecidos, como recurso de transparência da gestão dos recursos 
públicos. 
 
- em reação à aprovação pela Câmera Federal, em primeiro turno, da PEC 395/2014, que 
autoriza a cobrança de anuidades, por instituições públicas, para cursos de extensão e de 
mestrados profissionais, a Reitoria da UFBA emitiu Nota em 23/10/2015, posicionando-se sobre 
os graves riscos ao desequilíbrio e até desestruturação que a medida, se aprovada, trará ao 
sistema nacional de pós-graduação. No que afeta o desenvolvimento da extensão universitária, 
quanto ao seu compromisso intrínseco com a responsabilidade social da universidade, a 
PROEXT manifestou junto ao Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão (novembro/2015), 
veemente preocupação com as consequências da medida ao pleno cumprimento dos valores 
inclusivos e anti-discriminatórios que devem embasar as políticas de articulação da universidade 
com a sociedade. A PROEXT UFBA integra, com 4 outros Pró-Reitores (UFRJ, UNB, UFABC, 
UFPB) a Comissão constituída pelo Fórum Nacional para acompanhamento do processo de 
tramitação da PEC no Congresso. 
 
3. empresa júnior  
- realização de encontros (Jornadas de Extensão) aproximativos da PROEXT com o NEJ – 
Núcleo de Empresas Juniores e representantes de todas as empresas atualmente ativas na UFBA, 
para melhor conhecimento das suas atividades, maior divulgação desta instância extracurricular 
de participação discente na vida universitária, aprimoramento das suas relações de colaboração e 
reciprocidade  institucional com a UFBA e dos seus padrões de vínculo com a sociedade. 
 
4. apoios institucionais avulsos 
- regulamentação dos trâmites e critérios de concessão de apoio institucional para utilização de 
espaços, equipamentos e recursos da UFBA em iniciativas de ações de extensão não incluídas no 
escopo dos programas regulamentados pelas diferentes pró-reitorias.  
 
Foram regulamentados por Chamadas Públicas os apoios à: 
- Organização de Eventos Estudantis (em parceria com PROAE, PROAD, PROGRAD, SUMAI, 
CIEPE, EDUFBA) 
- Utilização da sala Cinema da UFBA 
- Utilização da Rede de Outdoor da UFBA 
 
Encontra-se em elaboração a minuta de regulamentação dos apoios à Projetos Especiais: aqueles 
cuja implementação é de interesse estratégico para a consolidação das políticas de gestão 
estabelecidas pelo atual Reitorado e, portanto, devem ser apoiados à parte das concorrências por 
recursos.   
 
5. termos de cooperação  
- revisão dos termos estabelecidos para cooperação entre a PROEXT e outras instituições, órgãos  
e setores da sociedade, com vistas à sua atualização e melhor atendimento às necessidades e 
expectativas da UFBA quanto aos impactos resultantes e aos princípios de reciprocidade e 
transparência operacional. 
 
Foram revistos os termos estabelecidos anteriormente com SaladeArte, Museu de Arte Moderna, 
Fundação Cultural do Estado da Bahia e suas parcerias com a PROEXT encontram-se em 
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processo de redesenho quanto às suas abrangências e consequências.    
 
 
II – FOMENTO À EXTENSÃO  
Estimular o envolvimento de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos na prática 
da atividade de extensão, incentivando o registro de propostas, sua articulação com atividades 
de ensino e pesquisa, sua documentação e registro, e sua avaliação de repercussões e impactos. 
Nesse sentido, foram implementadas as seguintes ações quanto a: 
 
1. apoio aos núcleos de extensão 
- valorização do Núcleos de Extensão das unidades acadêmicas, reconhecendo-os como 
interlocutores privilegiados das unidades com a PROEXT para assuntos relacionados com o 
desenvolvimento de atividades extensionistas locais.   Um primeiro encontro com representantes 
de todas as unidades acadêmicas foi realizado em novembro/2014, para apresentação do Plano 
de Cultura elaborado pela PROEXT para concorrência ao Edital Mais Cultura nas Universidades. 
Em 2015, a PROEXT atuou junto aos núcleos organizados prestando assessoramento na 
realização das suas atividades e apoio à organização de novos núcleos nas unidades ainda sem 
um setor específico para coordenação das suas atividades extensionistas e os devidos registro no 
sistema e documentação dos processos e resultados para postagem no Repositório Institucional. 
 
2. apoio aos grupos artísticos e equipamentos culturais institucionais  
- valorização da produção artística profissional dos grupos artísticos já institucionalizados – 
Madrigal, Orquestra Sinfônica, Museu de Arte Sacra, Museu de Antropologia e Etnografia – e 
em processo de institucionalização – Companhia de Teatro, Grupo de Dança Contemporânea e 
Galeria Cañizares – por meio de Programa específico de apoio sem concorrência. 
Foi instituído, em junho/2015, o Programa de Apoio Direto às Unidades de Artes, contemplando 
com bolsas e recursos de custeio (no valor total de R$ 60.000,00 para cada Unidade) os seus 
grupos artísticos e os seus projetos artísticos de caráter permanente, considerados pelas 
Congregações como estratégicos para a consolidação dos seus projetos político pedagógicos, e 
estabelecendo tempo de vigência para as bolsas e sistema de acompanhamento da realização das 
atividades e dos desembolsos financeiros, por meio de relatórios semestrais. Foram apoiados um 
total de 11 projetos: 3 da Escola de Dança, 6 da Escola de Teatro, 1 da Escola de Música e 1 da 
Escola de Belas Artes. 
 
- realização do encontro aproximativo Jornadas de Extensão entre PROEXT e os Museus 
institucionalizados e todas as demais iniciativas museológicas de exposição pública de acervos e 
memoriais, ativas na UFBA. para melhor conhecimento das suas atividades, maior divulgação 
desta instância extracurricular de participação discente na vida universitária, aprimoramento das 
suas relações de colaboração e reciprocidade  institucional com a UFBA e dos seus padrões de 
vínculo com a sociedade. 
 
3. apoio às atividades de extensão institucionais 
- assessoramento na formulação, registro e realização de atividades de extensão de iniciativa das 
Pró-Reitorias, bem como, no processo de sua aprovação junto ao CAPEX, de modo a facilitar os 
trâmites burocráticos e colaborar com a execução de atividades estratégicas para a consolidação 
das políticas de gestão das Pró-Reitorias. Foram encaminhadas para aprovação no CAPEX 4 
propostas de curso formuladas pela PROGRAD e 2 propostas de atividade/evento formuladas 
pela PROEXT. E foram prestadas assessorias à Superintendência de Ensino à Distância e 
Assessoria Internacional para formulação de propostas de curso/atividade/evento. 
  
- realização dos 3 eventos Café Científico UFBA, subsidiando sua programação com custeio de 
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passagem e diárias aos cientistas convidados e com a instalação e operação sistema de 
transmissão online, em parceria com STI. Por motivos de contenção de despesas, os cientistas 
convidados foram aproveitados de eventos já programados e financiados pelos Programas de 
Pós-Graduação. 
 
4. apoios avulsos às atividades de extensão 
- concessão extraordinária/emergencial de recursos de custeio para atividades periódicas e ou 
tradicionais cujo perfil não se inclui nos Programas de fomento institucionalizados por 
concorrência.  
Foram concedidos 14 apoios a eventos: Olimpíadas de Biologia (Instituto de Biologia); Projeto 
Aire – Inema; Projeto Tempo, Amor e Tradição (Escola de Teatro); Conselho Gestor APA 
(Faculdade de Arquitetura), Calourosa Filosofia (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas); 
Festival Arte Cultura IMS; Seminário PPGAC; Show de Química; Memorial de Enfermagem; 
Encontro Baiano dos Grupos PET; e 4 Apoios a Viagens (Festival de Teatro, FACOM, 
ENEARTE e Encontro Anual de Etologia).  
 
5. continuidade dos Editais de bolsa  
- coordenação dos Programas de bolsa e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 
programas PIBIEX e ACCS. 
 
- PIBIEX  
Foram concedidas 152 bolsas a planos de trabalho aprovados no Programa de Iniciação à 
Extensão. Esse número foi superior ao de 2014, quando foram contemplados 140 planos de 
trabalho. 
 
- ACCS 
Foram concedidas 40 bolsas às propostas aprovadas no Programa de Ações Curriculares em 
Comunidade e Sociedade, através do Edital 2015.1.  
Esse número foi reduzido em relação ao ano de 2014, em virtude da suspensão do Edital 2015.2, 
em decorrência da greve. O programa será retomado em 2016 seguindo a alteração de calendário 
proposta pelo CONSEPE. 
 
6. auxílios e bolsas de apoio direto sem concorrência 
- concessão de bolsistas e auxílios pontuais para atividades periódicas e ou tradicionais cujo 
perfil não se inclui nos Programas de fomento institucionalizados por concorrência. 
 
- APOIO DIRETO ÀS UNIDADES DE ARTES (Programa iniciado em 07/2015) 
Foram concedidas 94 bolsas/auxílios aos projetos indicados pela Direção das Unidades 
Acadêmicas da Área de Artes: 29 para Escola de Dança, 50 para Escola de Teatro, 11 para 
Escola de Música e 4 para Escola de Belas Artes. 
 
- APOIO AOS MUSEUS (Programa iniciado em 03/2015) 
Foram concedidas 5 bolsas para apoio a atividades administrativas regulares do Museu Afro-
Brasileiro. 
 
- OLIMPÍADAS DE BIOLOGIA 
Foi concedida 1 bolsa para apoio à organização do processo de premiação da Olimpíadas de 
Biologia, única ainda não federalizada, por isso sem apoio do MEC. 
 
- PROEXT 
Foram concedidas 4 bolsas para apoio às atividades administrativas regulares da PROEXT, 
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sendo 2 destinadas à Coordenação da TV UFBA e 2 aos Núcleos respectivamente associados às 
Coordenações de Programas e Projetos e de Difusão da Extensão. 
 
 
 
7. chamadas públicas 
- seleção de propostas de estudantes para realização de eventos, apresentação artística-cultural e 
trabalho de monitoria nos eventos organizados pela PROEXT. 
Foram apoiadas 30 propostas de Realização de Eventos Estudantis.  
Foram concedidos 81 auxílios a estudantes selecionados por Chamadas Públicas, sendo 31 para 
atuar como monitores junto à coordenação do SEMENTE – Seminário Integrado de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, e 50 para compor a programação de apresentações artísticas-culturais no 
evento MAPANDANTE de Recepção de Calouros. 
 
8. editais de projetos 
- coordenação dos processos seletivos, administração dos pagamentos de bolsas e 
acompanhamento da realização das atividades integrantes dos projetos selecionados no Edital 
Vizinhanças e no Edital PROEXT-MEC.  
 
- Edital PROGRAMA VIZINHANÇAS 
Foram contemplados 10 projetos no Edital lançado na gestão anterior, em 2014.1, com duração 
de 18 meses, e concedidas 71 bolsas para realização das suas atividades que incluíram eventos, 
cursos, prestações de serviços e produtos.  
 
- Edital PROEXT-MEC 
Foram contemplados 1 projeto e 5 programas no Edital lançado em 2014, com duração de 12 e 
24 meses, respectivamente, e concedidas 58 bolsas para realização das suas atividades que 
incluíram eventos, cursos, prestações de serviços e produtos.  
 
 
III. REALIZAÇÃO DE EVENTOS  
Produção de eventos abertos ao público, planejados pela PROEXT como ações de incremento 
da vida cultural universitária e difusão da produção acadêmica da UFBA, e eventos de caráter 
mais reservado, voltados para mobilização dos sectores discente, docente e técnico-
administrativo da UFBA em torno de debates qualificados sobre temas candentes no âmbito da 
extensão universitária. 
 
Nesse sentido foram realizadas as seguintes atividades/eventos: 
 
- MAPANDANTE 
Atividade de recepção dos calouros, proposta pela PROEXT no formato de jogo de equipes para 
compor coletivamente uma “cartografia” dos diversos ambientes da universidade, seguido de 
uma confraternização com apresentações de práticas artísticas urbanas propostas por estudantes 
regularmente matriculados. O Mapandante da UFBA realizou-se no dia 20 de março de 2015, na 
Praça das Artes, no campus de Ondina.  
No evento, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, as apresentações de hip-hop, rap, grafite, 
street dance e outras manifestações urbanas aconteceram em palco com sonorização, iluminação 
e estrutura adequadas às performances. Estudantes regularmente matriculados a partir do 
segundo semestre puderam inscrever propostas de apresentação, que foram selecionadas por uma 
comissão formada de docentes e membros do DCE. Foram concedidos 50 auxílios a estudantes 
selecionados através de Chamada Pública, para compor a programação das apresentações 
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artísticas-culturais. O evento pode ser conferido através da cobertura realizada pela TV UFBA: 
https://www.youtube.com/watch?v=tpjBdUW_5kQ. 
 
- AULA-SHOW LUIZ CALDAS 
Atividade de recepção de calouros realizada na Praça das Artes, em 05/março/2015, com apoio 
operacional da PROEXT.  
 
- SEMENTE 
O Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão – SEMENTE é uma iniciativa que 
buscou integrar, num mesmo momento do calendário acadêmico, os debates sobre os resultados 
alcançados pelos diferentes Programas Institucionais de Bolsas implementados pela 
Universidade Federal da Bahia, de modo a constituir um espaço privilegiado de interlocução 
entre os seus participantes discentes e docentes, em que as diversas formas de produção de 
conhecimento ganhem visibilidade e dimensionamento crítico. 
 
O evento ensejou estimular articulações entre as temáticas abordadas pelos projetos 
contemplados no âmbito dos Programas de assistência estudantil e de fomento ao ensino, 
pesquisa e extensão, oferecendo novas perspectivas na busca por uma universidade democrática, 
de excelência, que produza e dissemine conhecimentos socialmente referenciados. Em 2015, 
participaram cerca de 1.787 trabalhos dos 13 programas a saber: PIBIC, PIBIC-AF, PIBIC JR, 
PIBIT, Jovens Talentos, PIBIEX, ACCS, Vizinhanças, PROEXT/MEC, Monitoria, PIBID, 
Programa Permanecer, e Projetos Especiais/PROAE. 
 
O SEMENTE estendeu ainda sua reflexão crítica às instâncias de atuação discente nos PET’s, 
Ligas Acadêmicas, Empresas Juniores, Escritórios Públicos/Escritórios Modelo e o NUPEL, que 
ao tempo em que apresentam articulações entre ensino, pesquisa e extensão, merecem uma 
apropriada localização no escopo das ações institucionais. Foram realizadas jornadas de trabalho 
com essas instâncias, de acordo com suas particularidades, nos dias 3 e 4 de dezembro de 2015. 
A organização do evento foi realizada por uma comissão mista envolvendo representantes da 
PROEXT, PROGRAD, PROAE, PROPCI, CIEPE/SUPAC, com apoio do Gabinete da Reitoria, 
da EDUFBA e da SUMAI. Tivemos 31 auxílios a estudantes concedidos através de Chamada 
Pública, para atuar junto à coordenação do SEMENTE na monitoria do evento. 
 
A programação contou com 3 Conferências Magnas, proferidas no Auditório da Faculdade de 
Arquitetura:  
1. “Fazer ciência no Brasil: algumas reflexões para jovens pesquisadores” 
Profº Dr. Maurício Lima Barreto – FIOCRUZ-BA 
2. “Os saberes das quebradas tecendo a extensão universitária”  
Profª Dra. Heloísa Buarque de Hollanda – PACCC/UFRJ 
3. “O direito à inclusão” 
Profº Dr. Zulu Araújo – Fundação Pedro Calmon 
 
 
- JORNADAS DE EXTENSÃO 
 
Encontros para discussão de temas relevantes para a extensão universitária, relacionados com a 
regulamentação e atuação de setores extensionistas específicos da UFBA, tais como Grupos 
Artísticos (corpos estáveis) e equipamentos culturais (Museus e Galeria) visando conhecer suas 
estruturas organizativas, sistemas de trabalho, modos de atuação e de articulação com a 
sociedade e a universidade, para buscar melhor entrosamento cooperativo, maior visibilidade às 
suas ações e apropriada regulamentação institucional. Os encontros integraram a programação do 
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SEMENTE –  Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, e seus conteúdos foram 
registrados e documentados por relatores devendo compor relatório específico que subsidiará 
linhas de ação da PROEXT destinadas ao acompanhamento apropriado dessas formas de 
participação estudantil na vida universitária e incremento de parcerias intra-institucionais.    
Foram realizadas: 
 
Jornada de Museus (fase preparatória) envolvendo os 2 Museus institucionalizados  da UFBA: 
Museu de Arte Sacre e Museu de Antropologia e Etnologia; o Museu Afro-Brasileiro; a Galeria 
Cañizares; e outras 9 iniciativas museológicas e de exposição pública de acervos (como 
Memoriais de Unidades Acadêmicas)  
Jornada de Instâncias de Participação Estudantil, (fase preparatória e realização) envolvendo as 
31 Empresas Juniores, as 12 Ligas Acadêmicas, os 2 Escritórios Modelo, os 19 Programas de 
Educação Tutorial e os 2 Núcleos de ensino de idiomas, atuantes na UFBA. 
 
- CAFÉ CIENTÍFICO 
O evento, aberto ao público e gratuito, é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária, 
pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA/UEFS) e 
pela Livraria LDM/Multicampi. Coordenado pelo professor Charbel Niño El-Hani, o Café 
Científico UFBA é trimestral e traz pesquisadores renomados em sua área para falar com o 
público universitário e a sociedade sobre temas relevantes na atualidade que demandam uma 
compreensão e um conhecimento científico. Em 2015 foram realizadas três edições, todas 
transmitidas ao vivo pelo link http://aovivo.ufba.br/cafecientifico. Face às dificuldades 
orçamentárias enfrentadas pela UFBA em 2015, em acordo com o Coordenador do Projeto, a 
indicação dos cientistas participantes dessa temporada de Café Científico partiu dos Programas 
de Pós-Graduação, que aproveitaram visitas anteriormente agendadas e financiadas por agências 
de fomento à pesquisa. 
 
- CINEMA EM REDE 
Em  2015 o Projeto Cinemas em Rede foi realizado no dia 10 de março, com a exibição do 
premiado longa-metragem “Hoje eu quero voltar sozinho”, escrito e dirigido por Daniel Ribeiro. 
A exibição aconteceu na SaladeArte Cinema da UFBA, localizada no PAC/Canela, às 19h, com 
entrada franca e aberto ao público. O projeto tem por objetivo promover o circuito 
interinstitucional para compartilhamento, em rede, de programação cinematográfica de acervos 
nacionais, sob a coordenação da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), com a participação 
da Cinemateca Brasileira, do CINUSP, da Fundação Joaquim Nabuco e do Cinema Universitário 
da UFRGS. 
 
- CINEMA NA PRAÇA 
O Circuito Nacional de Exibição do Revelando os Brasis – Ano V  apresentou o filme 
“Afogados” de Ana Paula Rocha, baiana selecionada pela quinta edição do projeto. A exibição 
aconteceu no dia 27 de outubro de 2015, às 19 horas, na Praça das Artes – Campus de Ondina. O 
projeto é realizado pelo Instituto Marlin Azul com patrocínio da Petrobras, e contou com o apoio 
da PROEXT. 
 
- CRIANÇAS NA UFBA 
O Projeto Crianças na UFBA objetiva a ocupação bimestral do espaço universitário pelas 
crianças da comunidade acadêmica e da cidade de Salvador. De caráter interdisciplinar, 
acreditando na importância da ocupação dos espaços públicos, visa aproximar o público infantil 
do contexto universitário através da realização de atividades das diferentes áreas do 
conhecimento. O projeto é coordenado pelas professoras Juliana Prates Santana (Psicologia – 
IPS) Adriana Férriz (Serviço Social - IPS) e conta com o apoio da PROEXT. Em 2015, ocorreu 
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no dia 07/novembro, das 13h30 às 16h30, na Praça das Artes da UFBA (entre a Biblioteca e o 
Restaurante Universitário), no Campus de Ondina. Contou com a presença de cerca de 30 
crianças e 22 monitores. 
 
 
IV – ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL    
Redimensionamento da estrutura administrativa da PROEXT, com vistas ao seu aprimoramento 
operacional e ajuste logístico às condições espaciais e perfil de qualificação da equipe. 
 
Foram criados os núcleos de Produção e de Comunicação e Memória, submetidos às 
Coordenações de Difusão e de Programas e Projetos, respectivamente, para otimizar os trabalhos 
internos de realização de eventos e a assessoria a docentes e estudantes e servidores 
extensionistas na realização de suas atividades.  
 
A Coordenação da TV UFBA teve sua missão institucional requalificada, no sentido de expandir 
seu campo de ação institucional incluindo, também, uma dimensão criativa de produção 
experimental de conteúdos áudio-visuais, além das funções de produção de conteúdo jornalístico, 
apoio técnico a transmissões online de eventos da Reitoria e cumprimento de agenda articulada 
com Assessoria de Comunicação Institucional. 
 
Processo de construção da política de extensão da UFBA 
No começo de 2015 a equipe da PROEXT dedicou-se intensivamente à construção de um Plano 
de Cultura para a Universidade Federal da Bahia, como proposta para ser submetida ao edital 
Mais Cultura nas Universidades, do Ministério da Cultura, destinado ao financiamento da sua 
implementação. O perfil do Plano formulou-se a partir do diagnóstico de necessidades e 
expectativas identificadas tanto pelo confronto de dados institucionais quanto pelos encontros 
diretos com a comunidade universitária, iniciado pelas Visitas às Unidades realizadas nos 
primeiros meses do novo reitorado (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014) e 
aprofundado pelas reuniões realizados pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária com setores 
específicos da UFBA, tais como: os responsáveis pelos Núcleos de Extensão das 31 Unidades 
acadêmicas; os docentes coordenadores de projetos extensionistas; os coordenadores dos Corpos 
Estáveis da UFBA (Orquestra Sinfônica e Madrigal) e dos projetos artísticos permanentes 
(Grupo de Dança Contemporânea, Companhia de Teatro e Galeria Cañizares); e os núcleos de 
cultura do Diretório Central dos Estudantes – DCE, do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-
Administrativos da UFBA – ASSUFBA e do Sindicato dos Professores das Instituições Federais 
de Ensino da Bahia – APUB. Também contribuíram para a reflexão sobre os parâmetros 
adotados na elaboração do Plano de Cultura da UFBA, a própria equipe da administração central 
(Pró-Reitorias, Assessorias e Superintendências) e os docentes e técnicos responsáveis pela 
coordenação dos órgãos e equipamentos culturais da UFBA: museus, bibliotecas, galeria de arte, 
TV, Cinema em Rede, Agenda UFBA. 
 
Dificuldades enfrentadas 
As principais dificuldades enfrentadas durante o ano referem-se ao descompasso entre a previsão 
de metas e as condições de execução orçamentária prevista para o cumprimento das ações, uma 
vez que alguns dos Programas de Apoio tiveram projetos e bolsas selecionadas em Editais 
anteriores ao início da atual gestão, impactando diretamente no planejamento de ações proposto 
pela nova gestão que precisou adiar para 2016 a implementação das propostas estruturantes de 
sua política de extensão. Ressalte-se que a previsão orçamentária feita ainda em 2013 para 
executar estas ações aprovadas pela gestão anterior correspondia a recursos 90% superiores aos 
disponibilizados no ano de 2014. Essa previsão não se realizou, tendo sido ainda aplicado ao 
orçamento de 2014 um corte de 10%. Esse cenário, acompanhado das incertezas e instabilidades 
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em relação ao orçamento da universidade, em 2015, ofereceu um desafio ao cumprimento das 
metas bem como à elaboração de novos programas alinhados com a política da atual gestão. 
Além disso, a greve dos docentes, discentes e servidores técnico-administrativos impactou 
decisivamente no calendário, prejudicando o cumprimento pleno de alguns Programas de Apoio 
lançados por semestre letivo. A incerteza frente ao retorno das atividades e o posterior adiamento 
do semestre 2015.2 ocasionou problemas na execução equilibrada dos recursos referentes aos 
auxílios a pesquisadores e estudantes, previstos no Programa ACCS e PIBIEX, que acabaram por 
ter seus cronogramas suspensos, a serem retomados em 2016. Também em relação à execução de 
auxílios a estudantes, um problema operacional, de empenho de recursos para pagamento de 
bolsas dos Programas e Projetos PROEXT/MEC, indevidamente lançados no orçamento da 
PROEXT, causaram embaraço na sua execução orçamentária, aumentando o cenário de 
incertezas em relação à plena aplicabilidade dos recursos. Os limites de empenho foram 
reenviados à PROEXT apenas em outubro, impossibilitando a sua execução em sintonia com o 
planejamento de atividades anteriormente definido. 
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PPRRÓÓ--RREEII TTOORRII AA  DDEE  DDEESSEENNVVOOLL VVII MM EENNTTOO  DDEE  PPEESSSSOOAASS  ––  
PPRROODDEEPP  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As Universidades Públicas Federais vivenciam nos últimos anos mudanças internas importantes 
que tencionam os padrões constituídos e consolidados na sociedade brasileira. Nesse processo de 
transformações, o conjunto de pessoas que as compõem, estudantes, professores e trabalhadores 
técnicos e administrativos, estabelecem relações sociais e interpessoais que extrapolam as 
estruturas prescritas no modelo racional burocrático. Assim, as instituições universitárias são 
consideradas organizações complexas, não só pela sua condição de instituição especializada, mas 
principalmente, pelo fato de executar tarefas múltiplas. 
 
Estabelecer uma política de gestão de pessoas é fundamental para a implementação do plano 
estratégico de uma instituição, especialmente no ambiente universitário, onde novas formas de 
ensinar, novas linhas de pesquisa e extensão podem e devem ser desenvolvidas, o pensar sobre 
uma política de gestão de pessoas para o seu meio acadêmico e administrativo deve ser, de fato, 
uma prioridade.  Contemplar as necessidades dos servidores docentes e técnicos e as 
necessidades institucionais, com práticas de gestão de ingresso, acompanhamento, valorização e 
aposentadoria, sintonizadas com o planejamento estratégico institucional são imperativos. Uma 
política voltada para o desenvolvimento das pessoas poderá influenciar ao longo do tempo na 
formação de uma nova cultura. As respostas da universidade às mudanças da sociedade 
dependem necessariamente da excelência também na gestão interna administrativa. Dessa forma 
é relevante o aprofundamento de novas teorias de gestão de pessoas para apontar soluções e 
agregar novas perspectivas, completada com a ampliação da qualidade dos bancos de dados e 
sistemas de informações, que de fato, reflitam a real situação dos servidores técnicos 
administrativos e docentes e que além de apoiarem a gestão dos dirigentes, facilitem a vida das 
pessoas que de fato dão vida à Instituição. 
 
Por isso, devemos contribuir para a consolidação de uma política de gestão de pessoas que 
perpasse o mandado dos gestores, transformando-a, de fato, na cultura institucional da 
universidade. 
 
O ano de 2015, por distintas e diversas conjunturas políticas, sociais e econômicas, se constituiu 
em mais um grande desafio para as Universidades públicas Brasileiras, o que não significou 
redução de compromissos nem arrefecimento dos seus propósitos.  
 
 Considerando a premissa de que os profissionais que atuam nas Universidades assumem lugar 
de destaque na consecução da missão e dos objetivos institucionais, defendemos que a gestão de 
pessoas, deva ser tratada como setor estratégico pautado nos princípios e diretrizes pactuados 
pela gestão 2015-2018, que de forma explícita e enfática defende uma Universidade Federal da 
Bahia, pública, democrática, socialmente referenciada e com excelência acadêmica. 
 
A construção deste relatório nos permitiu refletir sobre os caminhos trilhados e aqueles que 
desejamos trilhar para construir coletivamente uma política de gestão de pessoas que permita à 
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UFBA dizer aos sujeitos que garantem sua existência e essência, que contribuição espera de cada 
um e também o que pode lhes oferecer.  
 
 

2. ORGANOGRAMA  
 

 

 
 
3. ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS  
 
À Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP) cabe, além das funções gerais 
previstas no Art. 21 do Regimento Geral da UFBA, as funções de gestão do quadro de 
pessoal ativo e inativo, competindo-lhe especificamente e por meio das 2 coordenações e 
núcleos que a compõe: 
 
I. Coordenação de Gestão de Pessoas: 
a) através do Núcleo de Admissão, Afastamento e Benefícios: 
1.coordenar, executar e controlar as atividades relativas a provimento, vacância, designação e 
dispensa de servidores e manter registro atualizado de cargos, empregos e funções ocupados e 
vagos; 
2.coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas a contratos de trabalho; 
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3.organizar, efetuar e controlar o registro dos dados cadastrais e das ocorrências funcionais dos 
servidores;  
4.analisar e emitir pareceres em processos de servidores atinentes a solicitação de direitos e 
vantagens e de deveres funcionais, à luz dos dados constantes dos registros cadastrais e da 
legislação em vigor; 
5.executar as operações de processamento de dados para a elaboração da folha de pagamento dos 
servidores, coordenar, executar e controlar as atividades relativas à concessão de benefícios a 
servidores; 
b) através do Núcleo de Orçamento e Finanças: 
1.elaborar os processos de folhas de pagamentos mensais e de serviços prestados por pessoas 
físicas e jurídicas; 
2.executar levantamentos de dados orçamentários para atender ao planejamento institucional; 
3.assessorar, permanentemente, o Pró-Reitor de Desenvolvimento de Pessoas em assuntos 
relacionados à execução do orçamento da área de gestão de pessoas; e 
4.gerenciar informações orçamentárias e financeiras necessárias à execução e ao 
acompanhamento das ações relacionadas aos processos de trabalho da área de gestão de pessoas; 
c) através do Núcleo de Documentação e Informação:  
1.gerenciar, organizar, acondicionar e preservar documentação relativa à vida funcional dos 
servidores docentes e técnico-administrativos; e 
2.realizar pesquisas documentais diversas; 
d) através da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos: 
1.analisar a situação de acumulação de cargos públicos, emitir parecer e dar encaminhamentos à 
solução adequada, em conformidade com dispositivos legais vigentes; 
 
II-  Coordenação de Desenvolvimento Humano: 
a) através do Núcleo de Seleção: 
1.gerenciar os concursos públicos para contratação de servidores docentes e técnico-
administrativos para o quadro efetivo;  
2.instruir processos de mandado de segurança relativos a concursos; 
3.recepcionar e orientar novos concursados; e 
4.encaminhar e acompanhar processos de lotação provisória; 
 
b) através do Núcleo de Capacitação:  
1.realizar levantamento acerca da necessidade de capacitação de integrantes do quadro de 
servidores 
2. propor o Plano de Capacitação Anual para o corpo funcional; 
3.manter atualizado o sistema de registro de dados relativo à capacitação dos servidores; 
4.manter atualizado o cadastro de instrutores; 
5.propor e examinar contratos e convênios com entidades públicas e privadas para fins de 
capacitação de servidores; 
6.coordenar as atividades dos diversos núcleos de capacitação nas Unidades Universitárias e 
órgãos; 
7.elaborar e atualizar procedimentos técnicos e funcionais relativos a sua área de atuação; e 
8.avaliar a eficácia das ações de treinamento e capacitação de servidores, em termos de 
mudanças atitudinais e resultados alcançados, nas Unidades Universitárias e órgãos; 
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c) através do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho: 
1.acompanhar e apoiar os servidores nos processos de aposentadoria; 
2.implementar e gerenciar programas de integração dos aposentados; 
3.fomentar o desenvolvimento de práticas que favoreçam a melhoria da qualidade de vida no 
trabalho; e 
4.elaborar e executar programas que contribuam para a promoção do bem-estar e satisfação dos 
servidores; 
 
d) através do Núcleo de Avaliação e Acompanhamento da Vida Funcional: 
1.gerenciar os processos de avaliação de desempenho no estágio probatório dos servidores 
docentes e técnico-administrativos nomeados;  
2.acompanhar os servidores técnico-administrativos durante o estágio probatório ou readaptação 
em situação de remanejamento; 
3.proceder e acompanhar a remoção dos servidores docentes e técnico- administrativos quando 
colocados à disposição; 
4.planejar, coordenar e supervisionar os processos de avaliação de desempenho dos servidores 
técnicos, administrativos; e 
5.realizar diagnóstico funcional de servidores em diálogo com as Unidades Universitárias e 
outros órgãos, visando à proposição de medidas para melhor adaptação ao trabalho 
 
III. Central de Atendimento: 
1.prestar atendimento presencial às pessoas com interesses vinculados à área de gestão de 
pessoas; 
2.encaminhar aos núcleos competentes as situações que dependem de parecer técnico, instruindo 
processos; e 
3.prestar informações sobre o andamento de processos; 
 
IV. Núcleo Técnico Especializado: 
a. prestar assessoramento técnico sobre legislação de pessoal, gestão de pessoas e tecnologia da 
informação e comunicação; e 
b .analisar e instruir processos administrativos relativos a assuntos de interesse de servidores. 
 
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas conta ainda com um Setor de Gestão 
Administrativa e Financeira, o qual, no que couber, desempenhará as funções previstas no inciso 
V e § 1º do Art. 5º do Regimento Interno da Reitoria. 
 

4. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 
 
Transcrevemos abaixo o constante no PDI-UFBA 2012-2016, como MACROPOLÍTICAS 
PARA ÁREA MEIO, ressaltando que a proposta da atual gestão da UFBA é promover 
alinhamento conceitual, estratégico e metodológico para revisão e formulação de diretrizes e 
metas para o PDI-UFBA 2017-2021, adequadas e sintonizadas com as necessidades, demandas e 
compromissos assumidos com a sua comunidade e com a sociedade baiana. 
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Este processo terá como marco fundamental, o Congresso da UFBA a ser realizado em Julho de 
2016, onde o tema gestão de pessoas, será um dos eixos estruturantes. 
. 
 
 
Política para o Corpo Técnico-Administrativo 
  
Historicamente, a UFBA tem padecido de carência de servidores técnico-administrativos para o 
pronto atendimento de suas funções básicas e para os avanços em seu desenvolvimento 
institucional. Mais recentemente, com a ampliação da sua infraestrutura e expansão acadêmica 
(criação de novos campi, de novas unidades universitárias, aumento de cursos, de vagas, de 
matrículas e de uma gama de outros serviços), impõe-se, urgentemente, vigoroso 
redimensionamento do corpo técnico-administrativo permanente, aumentando seu número e 
promovendo melhores oportunidades para a melhoria de sua qualificação, condição necessária ao 
desempenho de sua alta função de Instituição universitária.  
 
Ressalte-se, ainda, o significativo descompasso entre o incremento de docentes no quadro 
permanente e aquele verificado em relação aos técnicos administrativos, quando da 
implementação do REUNI, cujo número de servidores modificou-se de 3289 em 2007, para 3279 
em 2011, com variação negativa. Entretanto, tal carência foi parcialmente mitigada via 
contratação de pessoal para apoio administrativo.  
 
É urgente, portanto, que a UFBA envide todos os esforços ao seu alcance para conseguir novos 
códigos de vagas para o quadro permanente de pessoal técnico-administrativo e 
simultaneamente, amplie e requalifique o plano de desenvolvimento de seus servidores, de modo 
a capacitá-los para consolidar a expansão e o salto qualitativo almejado para a Instituição.  
 
Em consonância com os objetivos e as diretrizes institucionais, item 3.1, e do acima exposto, 
fixam-se para a Política do Corpo Técnico-Administrativo:  
 
Diretriz  
 
Prover condições para o provimento de cargos no quadro permanente, crescimento profissional, 
integração plena à vida universitária e racionalização e eficácia dos serviços, com atenção à 
qualidade de vida e satisfação pessoal no trabalho.  
 
Metas:  
 

• ampliar em, pelo menos, 356 o quadro de referência do Pessoal Técnico-Administrativo;  
• elaborar e planejar os programas de educação continuada, e de qualificação profissional 

dos servidores técnico-administrativos, até final de 2013;  
• promover programas de educação continuada, e de qualificação profissional, que elevem 

o desenvolvimento e o comprometimento dos servidores técnico-administrativos, com 
rebatimento na qualidade e eficiência no trabalho, com alcance de 60% do contingente, 
até 2016;  

• promover eventos, no mínimo, quadrimestrais (encontros, colóquios, seminários, oficinas, 
debates e cursos) que contribuam para o desenvolvimento de uma cultura organizacional 
baseada em valores, normas e hábitos éticos e de responsabilidade pessoal e coletiva;  
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• promover, pela criação de ambientes adequados e estrategicamente pensados, o 
desenvolvimento de pessoas com impactos para a qualidade de vida, satisfação pessoal e 
no trabalho;  

• promover ações que viabilizem a implantação do PPRA (Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais) e do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ) 
até 2014. 

 
Política para o Corpo Docente  
 
Tomando-se o período 2007-2011 (graduação e pós-graduação), registra-se um incremento de, 
aproximadamente, 30% no quadro permanente, elevando-se de 1.746 para 2.257 o número de 
docentes. Tal incremento é proporcionalmente desigual na relação de 29,26% de docentes x 
84,02% de vagas, mas, é praticamente igual na relação docente 29,26% x 39,71% matrículas 
efetuadas. O quantitativo de vagas evoluiu de 5.602 para 10.309, e a matrícula de 25.906 para 
36.195, incluindo as vagas em cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu. Note-se que 
não foram computados docentes substitutos e temporários, e, da mesma forma, vagas e 
matrículas de cursos de EAD e Lato Sensu, Residências e Programas Especiais de Licenciatura.  
Até o ano de 2007, a realização de concursos para suprir vacâncias dos cargos docentes 
(aposentadorias, exonerações, etc.) dependia de autorização do Ministério da Educação.  
 
Com a publicação da Portaria Interministerial MPO/MEC nº 22/2007, permitiu-se que cada IFES 
realizasse concurso, independentemente de autorização prévia, desde que dispusesse do cargo 
vago e fosse respeitado o banco de professores equivalentes a ela atribuído pela referida portaria. 
Entretanto, o MEC não redistribuiu para as IFES cargos docentes que foram desocupados e 
recolhidos por aquele ministério anteriormente ao ano de 2007, gerando-se um passivo não 
resolvido até o momento. O dimensionamento do corpo docente necessário à criação de cursos 
novos e ao acréscimo de vagas em cursos já existentes, no bojo do projeto REUNI-UFBA, 
pactuado com o MEC, foi realizado em comum acordo com as unidades universitárias, aprovado 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e expresso em unidades de professor equivalente 
a dedicação exclusiva (DDE). Considerando-se a distribuição de docentes entre os três regimes 
de trabalho, a expectativa era a UFBA receber 117 cargos docentes para cada DDE pactuado. No 
entanto, para cada DDE pactuado, apenas um cargo docente foi redistribuído, ampliando-se a 
defasagem já mencionada anteriormente, de sorte que o déficit global atingiu o patamar de 337 
cargos no ano de 2011.  
 
A percepção do déficit no corpo docente da UFBA torna-se mais fácil quando se compara, no 
período de 2007 a 2011, a evolução do número de docentes com os incrementos, tanto no 
número de vagas de ingresso nos cursos de graduação e pós-graduação, quanto no número de 
estudantes matriculados nesses cursos. Em 2007, o corpo docente totalizava 2.267 professores, 
sendo 1.751 do quadro permanente e 516 do quadro complementar. Em 2011, a UFBA contava 
com 2.688 professores (2.237 + 451), ou seja, produziu-se um acréscimo de 19% no período 
considerado. Em contrapartida, a ampliação do número de matrículas ultrapassou o dobro desse 
percentual, atingindo cerca de 40% (de 25.906 para 36.195). A discrepância acentua-se quando 
se consideram as vagas de ingresso que passaram de 5.602 para 10.309, ou seja, cresceram 84%, 
cifra que representa mais de quatro vezes o acréscimo do corpo docente.  
 
Tal situação tem acarretado, dentre outras questões, sobrecarga de trabalho para os docentes, 
além de dificuldades para assegurar a oferta de disciplinas básicas para o ensino de graduação.  
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Ademais, uma universidade que se quer pautar e primar pela excelência acadêmica há que 
perseguir o alcance de seus objetivos institucionais referentes à consecução de metas que 
assegurem corpo docente quantitativa e qualitativamente adequado aos seus fins primordiais: 
ensino, pesquisa, criação, inovação e extensão, sem se descurar da gestão da própria Instituição. 
Em consonância com os objetivos e as diretrizes institucionais, item 3.1, e do acima exposto, 
fixam-se para a Política para o Corpo Docente: 
 
 
 
 
Diretriz 
 
Prover a UFBA de quadro docente permanente quantitativa e qualitativamente apto ao 
desenvolvimento de suas atividades-fim e, no que couber, de suas atividades-meio.  
 
Metas 

• obter a redistribuição para a UFBA de 337 cargos da carreira do magistério superior, 
tornando a dimensão do quadro docente compatível com o banco de professores 
equivalentes;  

• alcançar, no mínimo, o patamar de 80% de docentes doutores;  
• aumentar em, pelo menos, 20% o número de docentes do quadro permanente em estudos 

pós-doutorais no exterior; elevar o percentual de Pesquisadores Bolsistas de 
Produtividade do CNPq na PG em, pelo menos, 20%;  

• promover a ampliação do número de professores permanentes nos Programas de PG da 
UFBA, envolvendo doutores que ainda não atuam na Pós-Graduação.  

 
 

5. AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 

• Pela Coordenação de Gestão de Pessoas 
 
Como é de conhecimento geral, em 2015, as Instituições Federais de Ensino enfrentaram 
dificuldades não só orçamentárias, dentre outras, daquelas ocasionadas pelo período longo da 
greve nacional dos seus servidores técnico-administrativos no período de 28.05.2015 a 
08.10.2015, isto é, pouco mais de 04 (quatro) meses. Apesar de ser um movimento de luta pelos 
direitos dos trabalhadores, não deixou de acarretar prejuízos quanto ao cumprimento de alguns 
prazos e metas. 
 
Ainda assim, podemos destacar a execução, no exercício de 2015, por parte do Grupo de 
Admissão e Desligamento – GAD, de 199 nomeações, 201, posses, 141 contratações de docentes 
temporários, 24 rescisões e 333 extinções dos contratados temporariamente, 287 entre 
designações de Função Gratificada e Cargo de Direção, 10 exonerações, 02 demissões, 186 
redistribuições de servidores e 26 vacâncias de cargo efetivo.  
 
Quanto ao Grupo de Ocorrências Gerais – GOG, dentre outras atividades, foram concedidos 48 
Adicionais ocupacionais, 189 afastamentos em suas diversas modalidades. A fim de identificar 
irregularidade no usufruto da Licença para Acompanhamento do Cônjuge ou Companheiro, com 
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ou sem Exercício Provisório, foi emitido o Ofício Circular nº 54, em 17.12.2015 aos servidores 
licenciados. 
 
Já quanto ao Grupo de Aposentadoria e Pensão – GAP, podemos enfatizar a implantação de 149 
aposentadorias, 64 Abonos de Permanência e 74 pensões por morte.  
 
Os referidos Grupos, que compõem o Núcleo de Admissão, Afastamentos e Benefícios – NAAB, 
assim como o Núcleo de Orçamento e Finanças – NOF e o Núcleo de Documentação e 
Informação - NDI, também tiveram uma importante participação como tutores desta UFBA, na 
área de Gestão de Pessoas, no processo de implantação das duas novas Universidades:  
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB e Universidade Federal do Oeste da Bahia – 
UFOB, criadas em 2013, cuja tutoria finalizou em junho de 2015 e julho de 2015, 
respectivamente. Durante todo o período de tutoria da UFBA, nossa área de gestão de pessoas 
ofereceu treinamentos em serviço e assessoria às referidas Instituições Federais de Ensino no 
campo de sistemas, legislação de pessoal e orçamentário, bem como sanado dúvidas 
presencialmente ou à distância. 
 
No que tange ainda ao Núcleo de Documentação e Informação – NDI, este foi responsável pelo 
levantamento e envio de todo o dossiê de 404 pessoas da UFOB, à referida Universidade, bem 
como pela confecção das respectivas certidões de tempo de serviço/contribuição pertencentes. 
O NDI também desarquivou 4.439 processos solicitados pela Controladoria-Geral da União – 
CGU, sendo 3.004 atos de admissão, 1.113 de aposentadoria e 322 pensões, a fim de parecer 
junto ao Sistema SISAC/TCU.  
 
Alguns desses atos foram devolvidos em diligência por motivos diversos, dentre eles, destaca-se 
a ausência de cópia do Registro Geral e do CPF. Quanto a esse fato, visando à simplificação dos 
procedimentos no processo de aposentadoria e baseado no princípio constitucional da 
economicidade, foi decidida, por gestões anteriores da PRODEP, a dispensa de cópia de 
documentos pessoais, visto que, em tese, já constam do dossiê do servidor. A CGU, diante dos 
esclarecimentos desta CGP, alegou ser exigência do TCU. Objetivando à adequação, esta 
Coordenação promoveu modificações no Formulário de Processamento de Aposentadoria, 
disponível no sítio desta Pró-Reitoria, fazendo constar a necessidade de juntada de cópia do RG 
e do CPF. Ademais, repensamos que tal exigência é necessária, de fato, vez que o servidor pode 
ter tido o documento de identificação alterado e não ter comunicado a esta PRODEP ou 
registrado junto ao Sistema de Gestão de Pessoas – SIGEPE. 
 
Outro aspecto que merece atenção, levantado pelo Núcleo de Orçamento e Finanças – NOF, 
junto à Central de Atendimento – CAT/PRODEP, é o grande quantitativo de reclamações 
efetuadas pelos servidores às empresas consignatárias, as quais, infelizmente, não foram 
contabilizadas por esta Pró-Reitoria. Segundo o NOF, chegou-se a seguinte conclusão: 
 

1. A maioria das reclamações foram a respeito do não reconhecimento da 
consignação que se encontra na ficha financeira. 

2. Identificamos que as consignações vinculadas às ASSOCIAÇÕES foram as 
mais criticadas, sendo a recordista a ANIASFE (Associação Nacional de 
Auxílio aos Servidores Federais), citando alguma delas: ANAFP, 
ANSP/Brasil, AASP, APREVIMINAS etc. 

3. Os problemas atingem muito mais os inativos (idosos) e pensionistas. 
 
Problemas encontrados: 
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1. Servidor tem dificuldade de preencher o Termo de Ocorrência, pois é 
solicitado no SIGEPE o código da rubrica da consignação que diz ser 
fraudulenta; entretanto, no contracheque não vem essa discriminação. 

2. O Servidor tem dificuldade de achar o contato da empresa consignatária na 
rede mundial de computadores (Internet), o que, de fato, foi constatado pela 
CGP. 

3. Identificamos erros e dados incompletos nos endereços das empresas  
consignatárias constantes do SIAPENET, dificultando a remessa do Ofício por 
parte do Órgão. Outro fator constatado foi a devolução do referido expediente 
por não encontrar o endereço, caso que foi passado a AUDIR/MP, como 
exemplo da AASP e ANAFP. 

4. Dificuldade de conseguirmos contato via endereço eletrônico e telefone 
disponibilizados pelo SIAPENET.  

 
Apesar dos encaminhamentos dos processos decorrentes do Termo de Ocorrência à 
Coordenação-Geral de Inteligência e Auditoria Preventiva da Folha de Pagamento, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, identificando, em algumas situações, indícios de 
fraudes, as consignações indevidas continuaram a ocorrer nos contracheques de outros 
servidores, em especial, como dito, dos aposentados. Em alguns casos, o MPOG determinou a 
esta Coordenação de Gestão de Pessoas o bloqueio temporário da rubrica de desconto, 
orientando o registro de ocorrência junto aos Órgãos competentes, para a devida apuração e 
providências. 
 
Em virtude desse aumento de reclamações por parte dos servidores ativos, aposentados e 
pensionistas, na tentativa de chamar a atenção do MPOG, a PRODEP se propõe a expor os fatos, 
levando a insatisfação dos usuários, os quais alegam não terem feito as autorizações e nem 
recebido e-mail ou qualquer outra forma de confirmação para que a consignatária efetivasse o 
desconto junto ao SIAPE.  
 
Já quanto à Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CAC, esta recebeu, no final de 
2015, mais um servidor para compor a equipe, designado pela Portaria nº 1.361/2015- PRODEP, 
09.11.2015, totalizando, além do Presidente, três componentes. Tal aquisição não só atende a 
exigência de auditorias da CGU, como também permitirá mais agilidade e conclusão daquelas 
pendentes, trazendo ainda celeridade nos trabalhos de apuração.  
 
A CAC atendeu inúmeras consultas presenciais e por telefone que não foram contabilizadas, 
acerca da (i) licitude das várias situações que envolvem a acumulação de cargos públicos, bem 
como da participação esporádica e do vínculo privado relacionado ao regime de Dedicação 
Exclusiva – DE na UFBA.  
 
A CAC respondeu, por e-mail, a 52 questionamentos sobre permissões e proibições em torno da 
acumulação de cargos públicos previstos na Constituição Federal/88 e sobre vínculo societário e 
outras legislações que disciplinam o limite de carga horária e o regime de trabalho no serviço 
público.  
 
Considerando a demanda interna, ou seja, a análise das situações iniciadas, mediante processo, 
pelos Núcleos da CGP/PRODEP, a CAC emitiu 85 pareceres, respondendo a consultas, na sua 
maioria, dos Núcleos de Admissão e Desligamento - GAD e de Aposentadoria e Pensão - GAP.  
Em se tratando de demanda externa, isto é, aquela provocada por órgãos de controle e de 
auditoria, a Comissão realizou 299 apurações/análise dos casos de acumulação de cargos. Segue, 
abaixo, o detalhamento das Solicitações de Auditoria: 
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 Controladoria Geral da União 

• Solicitação de Auditoria da Controladoria-Geral da União, mediante Ofício 
7781/2015/CSAE/CORAS/CRG/CGU-PR, que trata da denúncia anônima da suposta 
acumulação ilegal de cargos de 01 servidor. O processo foi analisado e concluído.  

• Solicitação de Auditoria da Controladoria-Geral da União, mediante Ofício 
26573/2014/CGU- Regional/BA/CGU-PR, referente ao encaminhamento de Relatório 
acerca da auditoria realizada na Faculdade de Ciências Contábeis - FCC da UFBA. 
Foram formalizados individuais para os 11 docentes apontados. Foram feitas as análises e 
emitido parecer individual para cada situação apresentada.  

• Solicitação de Auditoria da Controladoria-Geral da União, mediante Ofício 
17998/2015/DSEDUI/DE/SFC/CGU-PR, solicitando que esta UFBA se manifeste “sobre 
supostas irregularidades no acúmulo de cargos públicos por parte de servidores dessa 
Universidade e o Governo do Estado”. Foram cobradas providências para 07 situações, 
sendo que 02 casos foram finalizados com a exoneração dos servidores, 02 processos 
tiveram parecer com indicação de abertura de Processo Administrativo Disciplinar – 
PAD, e 03 processos tramitam com solicitação de comprovação da carga horária dos 
servidores. 

• Solicitação de Auditoria da Controladoria-Geral da União, mediante Ofício 201313175-
2/2013, determinando a análise e manifestação das ocorrências relativas a 123 casos. As 
averiguações finais deste trabalho resultaram, em 2015, na formalização de 04 processos 
de devolução ao Erário da parcela de Dedicação Exclusiva indevida, com base na 
Orientação Normativa nº 05/2013, da Secretaria de Gestão Pública/MPOG.  

• Solicitação de Auditoria da Controladoria-Geral da União, sobre o subitem 1.7 do 
Acórdão 1290/2014 – TCU Plenário e sobre o estágio atual do subitem 9.1 do Acórdão 
2402/2012 – TCU – Plenário, cobrando informações relativas às 307 situações apontadas 
na Solicitação de Auditoria número 1807/2012–TCU/SECEXEC-BA. Foram enviados 
243 processos digitalizados com a documentação comprobatória das situações que foram 
analisadas e resolvidas até 2015. 

• Recomendação, constante do Plano de Providências Permanente, acerca do Relatório de 
Auditoria CGU nº 201108924, fazendo alusão ao Relatório de Gestão de 2011, 
mencionando ainda a auditoria da Controladoria Geral da União, mediante Ofício nº 
11968/2010. Foram atualizadas as informações acerca dos 22 casos indicados para 
devolução ao Erário, sendo que 09 casos já tiveram seus descontos liquidados, 06 casos 
com desconto em curso, 01 caso com desconto efetuado pela Universidade Federal de 
Sergipe, 05 casos de desconto suspenso por decisão judicial em Mandado de Segurança e 
01 caso com isenção de desconto por prescrição quinquenal. 

 
Ministério da Educação 
Relatório de Docentes com Dedicação Exclusiva e com vínculo em mais de uma IES (Censo 
2013) apontou 59 situações, permitindo a detecção de 06 casos de concomitância do regime de 
DE, nesta UFBA com outro vínculo, ensejando a formalização de processos individuais para 
devolução ao Erário da parcela de Dedicação Exclusiva, com base na Orientação Normativa nº 
05/2013, da Secretaria de Gestão Pública/MPOG.  
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão  
Solicitação de Auditoria número 399/AUDIR/SEGEP/MP, onde o MPOG apontou 53 servidores. 
Eles tiveram suas situações analisados, restando 05 processos em tramitação, sendo 01 deles 
com indicação para PAD e 04 tramitando em consulta à Procuradoria Federal junto à UFBA. 
Ministério Público Federal  
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Solicitação de Auditoria da Controladoria-Geral da União, mediante Ofício  nº 1066/2015 
encaminhando cópia do Oficio nº 544/2015 e da Portaria por meio da qual foi instaurada o 
Inquérito Civil nº 1.14.000.002834/2015-01 e o relatório de Demandas Externas nº 
00205.000401/2013-96, trazendo questionamento sobre a fragilidade e intempestividade dos 
controles de acúmulo de cargos e ainda cobrando resposta acerca da acumulação de cargos de 
professores da Faculdade de Ciências Contábeis. Esta solicitação foi respondida, com a 
atualização dos dados referentes aos 11 docentes, restando apenas 01 processo que ainda tramita 
em função do afastamento do docente apontado.  
 
Outrossim, faz mister relatar o desempenho deste Órgão frente ao Sistema de Trilhas de 
Auditoria de Pessoal da CGU, o qual passou a vigorar em outubro de 2014. Por falta de recursos 
financeiros para diária e passagens, não foi possível a participação de servidor da área de gestão 
de pessoas ao treinamento ofertado pela CGU em Brasília ainda no referido ano. Em 
consequência, houve desconhecimento quanto à existência de inconsistência para a UFBA no 
citado Sistema. Fomos notificados pela CGU em abril de 2015, face à ausência de justificativas 
nas trilhas. Imediatamente, foram iniciadas as  atividades junto ao aludido Sistema, sendo 
interrompidas pelo longo período de greve dos servidores técnico-administrativos das IFEs, mas 
retornado ao seu término, cujo tempo de dedicação foi dividido com outras demandas que 
também se encontravam acumuladas, urgentes e importantes, para se dar conta em apenas 03 
meses, praticamente já no final do exercício. 
 
Infelizmente, devido às dificuldades expostas, não foi possível atingir a meta de 100% (411 
inconsistências apontadas) de justificativas atendidas, restando pendentes, em análise, 54% (184 
inconsistências apontadas) de acordo com Relatório extraído do Sistema de Trilhas de Auditoria 
de Pessoal em 17.01.2016. A trilha responsável pelo baixo percentual foi a “021 
Servidores/Instituidores com Ocorrência no SIAPE de Aposentadoria com Provento 
Proporcional e estão Recebendo Provento Integral”, num total de 89 inconsistências. Destas 89, 
foram justificadas 10, mas sem aceitação por parte da CGU.  
 
Analisando a referida trilha 21, junto ao Sistema de Administração de Recursos Humanos – 
SIAPE, verificou-se que os proventos, de fato, são integrais, em consonância com o fundamento 
legal; entretanto, por se tratar de aposentadorias antigas, antes do SIAPECAD, há dificuldade de 
correção junto ao mencionado Sistema.  
 

• Desafios e perspectivas 
- Maior acompanhamento por parte da gestão da CGP e atingimento de 100% da meta de todas 
as inconsistências de auditoria pendentes no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal da CGU 
e das que serão apontadas, bem como das originadas de outros órgãos;  
- Melhoria na prestação de serviços aos usuários, principalmente no concernente à agilidade no 
andamento dos processos e à prestação de serviços, contado, para isso, dentre outros 
instrumentos, com pesquisa de satisfação junto à Central de Atendimento desta PRODEP, em 
obediência ao art. 12 do Decreto nº 6.932/2009; 
- Busca pelo desenvolvimento de sistemas que possibilitem: o controle dos prazos de reposição 
ao Erário, este já iniciado, todavia, interrompido em função da greve nacional dos servidores 
técnico-administrativos; e cálculo automático dos valores de PSS, a servirem de base para 
contribuição previdenciária, em atraso ou não, por parte dos servidores afastados, vez que o 
Ministério do Planejamento não disponibilizou ainda ferramenta sistêmica para tal. 
- Continuidade na melhoria das comunicações externa e interna, que tiveram importante avanço 
a partir de 2010, principalmente a primeira modalidade; 
- Fortalecimento do trabalho em equipe, estimulando a troca de informações, ideias, sugestões e 
experiências, contando, ainda, com a capacitação permanente dos seus componentes. 
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• Pela Coordenação de Desenvolvimento Humano 

 
A CDH é responsável por propor, planejar, articular, implementar e gerenciar programas e 
projetos voltados para desenvolvimento e a capacitação dos servidores da UFBA, articulados e 
integrados com a gestão de desempenho e a obtenção da eficácia dos processos de trabalho, 
visando a consecução dos objetivos institucionais e a qualidade de vida no trabalho.  
 
As competências institucionais da CDH estão organizadas em cinco (5) Núcleos 
Administrativos, os quais são responsáveis pela execução das ações planejadas: o Núcleo de 
Seleção, o Núcleo de Acompanhamento da Vida Funcional, o Núcleo de Avaliação e Progressão, 
o Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho e o Núcleo de Capacitação.  
 
Vale destacar as parcerias que a CDH vem realizando com outros órgãos da UFBA, a exemplo 
da Superintendência de Ensino à Distância (SEAD), a Escola de Administração, o IHAC e 
EDUFBA, no apoio à oferta de Cursos na modalidade EAD ou semipresencial entre eles o de 
Gestão de Pessoas com Ênfase em Gestão por Competência iniciado em dezembro.  Outro 
movimento importante foi a parceria envolvendo o Sistema Universitário de Saúde, o Serviço 
Médico Universitário (SMURB), a ASSUFBA e a PROAE para a formulação e implementação 
de uma política de saúde para a comunidade da UFBA, o que resultou em um sub-grupo de 
Trabalho, com a participação de técnicos da CDH voltado para a elaboração de uma proposta de 
documento, já em fase de finalização, para discussão e posterior apresentação à Reitoria.  
 
É oportuno chamar a atenção para dois aspectos importantes que devem ser levados em 
consideração ao se proceder a leitura e análise do Relatório de Gestão da CDH do ano 2015. O 
primeiro aspecto diz respeito às mudanças na gestão da Universidade com a eleição do novo 
reitor, gerando alterações na alta direção da Universidade e, consequentemente, na 
PRODEP/CDH. O segundo aspecto a ser considerado é que a UFBA foi atingida por um longo 
período de greve do pessoal docente, técnico e administrativo, com impacto no atingimento das 
metas relacionadas às atividades, principalmente de capacitação e qualidade de vida no trabalho.  
 
Os resultados alcançados em 2015 e as perspectivas são apresentados no presente Relatório em 
três eixos estruturantes. Eixo 1: qualificação, capacitação e qualidade de vida no trabalho; 
Eixo 2: Seleção e Ingresso de Novos Servidores; Eixo 3: Acompanhamento e Avaliação da 
Vida Funcional. 
Eixo  1 - Qualificação, Capacitação e Qualidade de Vida no Trabalho 
O Plano Anual de Capacitação (PAC) foi o instrumento norteador das ações do NUCAP no ano 
de 2015, ele foi elaborado com base no Diagnóstico de Necessidades de Capacitação, realizado 
entre os meses de dezembro de 2014 e março de 2015, congregando os programas de 
capacitação, qualificação e desenvolvimento de pessoas. No Plano se encontram os eventos que 
visam à qualificação e aprimoramento profissional, bem como atender ao Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho. A divulgação e execução do PAC ocorreu no dia 21 de maio de 
2015, logo após, no dia 28 de maio, iniciou-se a greve dos servidores, o que trouxe dificuldades a 
sua execução.   
 
Ademais, o ano de 2015 foi particularmente difícil devido ao contingenciamento de recursos 
resultantes do ajuste fiscal, ocasionando atraso na execução das ações devido as alterações no 
fluxo orçamentário e financeiro. Nesse contexto, houve atraso no planejamento das ações de 
capacitação na modalidade presencial devido às incertezas geradas pela falta de informação 
quanto ao atendimento ou não da solicitação de crédito orçamentário feito pelo NUCAP. As 
dificuldades já relatadas resultaram em uma baixa execução das ações previstas no PAC. 



 

146 
 

 
O CDH/Nucap vem estabelecendo uma parceria profícua com a Universidade Federal do Pará, a 
SEAD (executora dos cursos EAD) e a Escola de Administração para a oferta do Curso de 
Especialização em Gestão de Pessoas com ênfase em Gestão por Competências, com aulas 
iniciadas no mês de dezembro de 2015.  
 
Ao longo de aproximadamente 10 anos de trabalho, as ações de Qualidade de Vida no Trabalho 
na Universidade Federal da Bahia (UFBA) vêm passando por algumas avaliações e mudanças. 
Atualmente, há uma necessidade e preocupação da equipe técnica em construir uma nova 
configuração para o trabalho, considerando como o mesmo vem sendo realizado na prática. 
 
No final de 2014, como orientação para o Seminário da PRODEP, foram sugeridas as diretrizes 
para a Gestão de Pessoas na UFBA (2015-2018)1. Naquele momento, foi indicada a 
possibilidade de três diretrizes para a área de qualidade de vida no trabalho tendo em vista as 
ações que eram oferecidas pelo núcleo.  No entanto, para este ano o planejamento do Programa 
de Qualidade de Vida no Trabalho contemplou a proposição de ações de caráter transversal, 
considerando prioritariamente as seguintes diretrizes: 1. Ambiência e bem-estar no trabalho, 
2.Valorização, integração dos servidores docentes e técnico-administrativos, às quais foram 
detalhadas no PAC 2015, com seus respectivos projetos, conforme abaixo: 
 
DIRETRIZ I - Ambiência e bem-estar no trabalho 

A. Projeto “Bem Viver” 
B. Projeto “Planejando seu futuro: transição para a aposentadoria”  
C. “Ações de bem-estar no trabalho” 

DIRETRIZ II - Valorização e integração dos servidores docentes e técnico-administrativos 
A. “Semana do Servidor UFBA” 
B. “Homenagem aos Aposentados do Ano” 

 
Nas ações de capacitação desenvolvidas pelo NUCAP tivemos a oferta de 4 cursos na 
modalidade EAD em parceria com a ENAP e dois cursos presenciais, um deles de Língua 
Brasileira de Sinais.  Foram ofertadas 451 vagas na totalidade dos Cursos, com 398 concluintes 
(Quadro1).  
 
Nas atividades desenvolvidas pela Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho no Projeto 
Planejando seu futuro: transição para a aposentadoria com relação à participação final, do 
total de inscritos inicialmente (245), 117 concluíram o projeto, o que corresponde a 48% de 
participação nas ações (Quadro 3).  Comparando-se os dados de participação no referido 
Projeto com os dados do ano de 20142, verificamos que dos 209 inscritos, 158 concluíram, o que 
corresponde a uma participação de 76% nas ações do Projeto em 2014, superior aos 48% de 
participação em 2015. Este resultado sinaliza o comprometimento da greve na participação nas 
ações, tendo em vista que no ano em curso a greve teve início no período de realização das 
primeiras ações deste Projeto e este movimento foi superior ao período da greve do ano passado. 
Já nas atividades do Projeto “ Ações de bem-estar no trabalho” observou-se um esvaziamento 
ainda maior por conta da greve, de quarenta e sete inscritos nas oficinas inscritos, apenas 8 
concluíram as atividades (Quadro 4). 
 

                                                           
1 Documento produzido a partir das discussões realizadas no seminário institucional da PRODEP em 2014. 
 
2 Fonte: Relatório do NQVT de 2014 
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A parceria da PRODEP/CDH com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 
possibilitou a oferta de nove cursos na modalidade EAD em 2015. A divulgação das ações de 
capacitação para o ano foi iniciada em 04 de março com a publicação no sítio eletrônico da 
Capacitação da UFBA (www.capacitar.ufba.br) do calendário de cursos à distância para o ano de 
2015. O conteúdo dos cursos é produzido por uma equipe selecionada pela escola de governo e 
disponibilizado no sistema Moodle pertencente à UFBA, contemplando ações de formação 
gerencial e operacional, abrangendo temas que vão desde a formação estratégica em áreas como 
a gestão de pessoas, passando por ética e orçamento, bem como legislação. 
 
Quadro 1. Cursos previstos e realizados no PAC 2015  
Curso CH Modalidade  Vagas Concluintes 

Gestão Estratégica de Pessoas 
e Planos de Carreira (Parceria 
ENAP) 

20 EAD 106 106 

Legislação Aplicada à Gestão 
de Pessoas – Lei 
8.112/90(Parceria ENAP) 

30 EAD 100 82 

Gestão Estratégica com Uso de 
BSC ( Parceria ENAP) 

20 EAD 100 91 

Orçamento Público (Parceria 
ENAP) 

30 EAD 100 74 

Programa de Infraestrutura 
Conforto e Sustentabilidade 

36 Presencial Turma 
fechada 

20 

Língua Brasileira de Sinais  
Módulo Introdutório 

60 Presencial 25 25 

Total   451 398 
Cursos Presenciais finalizados previstos no PAC 2015 

 
A perspectiva para 2016 é capacitar 1255 servidores (Quadro 2), além de viabilizar proposta de 
articular a política de capacitação com as necessidades do PCCTAE e buscar ofertas de cursos de 
graduação, assim como, de mestrados profissionais que atendam não somente aos interesses dos 
servidores, mas também da Instituição UFBA. 
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Quadro 2. Proposta de execução de capacitação no PAC 2016 

Curso CH Vagas Modalidade Situação 
Gestão Estratégica de Pessoas e 
Planos de Carreira (Parceria ENAP) 

20 100 EAD Projeto pronto 

Legislação Aplicada à Gestão de 
Pessoas Lei 8.112/90 (Parceria 
ENAP) 

30 100 EAD Projeto pronto 

Gestão Estratégica com Uso de BSC 
(Parceria ENAP) 

20 100 EAD Projeto pronto 

Orçamento Público (Parceria ENAP) 30 100 EAD Projeto pronto 
Legislação Aplicada à Logística de 
Suprimentos (Parceria ENAP) 

30 100 EAD  Projeto pronto 

Orçamento Público: Conceitos 
Básicos (Parceria ENAP) 

30 100 EAD Projeto pronto 

Atendimento ao Cidadão (Parceria 
ENAP) 

20 100 EAD Projeto pronto 

Ética & Serviço Público (Parceria 
ENAP) 

20 100 EAD Projeto pronto 

Gestão de Projetos (Parceria ENAP) 24 100 EAD Projeto pronto 
Gestão e Fiscalização de Contratos 
Administrativos (Parceria ENAP) 

30 100 EAD Projeto pronto 

Redação Oficial 40 35 Presencial Proj. em Elaboração 
Noções de Biossegurança 22 35 Presencial Projeto em revisão 
Riscos Biológicos 22 35 Presencial Projeto em revisão 
Gênero e Relações de Gênero na 
Gestão Universitária (Parceria 
PROAE) 

40 40 Presencial Projeto Pronto 

Raça, Etnia e Relações raciais na 
Gestão Universitária (Parceria 
PROAE) 

40 40 Presencial Projeto Pronto 

Nome Social e Gestão Pública 
(Parceria PROAE) 

20 40 Presencial Projeto em 
Elaboração 

Capacitação em Acessibilidade 
Universal (Parceria SUMAI) 

24 30 Presencial Projeto em 
Elaboração 

TOTAL 362 1.255   
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Quadro 3- Ações de Qualidade de Vida no Trabalho realizadas pelo “Projeto Planejando 
seu futuro: transição para a aposentadoria” em 2015.  

Ações  Nº vagas Nº de 
inscrito

s 

TA D OUTR
OS 

Nº de 
concluin

tes 

TA D OUTRO
S 

FG 

(1-8) 

Palestra de 
Abertura 

50 38 30 08 0 28 25 03 0 2 

(1 FG2, 
1 FG4) 

Transição para 
Aposentadoria: 
aspectos 
psicológicos  
(Oficina) 

30 24 18 06 0 17 14 03 0 2 

(FG4) 

Administrando 
suas Finanças 
(Palestra) 

50 50 36 08 06 21 19 02 04 7 

2 FG1, 1 
FG2,  

2 FG4, 2 
FG6) 

Alimentação 
Saudável  
(Palestra) 

30 28 

 

20 06 02 6 04 0 02 0 

Saúde e 
Longevidade 
(Palestra)* 

30 24 

 

16 06 02 14 09 03 02 4 

(1 FG1, 
1 FG2, 
2 FG4) 

Legislação 
Previdenciária 
(Palestra)*   

30 34 27 07 0 16 11 05 0 2 

(1 FG 
2, 1 

FG4)  

Aposentadoria: 
Uma Nova Etapa 
na Família 
(Oficina) 

30  23 17 06 0 07 05 02 0 1 

(FG4) 

Direcionamento 
para o Futuro: 
aposentadoria e 
projeto de vida 
(Oficina) 

30 24 18 06 0 08 06 02 0 1 

(FG2) 

TOTAL  280 245 182 53 10 117 93 20 08 19 
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*Oficinas abertas para o público do Projeto, independente dos que se inscreveram após a Palestra 
de Abertura. TA = Servidores Técnicos – Administrativos D = Servidores Docentes  FG = ocupantes de 
cargos com percepção de Função Gratificada Outros = participantes não identificados no SIP (Sistema 
Integrado de Servidores), que podem ser servidores novos, convidados, estudantes e/ou terceirizados. 

 

Quadro 4 – Ações de Qualidade de Vida no Trabalho realizadas pelo Projeto “ Ações de 
bem-estar no trabalho” em 2015. 

Ações  Nº 
vagas 

Nº de 
inscrito

s 

TA D OUTR
OS 

Nº 
conclui

ntes 

TA D OUTR
OS 

FG 

(1-8) 

Oficina Respirar 
e movimentar 
para a qualidade 
de vida 

20 22 16 6 0 8 5 3  3 

(1 
FG1, 
1 FG2 

1 
FG4) 

Oficina Swing 
Baiano 

25 25 22 3 0 - - - - - 

 

Eixo 2 - Seleção e Ingresso de Novos Servidores,  

Destaca-se a elaboração e publicação do Edital 01/2015 para seleção de docentes. Também, em 
2015 tivemos um total de 105 docentes nomeados (Edital 01/2013 e 01/2015), além da nomeação 
de 70 servidores técnico-administrativos, de acordo com os Editais 03/2013 e 01/2014 (Fonte: 
SipNomeação). Encontra-se em fase de elaboração novos editais para concurso de pessoal 
Docente e Técnico e Administrativo.  
 
Espera-se a continuidade da parceria com a STI para a melhoria dos Sistemas de Concursos 
(SISCON) e SIP Nomeação, adequando-os às novas legislações, a exemplo da Lei nº 
12.990/2014, que introduz cotas para negros nos concursos públicos; além de criar condições 
para a inscrição de candidatos estrangeiros que residem fora do Brasil, bem como a criação de 
planilha de classificação de candidatos docentes, esta última em fase de desenvolvimento. 
Também o aprimoramento da parceria com o NAVIF nas atividades relacionadas às entrevistas 
admissionais. 
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Quadro 5 -Editais em vigência 

Edital 01/2013 (Concurso docente) 

Em fase de publicação de homologações de resultados e nomeações. 

Data de Prescrição: 21/01/2016. 

Edital 03/2013 (Concurso para servidor técnico-administrativo) 

Em fase realização de nomeações para reposição de vacâncias.  

 

Edital 01/2014 - Concurso para servidor técnico-administrativo 

Em fase de realização de nomeações para reposição de vacâncias.  

Data de Prescrição: 01/07/2016. 

 
 

Quadro 6 - Edital 02/2014 - Concurso para Professor Titular-Livre  

Concursos Autorizados 

Unidade Área de Conhecimento 
Nº de Vagas

Autorizadas

Escola de Enfermagem Gestão em Saúde e Enfermagem 01 

Escola de Teatro Processos Educacionais em Teatro com ênfase em Corpo 01 

Faculdade de Direito Direito Civil 01 

IHAC 
Dimensões Interdisciplinares na Produção de Conhecimento 

em Artes, Ciências e Humanidades 
01 

IMS Enfermagem 01 

 

Quadro 7. EDITAL PRESCRITO EM 2015 

• Edital 02/2013 (Concurso para servidor técnico-administrativo) 

 Cargos de Fonoaudiologia e Fisioterapia 
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Quadro 8. PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PARA PESSOAL DOCENTES 
Edital 01/2015 - Concurso docente 

Concursos Autorizados 128 

Vagas Autorizadas 171 

Vagas Canceladas 23 

Vagas Oferecidas 148 

Concursos Homologados 41 

Concursos em Andamento 87 

Candidatos Nomeados 65 

 Números atualizados em 15/12/2015 
 
Edital 02/2015 – Concurso para Professor da EBTT.  Edital publicado, em fase de inscrições, para 
preenchimento de 3 vagas para a creche da universidade. 
 

Eixo 3 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA VIDA FUNCION AL 

Em que pesem algumas dificuldades decorrentes da greve, buscou-se assegurar a continuidade 
das atividades com esforços da equipe para minimizar os prejuízos à vida funcional dos 
trabalhadores da UFBA, especialmente no que diz respeito à progressão e promoção funcional, 
no sentido de não haver passivo para o ano de 2016.  
 
Durante o ano de 2015 foram avaliados 415 processos de estágios probatórios de pessoal TA 
(Quadro 9). Até Junho de 2015 haviam registra de implantação no SIP de 1.079 progressão por 
mérito, 439 por capacitação e 290 por qualificação para os Técnicos Administrativos. 
Enquanto 675 docentes tiveram progressão por mérito e 97 tiveram promoção (Quadro 12).  
 
No acompanhamento da vida funcional destacam-se as 115 remoções realizadas durante o 
período de 2015 (Quadro 10) e o acompanhamento de 745 servidores pelo serviço social e de 
psicologia do NAVIF (Quadro 11), neste núcleo também são realizados encontros pré-
admissionais com o objetivo de orientar informar os novos servidores os novos servidores quanto 
a UFBA e o exercício profissional visando o engajamento e compromisso com a instituição. 
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Quadro 9 -Avaliação de Estágio Probatório por mês de realização – 2015 

Mês Nº de avaliações 

Janeiro 12 

Fevereiro 27 

Março 27 

Abril 22 

Maio 26 

Junho 70 

Julho 62 

Agosto 53 

Setembro 36 

Outubro 25 

Novembro 28 

Dezembro 27 

TOTAL 415 

Fonte:PRODEP (28/12/15) 
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Quadro 10- Acompanhamento de servidores pelo NAVIF/ 2015 
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Quadro 11- Quantitativo das ações do Serviço Social e da Psicologia  
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Quadro 12 – Ações de progressão por mérito e promoção de servidores docentes e técnico-

administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desafio e perspectivas da CDH 

O conjunto de desafios aqui apresentados são resultados de reflexão dos núcleos da CDH e 
indicam um longo caminho para que consolidemos a área de desenvolvimento humano na 
UFBA: 

� Melhoria da comunicação interna, com o conhecimento das ações que são desenvolvidas 
em cada núcleo e dos respectivos processos de trabalho. Sugere-se o planejamento e a 
organização de uma agenda (interna e externa) da CDH de forma compartilhada entre os 
núcleos da PRODEP que favoreça a participação dos servidores nos eventos propostos 
pelos núcleos e um seminário (ou reunião geral) de socialização dos processos de 
trabalho; 

� Implantação do Sistema SIGRH, para obtenção de relatórios e dados integrados; 
� Construção de uma política de qualidade de vida para a UFBA, com diretrizes, metas, 

indicadores e avaliação, com envolvimento da alta administração; 
� Construção e realização de diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho para a UFBA;  

Descrição das Ações Quantidade de Ações 
Aceleração da Promoção 31 

Retribuição por Titulação 29 

Incentivo à Qualificação 290 

Progressão por 
Capacitação 

439 

Progressão por Mérito – 
Técnico 

1.079 

Progressão por Mérito - 
Docente 

675 

Promoção 97 
Fonte:S I P ( D a d o s  E x t r a í d o s  e m  2 1 / 1 2 / 2 0 1 5 )  
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� Recursos orçamentários para Qualidade de Vida no Trabalho para a UFBA, desvinculados 
da capacitação, que possibilitem não só pagamento de instrutores, mas também compra de 
materiais didáticos diversos; 

� Obter maior adesão dos servidores, principalmente dos docentes e gestores às atividades 
de capacitação e qualidade de vida no trabalho; 

� Desenvolver um sistema de previsão de aposentadoria, uma vez que ainda não existe um 
sistema que permita fazer projeções, com precisão, sobre o quadro de pessoal 
considerando as prováveis aposentadorias; 

� Reativação do espaço do servidor (centro de Treinamento da CDH); 
� Melhoria da comunicação institucional para fortalecer o processo de divulgação das ações 

e construção de estratégias de divulgação para uma maior adesão dos servidores aos 
projetos; 

� Normatização das Progressões dos servidores Técnicos Administrativos: Resolução de 
Progressão TAE´s; Resolução de Concessão de Incentivo à Qualificação de TAE´s; 
Atualização da Orientação Normativa 001/13; 

� Adoção do SIGRH, que viabilizará a comunicação do Sistema de Avaliação de 
Desempenho com o de Capacitação e Desenvolvimento dos servidores; 

� Desenvolvimento de um Programa inovador de Avaliação de Desempenho com vistas a 
disseminação de uma cultura de avaliação na UFBA, de orientação para resultados, 
adequado a diversidade da instituição, que priorize o método dialógico e motivador de 
aprendizagem no dia-a-dia da Organização, facilitando o relacionamento interpessoal e 
consenso entre os membros das equipes de trabalho; 

� Desenvolvimento de Processo eletrônico de Concessão da Progressão por Capacitação e 
Concessão do Incentivo à Qualificação; 

� Revisão da cartilha com as informações sobre aposentadoria e sobre o projeto “Planejando 
seu futuro...”; 

� Melhoria da comunicação interna, com o conhecimento das ações que são desenvolvidas 
em cada núcleo e dos respectivos processos de trabalho. Sugere-se o planejamento e a 
organização de uma agenda (interna e externa) da CDH de forma compartilhada entre os 
núcleos da PRODEP que favoreça a participação dos servidores nos eventos propostos 
pelos núcleos e um seminário (ou reunião geral) de socialização dos processos de 
trabalho; 

� Implantação do Sistema SIGRH, para obtenção de relatórios e dados integrados; 
� Mobilização e sensibilização dos aposentados compulsórios para a participação nas ações 

do projeto “Planejando seu futuro: transição para a aposentadoria” , bem como dos 
respectivos dirigentes sobre o referido projeto; 

 

5. COMISSÃO DE AJUSTE DE JORNADA-CAJ 
 

A partir da deliberação do CONSUNI em 2013, a PRODEP constituiu apoio técnico e 
administrativo para que a comissão desenvolvesse seu trabalho, que apesentou o relato abaixo 
sobre o realizado em 2015. 

Conforme Resolução 13/2013 CONSUNI/UFBA, a Comissão de Ajuste de Jornada – CAJ, na 
sua atribuição de assessorar o Reitor para avaliação da possibilidade de Flexibilização para 
Ajuste de Jornada de Trabalho dos servidores técnico-administrativos da UFBA, de acordo com 
preceitos estabelecidos no Decreto 1.590/95 e Resolução CONSUNI/UFBA, nº 13/2013, 
realizou, no ano de 2015, as seguintes atividades: 
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1. Criou Portal da CAJ (www.prodep.ufba.br/caj) no site da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
de Pessoas, com objetivo de informar a comunidade acadêmica e tornar transparente o 
processo de avaliação da Flexibilização para Ajuste de Jornada de Trabalho na UFBA; 

2. Padronizou e documentou os procedimentos administrativos a serem adotados para: a) 
orientação da Elaboração da Proposta de Ajuste de Jornada de Trabalho, pelas unidades 
acadêmicas e administrativas da Universidade, e; b) instruir sobre a Implementação do 
Ajuste de Jornada de Trabalho na Universidade. Documentos disponibilizados no portal da 
CAJ;  

3. Implantou o Sistema de Informação de Ajuste da Jornada de Trabalho - SIAJ, responsável 
por gerar os formulários para que os órgãos da Universidade possam elaborar o pedido de 
ajuste de jornada de trabalho com preenchimento dos dados em consonância com as normas 
legais referentes;  

4. Está realizando reuniões com as Unidades/Órgãos da Universidade para orientar a 
elaboração do pedido e a implementação do ajuste da jornada de trabalho nos setores da 
Universidade.  

Ademais, a CAJ vem se reunindo semanalmente para dar continuidade à construção dos 
procedimentos para avaliação dos pedidos de ajuste da jornada de trabalho elaborados pelas 
unidades administrativas da Universidade e para realização das visitas in loco - segunda etapa do 
processo, a ser realizada no primeiro trimestre de 2016 - concluindo assim, as etapas de 
implementação e avaliação da flexibilização para ajuste de jornada de trabalho dos servidores 
técnico-administrativos da UFBA. 

 
 
6. DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 
Reiteramos aqui os aspectos identificados pela gestão da UFBA como principais desafios e suas 
perspectivas para a área de gestão de pessoas e os mecanismos já encaminhados, incluindo 
compromissos com órgãos de controle, visando a implantação dos processos para sua efetiva 
institucionalização. 
 
I. Adoção de mecanismos para garantir a identificação das diretrizes aplicáveis á área de gestão 
de pessoas e o monitoramento daquelas tidas como prioritárias, a exemplo de normativos que 
tratem dos processos de planejamento e monitoramento da gestão e de sistemas de auxilio a 
esses processos.  
 
Foram realizadas consultas junto as principais Lideranças/Dirigentes através do (Diagnóstico   
das necessidades   de   Capacitação) e   avaliados   pela   Comissão constituída com propósito 
específico, contando com representantes da Comissão Interna de Supervisão - CIS.   Após 
análise das demandas   organizacionais   e individuais foram priorizadas a s  ações que 
refletiam a  estratégia o r g a n i z a c i o n a l para a á rea de Gestão de Pessoas. Dessa 
forma, foi elaborado o  Plano Anual de Capacitação - PAC 2015. Essas ações serão 
avaliadas a  partir de métodos de monitoramentos a serem pactuados  com a CIS e algumas 
já relatadas pela CDH\PRODEP neste relatório. 
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• Fundamentação do Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas na UFBA. 
Assumimos como fundamentação legal as diretrizes da Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas - PNDP (Decreto n° 5.707/2006), que institui a 
Política e as Diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração publica 
federal e o Decreto n°. 5.825/2006, que estabelece as diretrizes para elaboração do 
Plano de Desenvolvimento dos i n t e g r a n t e s  do P l a n o  de Carreira d o s  
C a r g o s Técnico-Administrativos em Educação, instituído do pela Lei n° 
11.091/2005. 

 
• Identificou-se que as Diretrizes de Gestão de Pessoas na UFBA estabelecidas no 

Plano Desenvolvimento Institucional (PDI 2012 a 2016), estão p a r c i a l m e n t e  
c o n t em p l ad a s  n o  item "5. MACROPOLÍ TICAS PARA A AREA MEIO", 
sendo subdivididas em "Politica para corpo técnico-administrativo" e "Politica para 
corpo docente". Essas diretrizes estão sendo revistas a partir da identificação de 
novos desafios, entre e les  o  da “Construção Coletiva” das soluções para  a  UFBA,  
objetivando assegurar  as  estratégias  organizacionais  e  o comprometimento  de  
todos  para  o alcance  do  atendimento   as  necessidades  organizacionais   e  
individuais.   Nesse sentido será realizado em 2016 o Congresso da UFBA que 
subsidiará a elaboração do PDI para o período de 2017 a 2021. 

 
 

• Os Principais Eixos da Estratégia para aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas na 
UFBA 

 
- Dimensionamento de Pessoal  
 -Política de Movimentação dos Servidores; 
- Ajuste da Jornada de Trabalho e Controle de Frequência; 
- Politica de Desenvolvimento Continuado dos Trabalhadores da UFBA; 
- Politica de Saúde e Bem Estar do Trabalhador; 
- Gestão das Carreiras (TAEs e Docentes); 
- Gestão do Quadro de Docentes em parceria com a PROGRAD; 
- Desenvolvimento de Gestores. 
 
 
II. Contemplar no  n o v o  Plano   de  Desenvolvimento  I nstitucional  (PDI):   
 

• objetivos   de  gestão   de  pessoas     a l i nhados   às   estratégias institucionais;   
• indicadores  para   cada   objetivo   d e finido,   preferencialmente  em   termos   de 

benefícios para ;  
•  metas  para c a d a  indicador definido,  atentando- se  para  as  metas  legais  de 

cumprimento  obrigatório;  
• previsão de mecanismos  para  que  a  alta  administração  acompanhe  o  

desempenho  da gestão  de pessoas. 
 

• Iniciativas em Desenvolvimento 
 
São as seguintes iniciativas em desenvolvimento  para promover  o suporte à gestão de 
pessoas. 
 
- Aprimorar o processo de administração e gestão de pessoal, com a implantação do 
Sistema  de   Gestão   de   Recursos   Humanos   - SIGRH   com   todas   as   suas 
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funcionalidades   atualmente em fase de aquisição e planejamento  da implantação com a 
UFRN; 
- Definir e implantar o modelo de Gestão par competência na Administração Central da 
UFBA; 
- Estruturar um plano de motivação e retenção dos servidores; 
- Realizar estudo a partir do diagnóstico do dimensionamento da força de trabalho; 
- Redefinir os processos de seleção de novos servidores; 
- Elaborar e implantar uma Política de saúde para os trabalhadores; 
- Aprimorar mecanismos de monitoramento e avaliação dos processos de trabalho 
 - Aperfeiçoar o Programa de preparação para Aposentadoria 
- Definir uma política de Movimentação dos Servidores; 
- Promover o ajuste da Jornada de Trabalho e Controle de Frequência em acordo com 
instrumentos normativos existentes; 
- Promover a política de Desenvolvimento Continuado dos Trabalhadores  da UFBA; 
- Promover ações de Gestão das Carreiras (TAEs e Oocentes) em parceria  com a 
CIS; 
- Promover   ações de  Gestão   do  Quadro   de   Docentes  em   parceria   com   a 
PROGRAD; 
- Elaborar  programa de Desenvolvimento de Gestores. 
 
 
I I I .  Elaborar plano que assegure a definição de indicadores  e metas  para todas  as  
funções  estratégicas  desenvolvidas  pela  PRODEP,  com  vistas  a maximizar a 
contribuição da área  d e pessoal para a consecução  da estratégia organizacional. 
 

• Elaborar o PDI do período de 2016/2010 a partir dos Indicadores  para a Gestão 
Estratégica  de Pessoas que serão observados quando  da construção  do novo PDI em 
2016, composto de: 

 
- Quantitativos de evolução do quadro de servidores no ano (Moda e Media) 
- Horas de treinamentos e capacitações realizadas por servidor (Moda e Media) 
- Grau de Rotatividade (total de desliga mentos/total da força de Trabalho). 
- Grau de absenteísmo (total de afastamentos e licenças/total da força de trabalho). 
- Grau de adoecimento dos trabalhadores (total de afastamentos/total  da força de trabalho). 
 

• Destacamos as  ações  em  curso  na  área  de  Gestão  de  Pessoas,  a  partir  das 
definições  obtidas  pela Comissão  que avaliou o diagnóstico  de 
Necessidades  de capacitação, contando com a participação da CIS,  conforme 
consta no Plano Anual de Capacitação 2015. 

 
- I n v estimento  na melhoria  da gestão de pessoas  com  respeito  aos  princípios  de 
compartilhamento  das decisões  e das responsabilidades,  registrado  no documento, 
"Diretrizes para Gestão de Pessoas na UFBA" , resultado do Seminário de Planejamento 
realizado em dezembro de 2014. 
 
- D esenvolvimento  e  implementação  de  ações  relacionadas   a  capacitação   em Gestâo  
de  Pessoas  por  Competências  - Curso  Lato  Sensu   na  Modalidade  à Distancia  
 
- Investimento   em   ações   de   Qualidade d e   de   Vida,   Bem-Estar   e   Segurança   dos 
Trabalhadores  da UFBA através do desenvolvimento  de uma Politica  de Saúde  e Bem-
Estar do Trabalhador; (em construção em parceria com SMURB, PROAE, ISC, FMB,) 
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  - Desenvolvimento de ações de divulgação e motivação junto  aos  servidores para   
aumentar o numero  de  servidores (Técnico-Administrativos e  Docentes)  atendidos 
pelas ações implementadas. 
 

• Metas apontadas para os exercícios de 2015 /2018 
 
- Capacitar 80% dos ocupantes de CDs e FGs em gestão  estratégica e de pessoas com 
foco em competências; 
 
- Qualificar 80% do corpo docente com doutorado  [(N° de docentes doutores + N° de 
Doutorandos) I Total de docentes)] * 100; 
 
- Qualificar com ensino  médio  100%  dos servidores  técnico  administrativos ate 2018. 
[(N°  técnico-administrativos com  ensino  media/  Total  de  técnico  administrativos)]  *  
1 00; 
 
- Qualificar  com curso  de graduação 70% dos servidores técnico-administrativos ate 
2018. [(N° técnicos  com graduação I Total ,de técnicos)] * 100; 
 
- Qualificar com  curso  de pós-graduação (lato  e stricto  sensu)  50%  dos  servidores 
técnico-administrativos  até   2015. (N°  técnicos   com   pós-graduação  I  Total   de 
técnicos)] * 100; 
 
-  Estimar/Sugerir  a  necessidade  de  servidores   Técnico-administrativos  de  Nível 
Médio,  número  de Servidores Técnico-administrativos de Nível  Médio  contratados; 
 
-  Estimar/Sugerir  a  necessidade  de   servidores  Técnico-administrativos de  Nível 
Superior,   numero   de  Servidores  Técnico-administrativos  de  Nível   Superior 
contratados; 
 
- Estimar/Sugerir a necessidade de Docentes com Doutorado, número de Docentes com 
doutorado contratados; 
 
- Estimar/Sugerir a necessidade de  Docentes  com  Mestrado, numero  de Docentes 
com Mestrado contratados. 
 
 
IV . Realização de mapeamentos de competências profissionais e gerenciais e adoção 
de   medidas que ga ra ntam a oferta de ações continuas de desenvolvimento de gestores 
e sucessores, alinhadas com as lacunas identificadas. 
 

• O mapeamento  de competências  profissionais   e  gerenciais está  dentre   as  
mais importantes  ações  em   realização   no   âmbito   da   PRODEP.   
Destacando-se  a renovação  do Termo  de  Cooperação firmado  com  a UFPA,  
para  realizar  o projeto piloto   do  mapeamento  no  â mbito   da  
PRODEP/CDH  em   2013   e  aditivado   até setembro de 2015  para o 
desenvolvimento  de objetos de aprendizagem  em Gestão por Competências  que 
comporão  os Módulos do Curso  Lato Sensu de Gestão  de Pessoas  com ênfase  
em  Competência,   na  modalidade   s em i p res en c i a l    que  e s t á  s e n d o  
oferecido através da parceria com a Escola de Administração da UFBA. (iniciado 



 

162 
 

I

em novembro de 2015) 
 
 
V. Criação de banco de talentos que facilite a identificação de candidatos ao 
exercício de cargos em comissão de natureza gerencial. 
 

• A proposta de criação do banco de talentos será desenvolvida e implantada a partir 
de 2016  com a adoção do SIGRH  

 
VI. Adoção de medidas que assegurem que as necessidades de capacitação e  desenvolvimento 
sejam   identificadas  no  momento da  avaliação de desempenho  e   consideradas  no   
planejamento  anual    de   capacitação   da entidade. 
 

• Estas medidas  serão desenvolvidas  e implantadas  a partir de 2016  com adoção do 
SIGRH  
 
VI I .  I mplantação  de  sistema  de   avaliação   individual  periódica de  seus 
servidores técnicos-administrativos. (incluindo a alta administração)  associada 
a metas  individuais quantificáveis e sintonizadas às estratégias organizacionais, 
de modo a desenvolver a cultura orientada por resultados. 
 

• 0 sistema de avaliação individual  periódica será implantado  a partir de 2016  com 
adoção do SIGRH.  

 
VIII.   Publicação  de   orientações  internas  no   sentido  de   que,   quando 
pertinente à  natureza   e  ao  escalão  hierárquico  da  função,  a  escolha  dos 
ocupantes de  funções e  cargos de índole  gerencial seja  fundamentada  em 
perfis de         competências e pautada  pelos princípios da 
transparência, motivação, da eficiência e do interesse público. 
 

• Será  implantado  a partir  de  2016,   após a realização da qualificação da  primeira 
turma  de Técnicos  e Gestores  em  Gestão de  Pessoas  com  ênfase  em 
Competências   e  com   o  suporte   das   Comunidades   de   Praticas   previstas   na 
metodologia Blended Learning que adotada no curso. 

 
• Medidas gerais e estratégicas já adotadas em 2015: 

 
1 
Foi designada pela Portaria n°. 57/201 5 os membros da comissão encarregada de 
Emitir   parecer  consubstanciado,  com o planejamento  de  metas  e  ações, para fazer  a  
avaliação da  adequação para  a UFBA  do  sistema  SIGRH  -Sistema  de Gestão de 
Recursos Humanos, proveniente da UFRN. Tal comissão já aprovou a contratação e 
implantação deste sistema. 
 
Neste sistema, existe o módulo de Avaliação de Desempenho com o qual a UFBA pretende 
suprir a necessidade   de acompanhamento do desempenho dos servidores   no exercício   de   
suas   funções   e   a   vinculação automática às   necessidades de capacitação.  A avaliação   de   
desempenho   terá   impacto   na   progressão    dos servidores, pagamento de gratificações e 
readequação de funções, seja por cursos de qualificação/capacitação ou mudança de atividade e 
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constará no Plano Anual de Capacitação- PAC de 2017. 
 
Está em desenvolvimento ações para construção de  uma base de dados que será integrada 
ao banco de talentos do SIGIH como propósito de obter impacto imediato na  identificação 
de candidatos para  cargos gerenciais, bem como subsidiar as avaliações individuais associadas 
a metas serão atendidas, a partir da customização dos  processos   administrativos  à s  
funcionalidades do SIGRH, adaptadas para as necessidades  institucionais  da UFBA que 
poderão ser visualizadas  a partir do link : 
http: //www. info. ufrn. br/wikisistemas/doku. Php?id=suporte: sigrh:visao  geral 
 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A tentativa de construir um outro modelo de relatório para a área, foi partindo da premissa 
explicitada no início, de que pessoas fazem as instituições e precisam ser prioridade diante dos 
processos burocráticos administrativos aos quais estamos submetidos, então falar mais e melhor 
sobre o tema é imperativo.  
 
Uma nova política de gestão de pessoas na Universidade Federal da Bahia deve ser 
cuidadosamente elaborada, pensando em como envolver os servidores docentes, técnicos e 
estudantes na implementação da missão da instituição, integrando novos servidores docentes e 
técnicos, que podem chegar ávidos por mudanças e flexíveis para novos aprendizados, com 
aqueles que já possuem experiência, poderá representar a verdadeira construção coletiva na 
instituição. 
 
Os desafios são imensos, mas a UFBA possui inteligência suficiente para enfrentá-los de forma 
organizada, sintonizada e respeitando princípios e diretrizes definidos e pactuados, entre os 
membros da sua Comunidade.  
 
Ressaltamos a preocupação com o crescente movimento dos processos de terceirização de 
pessoas e serviços, que precisam ser acompanhados e analisados cuidadosamente por todos os 
segmentos, tendo como referência a missão das Universidades Públicas Brasileiras. Conhecer a 
real força de trabalho presente na UFBA, nas suas distintas modalidades de ingresso e vínculos, é 
necessário e urgente para a construção de uma nova política de gestão de pessoas. Não podemos 
nos permitir aceitar a invisibilidade daqueles que, independente do formato do vínculo, se fazem 
presentes na Instituição e não deixam de ser trabalhadores na UFBA. 
 
Com este relatório, escrito ainda de forma tímida, porém comprometida, desejamos contar com 
toda a UFBA, em especial seus centros de estudos e pesquisas que pensam as relações de 
trabalho nas instituições, para pensar sobre NÓS MESMOS, TRABALHADORES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA! 
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ANEXOS 

TABELAS E QUADROS REFERENTES À PORTARIA 321/2015 
 

Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funç ões Gratificadas da UPC 
 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das 
Funções  

Gratific adas  

Lotação Ingressos 

no 

Exercício  

Egressos 

no 

Exercício  

 

Autorizada 

 

Efetiva 

1.  Cargos em Comissão 118 118 26 21 
1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior* 118 118 26 21 
1.2.1.  Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 118 105 23 16 
1.2.2.  Servidores  de  Carreira  em  Exercício 

Descentralizado 

** 1 0 0 

1.2.3.  Servidores de Outros Órgãos e Esferas ** 1 0 0 
1.2.4.  Sem Vínculo - 3 0 2 
1.2.5.  Aposentados ** 8 3 3 
2.  Funç ões Gratificadas 886 685 178 152 
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 886 682 177 150 
2.2.  Servidores  de  Carreira  em  Exercício 

Descentralizado 

** 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas ** 3 1 2 
3.  Tota l de Servidores em Cargo e em Função 
(1+2) 

1003 803 204 173 
Fonte: SIP (Dados Extraídos em 28/12/2015) 
 
        *Cargo de Direção - CD 
** A lotação autorizada para o somatório dos itens indicados corresponde a 10% do total dos 
Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas. 

Observa-se que 100% da lotação autorizada do Cargo de Direção – CD se encontra preenchida. 
A UFBA, nos últimos anos, se expandiu muito com o REUNI, criando novas áreas e estruturas, 
e, consequentemente, novos Cargos de Direção e de Funções Gratificadas. Já as Funções 
Gratificadas – FGs tiveram um percentual de 89% de ocupação da sua lotação autorizada. 
 
Quanto ao quantitativo de 3 servidores ocupantes de CD, sem vínculo, trata-se daqueles que 
ingressaram antes da redação dada pela Lei nº 12.677/2012, que alterou a da Lei nº 8.168/91. 
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11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 
 
11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 
Quadro A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da 
UJ, da obrigação de entregar a DBR 
 

Detentores de Cargos e 
Funções Obrigados a 

Entregar a DBR 

 

Situação em Relação 
às 

Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Posse ou 
Início do 

Exercício de 
Cargo, 

Emprego ou 
Função 

 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

 

Final do Exercíci o 
Financei ro 

 

 

Autoridades (Incisos I a VI do 
art. 1º da Lei nº 8.730/93) 

Obrigados  a   entregar  
a 

 

0 

0  

0 
Entregaram a DBR 0 0 0 

Não  cumpriram  a 
obrigação 

 

0 

0 0 

 

 

 

Cargos Eletivos 

Obrigados  a   entregar  
a 

 

0 

0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 

Não  cumpriram  a 
obrigação 

 

0 

0 0 

 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em 

comissão) 

Obrigados  a   entregar  
a 

 

204 

 

173 

0 

Entregaram a DBR 204 173 0 

Não  cumpriram  a 
obrigação 

 

0 

 

0 

0 

Fonte:SIP (Dados Extraídos em 28/12/2015 

 

Assim como exposto no Relatório de Gestão de 2014, todos ocupantes de Cargo de Direção e 
Função Gratificada continuam optando, até o momento, pela Autorização de Acesso por meio 
eletrônico, sendo controlada pelo Grupo de Admissão e Desligamento – GAD, da Coordenação 
de Gestão de Pessoas, junto ao Coordenador de Modernização da PRODEP, que controla as 
informações do sistema informatizado. Importante frisar novamente que não é feita análise das 
DBR com o intuito do identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a 
remuneração recebida, por questões de sigilo. 
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1.3 Organograma Funcional 
Quadro A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 
 

Áreas/ Subunidades Estratégicas 
 

Competências 
 

Titular 
 

Cargo Período de 
atuação 

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento Compete funções de planejamento, gestão de orçamento, de convênios e 
contratos acadêmicos, da estatística e documentação e de informação ao 
cidadão. 

Eduardo Luiz Andrade Mota Pró-Reitor A partir de 
26.08.2014 

Pró-Reitoria de Administração Compete  as  funções  de  gestão  administrativa,  da  contabilidade  e 
finanças. 

José  Murilo  Philigret  de  Oliveira 
Baptista 

Pró-Reitor A partir de 
26.08.2014 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação Compete coordenar, planejar, supervisionar e fiscalizar as políticas de 
ensino de graduação. 

Penildon Silva Filho Pró-Reitor A partir de 
26/08/2014 

Pró-Reitoria de Ensino de Pós Graduação Compete coordenar, planejar, supervisionar e fiscalizar as políticas de 
ensino de pós-graduação 

   

Pró-Reitoria  de Pesquisa,  Criação  e 
Inovação 

Compete fomentar,   coordenar, planejar, supervisionar e fiscalizar as 
políticas, os programas e os projetos de pesquisa, criação e inovação 

Olival Freire Junior Pró-Reitor A partir de 
26/08/2014 

Pró-Reitoria de Extensão Compete fomentar,   coordenar, planejar, supervisionar e fiscalizar as 
políticas, os programas e os projetos de extensão. 

Fabiana Dultra Britto Pró-Reitora A partir de 
17/09/2014 

Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e 
Assistência Estudantil 

Compete as funções de apoiar e assistir o corpo discente, planejar, 
fomentar, coordenar políticas e programas de ação 

Cássia Virginia Bastos Maciel Pró-Reitora A partir de 
26.08.2014 

Pró-Reitoria  de Desenvolvimento  de 
Pessoas 

Compete as funções de gestão do quadro de pessoal ativo e inativo Lorene Louise Silva Pinto Pró-Reitora A partir de 
04/08/2015 

Marcia Tereza Reboucas Rangel    Pró-Reitora 23/03/2015 a 
03/08/2015 

  Rosilda Arruda Ferreira Pró-Reitora 26/08/2014 a 
22/03/2015 

Superintendência de Educação a Distância Compete desenvolver, coordenar, supervisionar, assessorar e prestar 
suporte técnico à execução de atividades na área de educação a distância.. 

Marcia Tereza Reboucas Rangel    Superintendente A partir 
04/08/2015 

  Paulo de Arruda Penteado Filho Superintendente 01/05/2013 
a 03/08/2015 

Superintendência  de Tecnologia  da 
Informação  

Compete manter,planejar, desenvolver, suprir , especificar e controlar 
recursos, bens e serviços utilizados para o processamento e a 
comunicação de informações e dados. 

Luiz Cláudio de A. Mendonça Superintendente A partir de 
16/03/2011 

Superintendência   de   Meio   Ambiente   e 
Infraestrutura  

Compete planejar, coordenar e controlar o desenvolvimento da 
infraestrutura e patrimônio físico e elaborar, acompanhar e coordenar a 
implantação das políticas de implantação ambiental. 

Fábio Macedo Velame Superintendente A partir de 
01/05/2013 

Superintendência  de Avaliação  e 
Desenvolvimento Institucional 
  

Compete  coordenar  e  supervisionar  as  atividades  de  avaliação  e 
desenvolvimento institucional 

Antônio Virgílio Bastos Superintendente A partir de 
09/07/2013 

Superintendência de Administração 
Acadêmica 

Compete propor o calendário acadêmico da Universidade, elaborar sua 
agenda acadêmica, prestar serviços acadêmicos relacionados ao registro e 
documentação das atividades da Graduação e PósGraduação, bem como o 
gerenciamento das instalações e equipamentos de ensino de uso 
compartilhado 

Nancy Rita Ferreira Vieira Superintendente A partir de 
06/05/2013 
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7.2.4   Contratação de Estagiários 
Quadro A.7.2.4 – Composição do Quadro de 
estagiários  
 

Nível de 
escolar idade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no 
exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1. Nível superior  241 201 204 165 1.114.666,16 

1.1   Área Fim  72 58 63 48 338.601,51 

1.2   Área Meio  169 143 141 117 776.064,65 

2. Nível Médio  0 0 0 0 0 

2.1   Área Fim  0 0 0 0 0 

2.2   Área Meio  0 0 0 0 0 

3. Total (1+2)  241 201 204 165 1.114.666,16 

Fonte:SIP (Dados Extraídos em 22/12/2015) 
 
 

Quantitativo de processos de aceleração da promoção, incentivos a 
qualificação, incentivo a capacitação 

Descrição das Ações Quantidade de Ações 
Aceleração da Promoção 31 
Retrib por Titulação  29 
Incentivo à Qualifição 290 
Progressão por Capacitação 439 
Progressão por Mérito - Técnico 1.079 
Progressão por Mérito - Docente 675 
Promoção 97 
Fonte: S I P ( D a d o s  E x t r a í d o s  e m  2 1 / 1 2 / 2 0 0 1 5 )  
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7.  GESTÃO   DE  PESSOAS,  TERCEIRIZAÇÃO  DE  MÃO  DE  OBRA  E  CUSTOS 
RELACIONADOS 
 
 
7.1 Estrutura de pessoal da unidade PRODEP – CGP 
 
 
7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade 
Jurisdicionada 
 
Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ 
 

 
Tipologias dos Cargos  

Lotação  
 
Ingressos no 
Exercício  

Egressos no 
Exercício  

Autorizada  Efetiva  

1.  Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)  6.028 5.547 230 59 

1.1.  Membros de poder e agentes políticos   0 0 0 000 

1.2.  Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  6.028 5.547 230 59 

1.2.1.   Servidores de carreira vinculada ao órgão  6.028 5.532 228 55 

1.2.2.   Servidores de carreira em exercício descentralizado  - 4 0 0 

1.2.3.   Servidores de carreira em exercício provisório  - 6 0 1 

1.2.4.   Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  - 5 2 3 

2.  Servidores com Contratos Temporários  528 176 143 359 

3.  Servidores sem Vínculo com a Administração Pública  - 3 0 2 

4.  Total de Servidores (1+2+3)  6.556 5.726 373 420 

Fonte: SIP (Dados extraídos em 23/12/2015) 
 

 
Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição de Lotação efetiva 
 
Tipologias dos Cargos 

Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.  Servidores de Carreira (1.1) 2.169 3.373 

1.1.  Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 2.169 3.373 

1.1.2.  Servidores de carreira vinculada ao órgão 2.161 3.371 

1.1.3.  Servidores de carreira em exercício descentralizado 4 0 

1.1.4.  Servidores de carreira em exercício provisório 4 2 

1.1.5.  Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 5 0 

2.  Servidores com Contratos Temporários 3 173 

3.  Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 3 0 

4.  Total de Servidores (1+2+3) 2.180 3.546 

Fonte: S I P(Dados extraídos em 23/12/2015) 
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Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da 
UJ Tipologias dos Cargos em Comissão e das 

Funções Gratificadas 
Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício 

Autorizada Efetiva 

1.  Cargos em Comissão 118 118 26 21 
1.1. Cargos Natureza Especial - - - - 
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 118 118 26 21 
1.2.1.  Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 118 105 23 16 
1.2.2.  Servidores  de  Carreira  em  Exercício 

Descentralizado 

* 1 - - 

1.2.3.  Servidores de Outros Órgãos e Esferas * 1 - - 
1.2.4.  Sem Vínculo - 3 - 2 
1.2.5.  Aposentados * 8 3 3 
2.  Funções Gratificadas 886 685 178 152 
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 886 682 177 150 
2.2.  Servidores  de  Carreira  em  Exercício 

Descentralizado 

* - - - 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas * 3 1 2 
3.  Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 1003 803 204 173 
Fonte:SIP (Dados Extraídos em 28/12/2015) 

* A lotação autorizada para o somatório dos itens indicados corresponde a 10% do total dos Cargos em 
Comissão e das Funções Gratificadas 
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11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 
 
11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 
Quadro A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da 
obrigação de entregar a DBR 
 

Detentores de Cargos e 
Funções Obrigados a 

Entregar a DBR 

Situação em Relação 
às Exigências da  Lei 

nº8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar 
a DBR 

Posse ou Início do 
Exercício de 

Cargo, Emprego 
ou Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do Exercíci 
o Financei ro 

 

Autoridades (Incisos I a VI  
do art. 1º da Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a 
DBR 

0 0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 

Não cumpriram    a 
obrigação 

0 0 0 

 

 

 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a 
DBR 

0 0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 

Não         cumpriram     a 
obrigação 

0 0 0 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Obrigados a  entregar a 
DBR 

204 173 0 

Entregaram a DBR 204 173 0 

Não   cumpriram  a 
obrigação 

0 0 0 

Fonte:SIP (Dados Extraídos em 28/12/2015) 
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Tabela 3 . Docentes por Regime de Trabalho   

 

Docentes 

Quantitativo 

20h 

( p =0,5 ) 

40h 

( p = 1,0) 

DE 

( p =1,0 ) 

T o t a l 

Quadro Permanente 313 231 1793 2337 

Equivalente  40h. do Quadro Permanente ( + )     

Prestadores de Serviços 

( Substitutos + Visitantes+ Temporários)  ( + ) 

85 91 0 176 

Equivalente  40h. Prestadores de Serviços ( + )     

Quadro Permanente Afastados ( - ) 6 6 141 153 

Equivalente  40h. do Quadro Afastados  ( - )     

Quadro Permanente Cedidos para outros Órgãos ( - ) 

( com e sem ônus) 

6 6 21 33 

Equivalente  40h. do Quadro Permanente Cedidos  ( - )     

Total  Docente Eqv. 40h 

( + ) (  - ) 

    

Fonte:SIP (Dados Extraídos em 29/12/2015) 
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Tabela 4. Funcionários por Regime de Trabalho 
 

FUNCIONÁRIOS (*) – Ano 
2014 

Quantitativo 

20h 

 

( p  = 
0,5) 

24 e25h 

 

( p  = 
0,6) 

30 h 

(p = 
0,75 ) 

36h 

( p  = 
0,9) 

40h 

( p = 
1,0) 

44h 

( p  = 
1,1) 

Total 

Quadro Permanente com Hospitais 

Quadro Permanente sem Hospitais 

79 

14 

78 

62 

41 

22 

0 

0 

2.997 

2065 

0 

0 

3.195 

2163 
Equiv. 40h. do Quadro com 

Hospitais 

Equiv. 40h. do Quadro sem 

Hospitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro Permanente 

Afastados para Capacitação 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

15 

 

0 

 

15 

Equivalente 40h. do Quadro 

Afastados/ Capacitação 

       

Quadro Permanente Cedidos 
para outros Órgãos (com e 
sem ônus) 

0 0 0 0 13 0 13 

Equivalente 40h. 

do Quadro Permanente Cedidos 

       

Prestadores de Serviços 
Vigilância, Portaria, 
Recepção e Limpeza 

*  *  *  *  *  *   

Equivalente 40h. Prestadores 
desserviços 

( + ) 

       

Total Funcionário Eqv. 40h 

( + ) ( - ) 

       

Total Funcionário Eqv. 40h 

( + ) ( - ) 

sem Hospitais 

       

Fonte: SIP (Dados extraídos em 23/12/2015) 

*Faltam os dados dos terceirizados que são fornecidos pela PROAD 
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RESULTADOS 
 
 
TABELA 5: Distribuição de servidores por níveis de escolaridade na UFBA (2007-2015) 
 

 
Nível de 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Escolaridade  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N % 

Fundamental ou 
menor  

 
 

431 

 
 

13,10 

 
 

410 

 
 

12,41 

 
 

363 

 
 

11,28 

 
 

337 

 
 

10,30 

 
 

308 

 
 

9,39 

 
 

275 

 
 

8,44 

 
 

243 

 
 

7,35 

 
 

229 

 
 

7,10 

210 6,57 

 
Nível Médio   

1435 
 

43,60 
 

1295 
 

39,19 
 

1226 
 

38,09 
 

1179 
 

36,02 
 

1127 
 

34,37 
 

1039 
 

31,87 
 

964 
 

29,18 

 
894  

27,71 
767 24,00 

Nível Superior – 
Graduação  

 
 

887 

 
 

26,95 

 
 

934 

 
 

28,27 

 
 

890 

 
 

44,80 

 
 

859 

 
 

26,25 

 
 

851 

 
 

25,95 

 
 

830 

 
 

25,46 

 
965 

 
 

29,21 

 
887 

 
 

27,50 

875 27,39 

 
Especiali zação   

377 
 

11,46 
 

480 
 

14,53 
 

541 
 

16,81 
 

663 
 

20,26 
 

737 
 

22,47 
 

832 
 

25,52 
 

830 
 

25,12 

 
878  

27,22 
962 30,11 

Mestrado  112 3,40 126 3,81 131 4,07 163 4,98 181 5,52 206 6,32 211 6,39 240 7,44 275 8,61 

Doutorado  49 1,49 59 1,79 68 2,11 72 2,20 75 2,28 78 2,39 91 2,75 98 3,04 106 3,32 

Total  3.291 100% 3.304 100% 3.219 100 3.273 100% 3.279 100% 3260 100 3304 100 3226 100 3195 100 

Fonte: SIP (Dados extraídos em 29/12/2015) 
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TABELA 6: Distribuição de servidores por níveis alcançados no Plano de Carreira 2010- 
2015.  

ANO  Nível 
1  

Nível 
2  

Nível 
3  

Nível 
4  

Total 
Serv  

%N1  %N2  %N3  %N4  INVCAPTA  

2010  1757 741 259 516 3273      

2011  1413 899 407 560 3279      

2012  1136 896 531 697 3260      

2013  927 804 629 841 3201      

2014  893 687 623 1023 3226      

2015 830 631 584 1150 3195      

         Fonte: SIP (Dados extraídos em 29/12/2015) 
76 

 
8 – ÍNDICE  DE QUALIICAÇÃO DO CORPO  DOCENTE  

Tabela 8. Docentes por Titulação 

 

 

Fórmula de cálculo: INVCAPDOC=(%N1*2)+(%N2*3)+(%N3*5))/10 

 

DOCENTES Quadro 
Permanente 

 ( + ) 

Substitutos 
Temporários 

Visitantes 
( + ) 

Quadro 
Afastados * 

 ( - ) 

Quadro 
( - ) 

Total 
( + ) (  - ) 

Doutores (D)  ( peso 5 ) 1771 3 113   

Mestres (M)  ( peso 3 ) 469 14 69   

Especialistas (E)  ( peso 2 ) 46 4 3   

Graduados (G)  ( peso 1 ) 51 155 1   

 
Total de Docentes 

2337 176 186   

IQCD ( + ) ( - ) =3,90 
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RESULTADOS 

 

TABELA 7:  Distribuição de docentes por níveis de formação e afastamento para realização de atividades  de formação. 

ANO  TOTAL DE DOCENTES  AFASTAMENTOS PARA 

CAPACITAÇÃO  

        

  GRAD+ESP  MEST  DOUT  AFAS M  AFAS DO  AFAS PDOC  %N1  %N2  %N3  INVCAPDOC  

2009  189 506 1266 3 45 44 1,59 8,89 3,48 4,72 

2010  163 547 1375 3 50 21 1,84 9,14 1,53 3,87 

2011  171 605 1481 7 45 28 4,09 7,44 1,89 4,00 

2012  141 570 1568 2 41 54 1,42 7,19 3,44 4,16 

2013  122 508 1603 3 75 66 2,46 14,76 4,12 6,98 

2014  115 486 1675 7 96 108 6,09 19,75 6,45 10,37 

2015 97 469 1771 12 56 85     

Fonte: SIP (Dados extraídos em 29/12/2015) 



 

SSUUPPEERRII NNTTEENNDDÊÊNNCCII AASS 

 
  

SSUUPPEERRII NNTTEENNDDÊÊNNCCII AA  DDEE  AADDMM II NNII SSTTRRAAÇÇÃÃOO  AACCAADDÊÊMM II CCAA  
––  SSUUPPAACC 
 
 
1 PALAVRAS INICIAIS 
 
Em linhas gerais, a Superintendência de Administração Acadêmica (SUPAC), em 2015, deu 
continuidade ao cumprimento das tarefas previstas no Regimento da Reitoria: a elaboração do 
calendário e a agenda acadêmica, coordenação da matrícula de ingressantes e veteranos, bem 
como dos mais diversos registros acadêmicos (mobilidade, trancamento, avaliação curricular, 
diplomas e certificados), registro de novos cursos de graduação, pós-graduação stricto sensu e 
lato sensu, 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 Pós-
Graduação, acompanhamento da integralização da carga horária docente, subsidiando, junto à 
PROGRAD, as solicitações de contratação de docentes temporários. 
 
Para além de prestar serviços acadêmicos concernentes à vida estudantil e à organização 
acadêmica dos cursos, cabe ainda à SUPAC administrar as instalações de espaço físico de uso 
coletivo, o que se traduz, após o boom da expansão de vagas instituições federais de ensino 
superior pelo REUNI e pela adesão da UFBA ao Sistema de Seleção Unificada – SISU, em 
administrar mais salas de aula e laboratórios, em função da necessidade de ampliação da 
infraestrutura da Universidade, como tambémequipamentos que traduzam a modernização do 
ensino atualmente. Há ainda que se ressaltar a manutenção de importantes projetos em 
parceria com o MEC a exemplo do Idiomas sem Fronteiras, 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, com aquisição de aparelhos de refrigeração e mobiliário. Resultou dessa 
compreensão do uso do espaço físico a composição do Projeto Sala de Aula Mínima, 
encaminhado pela Reitoria ao MEC.  
 
Dentre as políticas conduzidas no âmbito dessa Superintendência, continuou-se com a 
preocupação com a adaptação do processo de matrícula UFBA ao Sistema de Seleção 
Unificada – SISU e ainda com a supervisão do planejamento acadêmico e da carga horária 
docente – conforme recomendação da Controladoria Geral da União, o que se dá através do 
gerenciamento da contratação de docentes substitutos e da carga horária dos docentes efetivos 
em cada unidade, com recomendações de revisão dessa carga horária, quando pertinente. 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 e também recuperar a responsabilidade de cada gestor por cada etapa da 
determinação/registro da carga horária docente é uma tarefa imperiosa. 
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2 OBJETIVOS GERAIS E METAS INSTITUCIONAIS 
 
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; 

• A
vançar na qualidade e eficiência nos registros acadêmicos com a reestruturação do 
quadro de servidores técnico-administrativos e com a implantação de sistema 
acadêmico, que dê conta das reais necessidades da Universidade hoje; 

• M
elhorar a revisão do planejamento acadêmico semestral, considerando as reais 
necessidades apontadas pelos Colegiados de Cursos e intervindo, quando necessário. 

 
 
3 AÇÕES E ESTRATÉGIAS ELABORADAS E DESENVOLVIDAS 
 
Das diretrizes elaboradas para o ano de 2015, foram realizadas as seguintes: 

 
� Uniformização dos procedimentos acadêmicos, com a contribuição da SUPAD e dos 

servidores técnico-administrativos da SUPAC, foram desenvolvidos fluxogramas e 
procedimentos das atividades desenvolvidas pelos diversos núcleos dessa 
Superintendência. Além disso, foram definidas rotinas internas do Núcleo de Registros 
de Cursos de Graduação e Pós-Graduação (NUREC) quanto ao registro das matrizes 
curriculares e das reformulações aprovadas pelos órgãos superiores; 

� Melhoria do arquivo da Coordenação de Registros Acadêmicos, com o 
remanejamento de alguns setores da SUPAC, a fim de melhor adequar o espaço 
interno (almoxarifado e arquivo); 

� Integralização da carga horária docente. Conformerecomendação do Relatório 
Homologado de Demandas Extras – OS 201407222  da Controladoria Regional da 
União na Bahia – CGU – Regional/BA/CGU-PR e do Relatório do Controle Interno 
da Universidade Federal da Bahia, foram adotadas as seguintes medidas para 
promoção dos devidos ajustes no âmbito de todas as unidades com vistas a adequar a 
carga horária docente às normativas da Universidade: 

o acompanhamento sistemático do planejamento acadêmico eda carga horária 
docente (recomendação do Relatório da CGU – 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”); 

o redução significativa dos contratos de docentes substitutos (recomendação do 
referido relatório de “garantir economia do erário”, evitando contratação de 
substitutos). Nesse sentido, de 2014 a 2016, houve uma redução de 1/3 do 
total de solicitações de substitutos - vide tabela Quantitativo de Docentes dos 
Quadros Permanente e Suplementar com Percentuais 2014.1 a 2015.2; 

o 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; 
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o fechamento do SIAC para os departamentos alterarem informações de carga 
horária docente, após o planejamento acadêmico (recomendação do Controle 
Interno UFBA);  

o contribuiçãopara subsidiar os estudos da PROGRAD quanto à necessidade de 
vagas para concurso docente e distribuição das 49 vagas restantes no banco de 
docentes equivalentes, objetivando prover o déficit de professores existente 
nas diversas unidades de ensino; 

o 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, assim como controle do registro da padronização dos 
módulos dos componentes curriculares (Resolução 02/2009), com vistas a 
identificar incompatibilidades no registro da carga horária dos docentes, 
através de avaliação dos registros pelo NUREC. 

� Aprovação da Resolução no. 05 do CONSUNI de 27 de novembro de 2015, que 
regulamenta as normas e os procedimentos para a contratação de professor substituto 
pela UFBA, conforme proposta apresentada pela SUPAC e da PRODEP; 

� Melhoria da qualidade de comunicação, através do diálogo constante com os 
diversos órgãos da Universidade, particularmente pelo caráter de transversalidade que 
caracteriza a SUPAC. Além de  

o 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; 

o organização de reuniões com os departamentos para aprimorar o planejamento 
acadêmico e 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); 

� Participação no fortalecimento da Ouvidoria da UFBA, através do acolhimento e 
resposta às demandas recebidas; 

� Revisão das matrizes curriculares, em reuniões com os colegiados e o NUREC 
(Núcleo de Registros de Cursos), a ser continuada em 2016; 

� Revitalização e fortalecimento do NAC (Núcleo de Avaliação Curricular , com a 
revisãodas rotinas de avaliação curricularque determinam a liberação de estudantes 
para colar grau. Qualidade de sistema acadêmico e registros mais refinados atenuariam 
os entraves dos períodos de colação de grau; 

� Criação de rotinas para implantação no nome social, de acordo com a Resolução   
nº 01, de 18 de junho de 2014. Foram 18 solicitações, mas nem todas foram 
atendidas por haver pedidos fora do âmbito previsto pela Resolução; 

� Avaliação de novo sistema acadêmico para a Universidade, o SIGAA; 
� Criação pelo Núcleo de Atendimento à Gestão Acadêmica (NAGA) do Manual da 

MatrículaSISU, para orientação sobre documentação e procedimentos referentes à 
matrícula, preparação da equipe convocada, bem como realização de encontros para 
orientação dos servidores para a matrícula 2015.1 e 2015.2, com o intuito de melhor 
qualificar o processo, com o planejamento da matrícula; 

� Participação regular, 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); 
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� 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; 

� Revisão dos valores dos procedimentos acadêmicos(a exemplo de revalidação e 
reconhecimento de diplomas e certificados, emissão de 2ª via de certificados e 
diplomas, inscrição para seleção de aluno da pós-graduação, transferências, matrículas 
alunos especiais) com o intuitode atualizar os valores em conformidade com os 
cobrados nas outras IFES, definido pela Resolução no 04 do CONSUNI de 27 de 
novembro de 2015; 

� Implantação, com a equipe SIAC, do Calendário 2015, com as 18 semanas e meia, 
conforme definido pelo CONSEPE em 2014.1; 

� Envidamentode esforços para garantir melhor qualidade e agilidade nos registros 
acadêmicos e no atendimento ao estudante ou ao público em geral; 

� Garantia da redução do tempo de registro dos processos encaminhados aos 
núcleos de graduação e pós-graduação, através da descrição do fluxo dos processos, em 
parceria com a SUPAD, para a racionalização do tempo de criação, análise e registro dos 
processos; 
� Cumprimento da notificação do MEC ao Núcleo de Estatística / PROPLAN, 

relativa à Lei 12.089/2009 que proíbe que uma mesma pessoa ocupe 2 (duas) vagas 
simultaneamente em instituições públicas de ensino superior. Em função disso, 559 alunos 
foram notificados pela SUPAC em junho/2015 a comparecer ao NAE/CARE para 
apresentar documento de desistência de outra IES pública ou mesmo realizar 
cancelamento da UFBA. Dos notificados,  336 estudantes não compareceram, 182 
comprovaram desvinculação de outra IES pública, 24 desistiram da UFBA e 17 se 
tratavam de inclusão equivocada pelo MEC, visto que eram alunos de permanência na 
própria Universidade, transferência exofficioou aluno que ocupava avaga anterior à 
2009.2, permitido pela referida Lei. De acordo com orientação da Procuradoria Federal 
junto à UFBA, foram abertos processos administrativos comunicando o cumprimento da 
Lei, isto é, cancelamento da vaga, desse modo 212 estudantes tiveram suas vagas 
canceladas em setembro de 2015. Notou-se nesse estudo que 81 estudantes ocupam 2 ou 
mais vagas públicas, mas, como a matrícula mais antiga é noutra IES, permanecem na 
UFBA.  
 

É preciso ressaltar que, independentemente dessa ação notificada pelo MEC, caso a 
Universidade tivesse cumprido com mais rigor o que estava previsto no antigo Regulamento 
de Ensino, muitas dessas vagas já deveriam ter sido canceladas, uma vez que muitos 
estudantes atingidos pela Lei apenas realizaram matrícula na UFBA, mas não chegaram a 
cursar nenhum semestre ou mesmo não se matriculavam há mais de dois semestres 
consecutivos, sendo atingidos então pelo Artigo 71 e seus incisos e, portanto, já deveriam ter 
sido excluídos do SIAC.  
 
Há de se  destacar que com o novo Regulamento de Ensino de Graduação e de Pós-
Graduação, tal situação pode se repetir (e mesmo se avolumar) ao se considerar que a retirada 
do estudante não é mais um ato administrativo realizado pelas regras estabelecidas e 
cumpridas pelo SIAC, mas um ato da esfera acadêmica, a ser analisado pelos Colegiados de 
curso, conforme a subseção III, Do Encerramento/Cancelamento de Matrícula, os Colegiados 
dispõem de 60 dias para avaliar a permanência dos estudantes no curso. Na prática, tais 
decisões têm sido postergadas quiçá descumpridas pelos Colegiados. Em 2015.1, são, 
segundo o sistema, 249estudantes atingidos pelo tempo máximo, 3.480 estudantes com 
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ausência de matrícula e 2.119. Em 2015.2, não realizaram matrícula 4.998 estudantes, esses 
dadosparecem sugerir a necessidade de revisão de decisões normativas no novo REGPG. 
 
Fato similar ocorre na Pós-Graduação em que inúmeros estudantes permanecem como alunos 
da UFBA, sem que se tenha forma de saída registrada porque, provavelmente, embora tenham 
concluído o Mestrado ou Doutorado e mesmo tenha realizado a defesa, não houve 
homologação do resultado por falta de entrega dos exemplares definitivos. Em números 
brutos, o SIAC registra 441 no Mestrado e 643 no Doutorado.  
 
Essas ações desenvolvidas ao longo do ano de 2015 são resultado de um trabalho em equipe, 
em que se ressaltao empenho, responsabilidade, zelo institucional, rigor e seriedade dos 
servidores técnico-administrativos dessa Superintendência para com as atividades dessa 
Universidade. 
 
 
4. AÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS  
 

� Restrições orçamentárias impediram a continuidade da melhoria do espaço físico do 
Núcleo de Atendimento ao Estudante, iniciada a reforma em 2014, mas não 
continuada ao longo do ano de 2015, falta concluir a rede elétrica, o sistema de 
cabeamento para a instalação dos computadores, melhoria da iluminação e 
substituição das cadeiras dos servidores e do público em geral. A falta de priorização 
no atendimento desse núcleo pela SUMAI gera um atendimento precário aos 
estudantes e ao público em geral, com muitas filas, incômodo na espera, na falta de 
cadeiras suficientes, tensões constantes, não garantindo atendimento com a qualidade 
desejada, por mais que motivados e empenhados estejam os servidores. Transformar o 
espaço em lugar mais acolhedor, com atendimento mais ágil e eficiente é o objetivo. 

� Restrições orçamentárias também impediram a aquisição de um sistema acadêmico 
que atenda efetivamente às 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. 

� N
ecessidade de ampliação do quadro de servidores, são expressivos os números de 
atividades desenvolvidas na SUPAC como um todo, como se pode observar no item 5 
desse relatório. Evidente que definição pela Comissão de Ajuste de Jornada sobre a 
carga horária dos servidores da UFBA, melhor distribuição de servidores por unidades 
da Universidade e a informatização de inúmeros procedimentos que são realizados 
manualmente ajudariam e poderiam fazer dispensar essa necessidade premente. 

� Deficiência de pessoal e limitações de ordem técnica impediram a criação da nova 
homepage 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. 

� Limitações orçamentárias também contribuíram para que a identidade visual da 
SUPAC bem como a revisão da sinalização da parte interna da SUPAC/SGC em 
função dos novos núcleos fossem levaram a cabo. Em paralelo a isso, destaca-se a 
demora no atendimento à manutenção tem sido um desgaste cotidiano: 
condicionadores de ar que param de funcionar, parte hidráulica, iluminação nas salas.  
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� 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, não possível por limitações tecnológicas e mesmo decisão quanto a prioridade 
desse procedimento em um sistema antigo e que talvez não comporte novas inclusões 
de tarefas. 

� Criação de relatórios no Sistema Integrado de Pessoal - SIP que possam subsidiar os 
trabalhos relativos à contratação de professores substitutos, assim como 
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, mas não continuado 
em 2015. 

� Limitações orçamentárias impediram que as 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), tenham sido 
implementadas a contento. 

� O volume significativo de trancamentos e de encerramento de turmas por falta de 
inscrição de discentes, com redução de carga horária docente, evidenciam a 
necessidade de aprimoramento do planejamento acadêmico, dirimindo problemas de 
oferta, antes do processo de matrícula. Há certo descompasso entre as solicitações dos 
colegiados, relativas às disciplinas, inclusive às obrigatórias, aos horários solicitados, 
à quantidade de vagas em disciplinas e às efetivas ofertas disponibilizadas pelos 
departamentos; 

� O processo de matrícula única para os dois semestres, convocando três vezes mais 
candidatos para a lista de espera, 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. Para 2016, foram convocados apenas uma 
vez mais e estamos avaliando tal procedimento. 

 
 
5 SUPAC EM NÚMEROS 
 
A SUPAC – Canela - conta com um efetivo de 50 servidores técnico-
administrativos,distribuídos nas Coordenações de Atendimento e Registros Estudantis e de 
Planejamento e Registros Acadêmicosnos dez núcleos, além da secretaria executiva da 
Superintendência. Informo ainda que os relatórios da Coordenação de Instalações de Uso 
Coletivo de Ensino, Pesquisa e Extensão e do complexo esportivo e educacionalserão 
encaminhados posteriormente.  
 
Reitero o que foi formulado no relatório 2014: mesmo em se considerando que a adesão da 
UFBA ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), gerou impacto significativo nas matrículas 
dos ingressantes, ocupação de quase 90% de vagas disponíveis na Universidade e 
democratização de acesso às vagas do ensino público - fato louvável em se tratando de ensino 
superior no Brasil -, acarretou também número expressivo de desistências/transferências de 
curso em função da mobilidade inerente a esse processo. As consequências desse processo 
merecem ser estudadas, visto queessa facilidade em trocar de cursos gera excesso de 
processos de trancamento de curso e têm impactado significativamente no planejamento 
acadêmico das unidades, considerando a oferta de turmas e definição de vagas disponíveis por 
componentes curriculares. 
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Tabela 1 – PROCESSO SELETIVO  

GRADUAÇÃO  
NÚMERO DE ALUNOS INGRESSANTES  

CATEGORIA NÚMERO DE VAGAS NÚMERO DE 
MATRICULADOS 

PORCENTAGEM 

Vestibular SISU – 
2015.1 

4.456 3.938 88,3% 

Vestibular SISU – 
2015.2 

1.482 + 297  1.542 86,67% 

Vestibular UFBA 2015.1 371 238 64,1% 

Vestibular UFBA 2015.2 ------- 17 ____ 

Egresso BI 2015.1  923 287 31,0% 

Egresso BI 2015.2 373-297 76 20,73% 
 
 

Tabela 2 – TOTAL DE ALUNOS INGRESSANTES NA UFBA EM 2015 
Graduação 2015.1 e 2015.2 7.229 
Pós-Graduação 2015.1 2.098 

TOTAL 9.327 
 
 

Tabela 3 – TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOSNA UFBA EM 2 015 
Graduação 27.507 
Pós-Graduação 2015.1 Mestrado 3838 

Doutorado 2373 
TOTAL 33.718 
 
 
Segundo os dados do SIAC, na pós-graduação lato sensu, há ativos 608 alunos na Área I, 
2.662 na Área II, 2.763 na Área III, 35 na Área IV,  e 119 na Área V. Na Residência 
Multiprofissional, há 950 ativos na Área II e 14, na Área III. Além disso, têm-se os seguintes 
números nos cursos de Atualização: 322, na Área II e 53 na Área III. E ainda 03 na Área I e 
26 na Área III. 
 
A SUPAC atende a um público diversificado e amplo, através de seus diversos núcleos, a 
sabr: 
 

• Núcleo de Atendimento ao Estudante – atende à comunidade universitária formada por 
aproximadamente 32.322 alunos degraduação e 4.000 alunos de pós-graduação, além de 
ex-alunos, e demaisinteressados em serviços prestados pela Universidade. Foram 
tramitados, no ano em curso, 2.680 e originados 6.772 processos, dentre os quais se 
destacam: revalidação de diploma, reconhecimento de título (mestrado e doutorado). 
Em média, o Núcleo gera por mês 750 solicitações, como emissão de GRU, histórico 
escolar, declarações, atestados, certidões entre outros. Há ainda um número significativo 
de processos constituídos por calouros, a exemplo dos que desejam revisão de renda 
familiar pelaCoordenação de Seleção e Orientação Acadêmica 
(CSOA/PROGRAD).Além desses processos, em virtude do movimento grevista em 
2015.1, foram atendidos 10.000 discentes entre os dias 19 a 29 de outubro para efetuar 
trancamento parcial e total do semestre. Ainda que esse número expressivo de 
solicitações de trancamentos seja motivado provavelmente pela greve, há de se 
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considerar a necessidade premente de implantação do que prevê o Regulamento de 
Ensino de Graduação e Pós-Graduação no Art. 67 “O trancamento de matrícula ou o 
trancamento total ou parcial de inscrição em componentes curriculares será concedido 
ao aluno regular da UFBA, quando requerido via sistema informatizadode registro e 
controle acadêmico institucional, dentro do período estabelecido na agendaacadêmica”. 
Com essa melhoria no sistema, além do atendimento às normas em vigor, garantiria a 
qualidade do atendimento e a eficiência dos registros. 
A incidência de pedidos de trancamentos totais e mesmo de cancelamento de curso 
parece indicar ser imperativo na Universidade o estudo dos efeitos do SISU e da 
mobilidade no modelo educacional contemporâneo.  
• 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 300 documentos, entre históricos escolares oficiais 
dos alunos regulares e especiais da Graduação, de alunos inativos, atestados de situação 
acadêmica, de matrícula, de regularidade acadêmica, de frequência, de regime de 
aprovação, declaração de vestibular, certidão de estudos, expedição de declaração de 
vaga e de guia de transferência para outras IES. Em 2015, foram tramitados 16.552 
processos pelo Núcleo que se empenhou consideravelmente na redução do tempo de 
registro dos processos encaminhados pelos colegiados.  
• Núcleo de Admissão e Registros da Pós-Graduação (NAREP) – além de matricular 
2.601 estudantes (especialização, mestrado, doutorado, alunos especiais), o Núcleo 
produziu os seguintes registros/documentos para atendimento aos estudantes da pós-
graduação: aproveitamento de estudos – 629; matrícula fora do prazo – 1.579; 
desistência/desligamento do curso – 162; registro de forma de saída – 334; retificação 
de histórico – 389;trancamento – 907/ trancamento fora do prazo – 228; dilatação de 
prazo – 102; expedição de certidão de estudos – 40; permanência no curso – 42; registro 
de tirocínio docente – 102; solicitação de diplomas, certificações – 1.578.  
•Núcleo de Apoio de Gestão Acadêmica (NAGA) - está vinculado à CARE e dentre 
outras atribuições é responsável por desenvolver as seguintes atividades: intermediar o 
atendimento de pessoas, em casos especiais, que necessitem de decisões da 
Coordenação receber requerimento de estudantes (processos administrativos); instruir, 
adequadamente, demandas e processos para subsidiarem pronunciamentos da 
Coordenação; apoiar a Coordenação nos procedimentos que precedem as ações relativas 
a reconhecimento e revalidação de diplomas; coordenar a realização das matrículas dos 
ingressantes; realizar matrículas e acompanhamento dos registros de Mobilidade 
Acadêmica; realizar matrículas e registro de notas dos cursos intensivos; manter 
atualizado os registros acadêmicos relativos aos intercâmbios (Andifes, CsF); emitir 
documentos relativos à vida acadêmica dos estudantes; atender e orientar coordenadores 
de cursos quanto a procedimentos administrativos junto aos colegiados. Foram abertos 
1.124 processos de vagas residuais; 150 processos de calouros; em média 50 processos 
de mobilidade acadêmica; cerca de 1500 registros e atualizações de intercâmbio do 
Ciência sem Fronteiras; cerca de 6.200 cadastros de ingressantes; 
• 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, 4.200 diplomas stricto sensu, 750 certificados de lato 
sensu, 3.000 diplomas de graduação da UFBA e mais de 7000 diplomas de faculdades 
particulares; 
• Núcleo de Avaliação Curricular (NAC) -tem como principal função realizar a 
avaliação curricular dos estudantes concluintes, do semestre vigente, objetivando a 
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liberação no SIAC no período determinado pelo Calendário Acadêmico, daqueles em 
situação regular, e o envio de cópia da liberação ao NEDIC.No semestre de 2015.1, o 
núcleo atendeu a 94 cursos, divididos em cinco áreas: área I: 28 cursos; área II: 24 
cursos; área III: 25 cursos; área IV: 05 cursos; área V: 12 cursos, os quais, em sua 
grande maioria, com divisão nas habilitações de Bacharelado e Licenciatura, bem como 
em áreas de concentração, caso especifico dos Bacharelados Interdisciplinares. Além 
desses, o curso de Química do PARFOR. 
 

O NAC realiza também a emissão de alguns documentos relativos à vida acadêmica dos 
estudantes, no período de 2015, foram emitidos 399 documentos, relacionados na tabela 
abaixo:  

TABELA 4  
Documentos Emitidos 2015.1  

(até 23/12/2015) 
 

Emitidos 
 

Não Emitidos 

Atestado deprovável concluinte 18 02 

Atestado dePercentual Cursado 42 -- 

Atestado dePendência do ENADE 03 -- 

Atestado dePrevisão de Conclusão 25 -- 

Declaração de Conclusão 251 30 

TOTAIS  399 32 

 
TABELA 5  

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO NAC 2015.1
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75%

At. Provável Concluinte At. Percentual Cursado At. Pend. ENADE

At. Previsão de Conclusão Declaração de Conclusão
 

 
No semestre de 2015.1, o NAC realizou 1.984 avaliações, liberando 1.369 estudantes através 
no SIAC. Os demais 615 estudantes não foram liberados por apresentarem algum tipo de 
pendência, a exemplo do ENADE, de aprovação em disciplinas, cumprimento da matriz 
curricular relativa à área de concentração. Com apenas 4 servidores, diante dos números 
apresentados, tem-se uma proporção de 496 avaliações por funcionário, sem contar que, para 
cada aluno provável concluinte enviado para este Núcleo,são realizadas duas vezes no mínimo 
a avaliação curricular deste até ocorrer a liberação ou a situação final de pendência. 
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TABELA 6  
NÚMEROS DO NAC EM 2015.1 

TOTAL DE AVALIAÇÕES 1.984 

TOTAL DE ESTUDANTES LIBERADOS 1.369 

TOTAL DE NÃO LIBERADOS 615 

NÚMERO DE AVALIAÇÕES /FUNCIONÁRIO 496 

 
 

TABELA 7  

NÚMEROS NAC 2015.1
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Os trabalhos neste semestre ocorreram ainda com alguns atrasos de envio de material por 
partedos Colegiados, mesmo sendo repassadacomunicação internano iníciodo semestre de 
procedimentos para a avaliação curricular e diversos e-mails durante o semestre com os 
prazos do calendário acadêmico da UFBA. Entretanto, o NAC conseguiu fazer as liberações 
em concordância com as datas determinadas pelos Colegiados para as colações de grau, 
superando os percalços sem causar nenhum tipo de prejuízo aos estudantes da Universidade. 
 

•Núcleo de Registros de Cursos (NUREC) –tem como principais funções, conforme o 
Regimento Interno da Reitoria, manteratualizados os registros acadêmicos dos cursos 
oferecidos, os registros dos componentes curriculares dos cursos de graduação e pós-
graduação cadastrando disciplinas e o sistema de pré-requisito e equivalência dos cursos 
de graduação e pós-graduação. Desempenha ainda a atribuição de Planejamento 
Acadêmico ao subsidiar eacompanhar, semestralmente, o planejamento e a oferta de 
componentes curriculares, em articulação em articulação com os Colegiados e 
Departamento ou Coordenações Acadêmicas das Unidades Universitárias. 
 

Ao longo do ano de 2015, o plano de trabalho consistiu inicialmente em realizar o 
levantamento dos processos relacionados à criação, reforma curricular, criação de disciplinas 
e outras referentesà graduação que se encontravam no setor e foram deslocados para o arquivo 
geral da SUPAC, contabilizando: 
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TABELA 8  

ÁREA 
(até 23/12/2015) 

Quantidade de 
Processos 

Área I 264 

Área II 255 

Área III 242 

Área IV 45 

Área V 115 

BI 29 

TOTAL  950 

 
 
No semestre 2015.2, foi realizado o levantamento das matrizes curriculares dos cursos de 
graduação, sendo 170 divididas em cinco áreas. Foram realizadas as implantações/ revisões de 
13 matrizes curriculares e 12 ainda se encontram em revisão.  
 
O NUREC realizou também o lançamento da oferta dos componentes curriculares para a 
matrícula dos calouros 2015.2, através das sugestões de “prato-feito”, mesmo durante o 
período de paralisação dos técnicos e docentes em 2015, conforme tabela a seguir: 
 

TABELA 9  
CONTROLE DE LANÇAMENTO "PRATO FEITO" 2015.2 

CURSO Quantidade de Sugestão de 
PF  lançada no SIAC 

OBS. 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (112) 1 opção Prato feito integral 

GEOGRAFIA (109) 2 opções Prato feito integral 

ENGENHARIA CIVIL (102) 9 opções Prato feito integral 

ENGENHARIA ELÉTRICA (104) 4 opções Prato feito integral 

ENGENHARIA MECÂNICA (105) 3 opções Prato feito integral 

ENGENHARIA QUIMICA (106) 4 opções Prato feito integral 

QUÍMICA (113) * 3 opções Prato feito integral 

BIOTECNOLOGIA (284)  
3 opções 

Prato feito integral    
(Colegiado não encaminhou 
sugestão de PF) 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (202) 4 opções Prato feito integral 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – noturno (280) 2 opções Prato feito integral 

ENFERMAGEM (203)  3 opções Prato feito parcial (faltaram 4 
disciplinas) 

FARMÁCIA (204) 8 opções Prato feito Parcial (faltaram 2 
disciplinas) 

FISIOTERAPIA (222) 3 opções Prato feito Parcial (faltou 1 
disciplina)(Colegiado não 
encaminhou sugestão de PF) 

FONOAUDIOLOGIA (210) 3 opções Prato feito integral 

GASTRONOMIA (282) 3 opções Prato feito integral 

MEDICINA (205) 15 opções Prato feito Parcial (faltaram 2 
disciplinas) 
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MEDICINA VETERINÁRIA (206) 7 opções Prato feito Parcial (faltaram 2 
disciplinas) 

NUTRIÇÃO (207) 6 opções Prato feito Parcial (faltou 1 
disciplina) 

ODONTOLOGIA (208) 7 opções Prato feito Parcial (faltou 1 
disciplina em duas opções) 

ZOOTECNIA (219) 2 opções Prato feito integral 

ADMINISTRAÇÃO (316) 2 opções Prato feito integral 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (304) 2 opções Colegiado não encaminhou 
Sugestão de PF. Departamento 
não atendeu às solicitações 

CIÊNCIAS SOCIAIS (306) 2 opções Prato feito integral 

COMUNICAÇÃO(307) -Jornalismo 3 opções Prato feito integral 

COMUNICAÇÃO (307) - Produção 3 opções Prato feito integral 

DIREITO (308) 2 opções Prato feito Parcial (faltou 1 
disciplina) (Colegiado não 
encaminhou sugestão de PF) 

DIREITO NOTURNO (382) 3 opções Prato feito integral  
(Colegiado não encaminhou 
Sugestão de PF) 

PEDAGOGIA (312) 1 opção Prato feito integral 

PEDAGOGIA NOTURNO (385) 1 opção Prato feito integral 

PSICOLOGIA (313) 1 opção Prato feito integral 

SECRETARIADO (314) 1 opção Departamento não atendeu às 
solicitações do Colegiado 

SERVIÇO SOCIAL (325) 3 opções Prato feito integral 

LETRAS VERNÁCULAS (401) 2 opções Prato feito integral  (Colegiado 
não encaminhou sugestão de PF) 

LETRAS VERNÁC. C/ LÍNGUA 
ESTRANGEIRA (402) 

3 opções Prato feito integral  (faltou opção 
de língua estrangeira) ( 
Colegiado não encaminhou 
sugestão de PF) 

LETRAS – LÍNGUA ESTRANGEIRA 
(403) 

3 opções Prato feito integral (opções de 
língua estrangeria:  Colegiado 
determinará na matrícula 
presencial). Departamento não 
atendeu às solicitações do 
Colegiado 

LETRAS – LÍNG. ESTRANG. NOTURNO 
(481) 

2 opções Prato feito integral (opções de 
língua estrangeria:  Colegiado 
determinará na matrícula 
presencial). Departamento não 
atendeu às solicitações do 
Colegiado 

 
Considerando que alguns cursos não encaminharam as suas sugestões, o NUREC teve a 
necessidade de recorrer a relatórios de oferta em semestres anteriores compatíveis com o 
ingresso dos alunos para elaborar os mesmos.  
 
Totalizando 36 cursos com entrada no segundo semestre de 2015 com o lançamento no SIAC 
de 126 sugestões de prato feito.  
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TABELA 10 

 

 
 
Iniciados os levantamentos relacionados à adequação da carga horária ao docente das 
disciplinas de estágio e as de trabalho de conclusão de curso com a Resolução UFBA 
02/2009, já tendo sido realizadas reuniões com representantes de alguns cursos, decorrendo 
daí a ajustes nos cadastros das disciplinas no SIAC, a exemplo das seguintes unidades 
Instituto de Geologia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Psicologia, Música, entre 
outras. 
 
Realizou-se também ajuste de alocação de carga horária docente em semestres anteriores a 
2015.1 e, quando em situações de substituição de docentes, tais ajustes ocorreram mediante 
análise do NUPLAN.  
 

• Núcleo de Planejamento (NUPLAN) - 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 por 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 (NUPLAN), gerou o seguinte quantitativo, expresso pela tabela 
abaixo: 
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TABELA 11Quantitativo de Docentes dos Quadros Permanente 

e Suplementar com Percentuais de 2014.1 a 2015.2 
 

 
 
 
No que diz respeito à integralização da carga horária docente, recomendação expressa tanto 
pelo  Relatório Homologado de Demandas Extras – OS 201407222  da Controladoria 
Regional da União na Bahia – CGU – Regional/BA/CGU-PR quanto pelo Relatório do 
Controle Interno da Universidade Federal da Bahia, informa-se que, no semestre 2015.1, o 
acompanhamento da integralização da carga horária docente foi realizado através do 
levantamento de dados gerados por relatório do Sistema Acadêmico – SIAC em 13/05/15 e 
consultas ao Sistema Integrado de Pessoal – SIP.  
 
A partir desse levantamento, pôde-se extrair as seguintes informações: do total de 2.662 (dois 
mil seiscentos e sessenta e dois) docentes da Universidade foram identificados 832 
(oitocentos e trinta e dois) que descumpriam a Resolução 07/2014 – CONSUNI, sendo que 
391 (trezentos e noventa e um) estavam sem registro de carga horária e 441 (quatrocentos e 
quarenta e um) apresentavam carga horária abaixo do previsto. Após verificações no SIP no 
intuito de verificar se havia amparo legal para tais descumprimentos de carga horária, foram 
identificados que 372 (trezentos e setenta e dois) docentes tinham amparo legal, sendo que 80 
(oitenta) relativos à redução de carga horária e 292 (duzentos e noventa e dois) à ausência de 
encargos.  
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Quanto aos docentes em situação irregular 460 (quatrocentos e sessenta), foram 
encaminhados ofícios às 30 unidades universitárias, solicitando a retificação dos registros no 
SIAC ou, se fosse o caso, que fossem prestados esclarecimentos acercadessa carga horária dos 
docentes.As respostas recebidas das Unidades foram analisadas e tabuladas em planilhas para 
o devido controle e acompanhamento. Após a tabulação dessas informações foi possível 
levantar os seguintes dados: dos 460 (quatrocentos e sessenta) docentes em situação irregular, 
206 (duzentos e seis) regularizaram suas cargas horárias no SIAC ou apresentaram 
justificativas legais, 29 (vinte e nove) informaram que compensariam a carga horária devida 
no semestre seguinte, 149 (cento e quarenta e nove) permaneceram com encargos irregulares 
e 76 (setenta e seis) docentes não tiveram suas situações esclarecidas pelas Unidades, 
conforme planilhasabaixo. 
 

 
 

 
Não se realizou o levantamento dos dados relativos ao semestre2015.2, tendo em vista que o 
semestre foi iniciado em 11/01/2016 e essa atividade será desenvolvida no decorrer desse 
semestre. 
 
Quanto aos pedidos de Contratação/Renovação de Professores Substitutos em 2015.1, foram 
avaliados 69 processos recebidos das Unidades num total de 586 pedidos de 
contratação/renovação de professores substitutos. Desse total, foram aprovados 395 pedidos. 
Por se tratar de um semestre atípico por conta da greve dos servidores docentes e técnicos 
administrativos, muitos desses professores tiveram seus contratos extintos em julho de 2015, 
quando inicialmente finalizaria o semestre. Em razão disso, finalizou-se o semestre com 240 
professores substitutos.  
 
 
 

TABELA12Integralização da Carga Horária Docente – Semestre 2015.1 

Total de 
Docentes 
UFBA 

Total de Docentes 
cumprindo a 

Resolução 07/2014 

Total de docentes descumprindo a Resolução 
07/2014 (Relatório SIAC)  

Situação dos Docentes descumprindo a Resolução 
07/2014  

(Após consultas ao SIP) 

Sem Registro de 
CH 

CH Abaixo do 
Previsto 

Total Geral 
Docentes com Situação 

Justificada 

Docentes em Situação 
Irregular (sem 

ocorrências no SIP) 

2662 1830 391 441 832 372 460 

TABELA 13 Integralização da Carga Horária Docente – Semestre 2015.1 

Total de Docentes 
em Situação 

Irregular 

Situação dos Docentes descumprindo a Resolução 07/2014  
(Após respostas das Unidades) 

Docentes com Situação 
Justificada ou Registros 
Regularizados no SIAC 

 Compensação de 
CH  

Docentes que 
permanecem em 

Situação Irregular 

Sem Resposta da 
Unidade 

460 206 29 149 76 
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TABELA 14  
Totais de processos de contratação/renovação de professores substitutos recebidos 

no NUPLAN – 2015.1 
69 

 
 

TABELA 15  

 
 
 
Neste semestre 2015.2, foram avaliados 36 processos recebidos das Unidades num total de 
399 pedidos de contratação/renovação de professores substitutos. Desse total,  foram 
aprovados 319 pedidos. 
 
 

TABELA 16  
Totais de processos de contratação/renovação de professores substitutos 

recebidos no NUPLAN – 2015.2 
36 

 
 

TABELA 
17

 
 
 
No ano de 2015, foram publicados no Diário Oficial da União – DOU seis editais de 
Convocação para Contratação de Docente por Tempo Determinado e doze editais de 
Divulgação dos Aprovados em Processos Seletivos Simplificados, conforme tabela abaixo. 
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TABELA 18  

Editais publicados no Diário Oficial da União – Ano  2015  

Editais de  

Convocação 

Data da 

Publicação 

Retificações do Edital 
de Convocação 

Editais de  

Resultado 

Data da 

Publicação 

Retificações do Edital de 
Resultado 

01/2015 08/01/2015 

Retificação 1: 
09/01/2015 

Retificação 2: 
12/01/2015 

Retificação 3: 
13/01/2015 

Retificação 4: 
14/01/2015 

01/2015 
02/2015 

03/02/2015 
06/02/2015 

Retificação do edital 01/2015 de 
resultado: 27/02/2015 

Retificação do edital 01/2015 de 
resultado: 12/03/2015 

02/2015 30/01/2015 

Retificação 1: 
02/02/2015 

Retificação 2: 
04/02/2015 

Retificação 3: 
05/02/2015 

Retificação 4: 
09/02/2015 

03/2015 
04/2015 

03/03/2015 
09/03/2015 

Retificação do edital 03/2015 
de resultado: 23/03/2015 

 

03/2015 02/03/2015 

Retificação 1: 
05/03/2015 

Retificação 2: 
06/03/2015 

05/2015 

06/2015 

24/03/2015 

26/03/2015 

Cancelamento do edital 
06/2015 de resultado: 

24/04/2015 (Letras 
Vernáculas) 

04/2015 18/03/2015 

Retificação 1: 
19/03/2015 

Retificação 2: 
23/03/2015 

Retificação 3: 
24/03/2015 

07/2015 
08/2015 

07/04/2015 
08/04/2015 

 

05/2015 20/11/2015 

Retificação 1: 
24/11/2015 

Retificação 2: 
25/11/2015 

Retificação 3: 
26/11/2015 

09/2015 
10/2015 
11/2015 
12/2015 

15/12/2015 
16/12/2015 
18/12/2015 
22/12/2015 

 

06/2015 21/12/2015 

Retificação 1: 
22/12/2015 

Retificação 2: 
23/12/2015 

Retificação 3: 
07/01/2016 

Retificação 4: 
08/01/2016 

   

 
O Setor de Gestão Administrativa e Financeira, núcleo responsável pelos recursos da SUPAC, 
apresenta o seguinte relatório de movimentação financeira: 
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TABELA 19– RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

 
Material de Consumo R$ 7.472,11 

Material Permanente (compra de 
equipamentos para os PAFs e para o o 

complexo esportivo e educacional) 

R$ 372.997,48 

TOTA L R$ 410.343,57 
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SSUUPPEERRII NNTTEENNDDÊÊNNCCII AA  DDEE  AAVVAALL II AAÇÇÃÃOO  EE  DDEE  
DDEESSEENNVVOOLL VVII MM EENNTTOO  II NNSSTTII TTUUCCII OONNAALL   --  SSUUPPAADD 
 
 
Este relatório apresenta as atividades realizadas pela Superintendência de Avaliação e 
Desenvolvimento Institucional - SUPAD em 2015, 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 da Universidade Federal da Bahia, 
considerando-se as áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão.  
 
Este relatório é constituído de três seções: descrição das atividades de desenvolvimento, 
descrição das atividades de avaliação e a última seção onde são apresentados os principais 
desafios enfrentados e as perspectivas para o futuro. 
 
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO  
 
Durante o ano de 2015, 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.  

 
a) 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. 

b) Criar mecanismos para efetiva difusão das ações e dos resultados dos processos de 
desenvolvimento institucional. 
 

A partir dos objetivos propostos, foram definidas metas específicas que nortearam a  
intervenção da equipe, alcançando os seguintes resultados: 
 
1. Reconhecimento na Administração Central e nas Unidades Acadêmicas com as quais 
estabelecemos relações da importância do nosso trabalho para a melhoria dos processos 
gerenciais da Universidade. São vários os relatos e observações in situ, de como os 
procedimentos operacionais mapeados e/ou estabelecidos1 pela equipe de desenvolvimento 
organizam, facilitam e se tornam referências para o trabalho cotidiano; 
 
2. Publicação de manuais de orientação e procedimentos de áreas específicas como, por 
exemplo, o manual de realização de concurso docente do quadro permanente, o manual de 
elaboração de procedimentos e instruções de trabalho da própria da SUPAD, manual com guia 
ilustrado sobre solicitação de auxílios de assistência estudantil para uso dos alunos da UFBA 
e manual com cadernos de instruções sobre o uso do SIPAC (Sistema Integrado de 
Patrimônio, Administração e Contratos). 
 
3. Ação junto à Administração Central, ainda que inicial, da importância de padronização de 
suas principais rotinas e atividades administrativas coma criação de um grupo voltado para 
discussão e implementação de ações de Governança Corporativa; 
 
4. Publicação de 42 procedimentos operacionais que cobrem quase todos os órgãos da 
Administração Central da Universidade; 
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5.Revisão de 7 procedimentos operacionais da área de compras, em função da implementação 
do módulo de protocolo do sistema SIPAC ( Sistema Integrado de Patrimônio, Administração 
e Contratos) 
 
6. Treinamento/capacitação contínua de funcionários e estagiários da Coordenação de 
Desenvolvimento-SUPAD ; 
 
7. Melhoria no Portal de Manuais e Procedimentos do site da SUPAD com mudanças na 
forma visualização, identificação e busca de procedimentos e manuais, de forma a facilitar o 
acesso e utilização pelos usuários; 
 
8. Atualização contínua do site da SUPAD e ampliação das ações de divulgação e 
comunicação da coordenação junto à comunidade UFBA; 
 
9. Realização de um conjunto de pesquisas e levantamento de dados sobre a Universidade: 
 

a)  Desempenho dos estudantes cotistas e não cotistas; 
d)  Continuação da pesquisa com Egressos da UFBA (4 coletas semestrais); 

 
Havia a previsão de uma nova coleta de dados da pesquisa sobre Desafios de Gestão da 
Universidade, porém isso foi frustrado em função da longa greve dos funcionários e 
professores da universidade; 
 
10. Conhecimento transversal sobre o funcionamento e gestão dos órgãos com os quais 

estivemos envolvidos; 
 
11. Manutenção da parceria com professores de estágio em Psicologia para tornar a 

Coordenação de Desenvolvimento um campo de formação para alunos de Psicologia da 
ênfase em gestão; 

 
12. Diagnóstico organizacional de vários Órgãos e Unidades da Administração Central e de 

Unidades Acadêmicas; 
 
13. Aplicação de um modelo piloto de desenvolvimento organizacional integrado com a 

coordenação de Avaliação da SUPAD; 
 
14. Realização de um curso de desenvolvimento gerencial com gestores da Escola de Dança. 
 
Apesar dos resultados alcançados, ainda será necessário estabelecer algumas condições que 
consideramos de fundamental importância, não só para avançar no processo de reestruturação 
da gestão, como para consolidar os resultados já alcançados em relação ao desenvolvimento 
institucional: 
  
1. Dar mais visibilidade e discutir com o a comunidade da UFBA os resultados das pesquisas 

realizadas. 
 
2. Ampliar o debate sobre o modelo de gestão da Universidade e sobre Governança 
Corporativa. 
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3. Estabelecer uma relação clara entre as nossas ações e os demais Órgãos da Administração 
Central da Universidade. 

 
4. Melhorar os processos internos de documentação das nossas próprias rotinas 

administrativas e a coordenação das nossas ações com avaliação institucional. 
 
5. Reforçar a equipe de trabalho para a Coordenação de Desenvolvimento da SUPAD que 

hoje não tem capacidade de atender a plenamente a sua demanda de atuação. 
 
6. Dar maior visibilidade aos procedimentos operacionais já publicados. 
 
7. Desenvolver colaboração efetiva com a PRODEP e tornar os POs como fonte efetiva de 

identificação de necessidades de treinamento, mapeamento de competências, construção de 
perfil para cargos. 

 
8. Ampliar as ações de desenvolvimento de grupos e equipes de trabalho como parte do 

processo de diagnóstico e mapeamento realizado. 
 
9. Fomentar uma ação de desenvolvimento de gestores da universidade em parceria com a 

PRODEP com base na experiência desenvolvida na Escola de Dança. 
 
 
AÇÕES DE AVALIAÇÃO 
 
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 atuou tomando como referência o plano de trabalho da CPA. 
 
Os principais objetivos norteadores do plano de trabalho da CPA referem-se a ações voltadas 
para o monitoramento e aprimoramento de cursos de graduação da UFBA, sobretudo aqueles 
que receberam baixo conceito (CPC), do MEC. Além disso, o suporte às avaliações externas e 
outras ações devem ser empreendidas para subsidiar a avaliação das demais dimensões do 
SINAES e os resultados apresentados em relatório, depositado no sistema E-MEC 
anualmente. 
 
Buscando atender às demandas da CPA, a Coordenação de Avaliação da SUPAD atuou em 
2015, alcançando os seguintes resultados:  
 
1- Apreciação das características do módulo de avaliação do sistema SIGA-A, a ser 

implantado para gerenciamento acadêmico da UFBA, com vista a adoção deste sistema 
para avaliação dos cursos de graduação, adaptando-o às necessidades já apresentadas no 
novo sistema de avaliação concebido pela SUPAD e aprovado pelos coordenadores dos 
cursos de graduação da UFBA. Apesar de não atender exatamente às nossas necessidades, 
julgou-se vantajoso a adoção do módulo de avaliação do SIGA-A adaptando-o à realidade 
da UFBA, garantindo assim, a solução mais rápida para as dificuldades de avaliação da 
UFBA e o funcionamento mais integrado com o sistema de gerenciamento acadêmico.  

 
2- Alimentação de dados na home page da CPA – neste site foram reunidas todas as 

informações decorrentes dos processos de avaliação que os cursos de graduação da UFBA 
foram submetidos desde 2006 até a atualidade. Desta forma, os gestores da Universidade, 
bem como qualquer membro da comunidade interna ou externa, poderá acessar os dados e 
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demais informações sobre a avaliação de qualquer curso de graduação, inclusive os 
relatórios de avaliação externa e de autoavaliação deste período. 

 
3- A ampliação dos indicadores de avaliação - em conformidade com a matriz de avaliação 

iniciada pela CPA em 2008. A continuidade deste trabalho, com a atualização constante 
dos indicadores em uso e ampliação de outros indicadores para avaliar as diversas 
atividades da Universidade, levando em consideração as exigências do SIANES e do TCU.  
Foram criados 11 indicadores e o trabalho deverá ser ampliado para cobrir todas as 
atividades da UFBA. 

 
4- Campanha para o ENADE – o trabalho da equipe da SUPAD, juntamente com o Núcleo de 

Avaliação da PROGRAD e a PI, reunindo os coordenadores do colegiado dos cursos que 
participarão do exame a cada ano, dando o apoio necessário para o coordenador reunir-se 
com os seus alunos e professores num trabalho de conscientização da importância do 
ENADE. Este trabalho é complementado com a preparação de cartazes e folders.  

 
5- Desenvolver as condições para implantação de uma cultura favorável à avaliação na 

UFBA. Através de reuniões nas Unidades para discutir os problemas identificados nas 
avaliações (internas e externas), a equipe da SUPAD iniciou este trabalho e esteve em três 
Unidades de ensino: Escola de Dança, Faculdade de Farmácia e instituto de Química. 

 
6- A equipe de avaliação da SUPAD elaborou um projeto de avaliação de Unidades 

Acadêmicas e iniciou com a Escola de Dança. A experiência na Escola de Dança deverá 
resultar na definição de uma metodologia de avaliação a ser aplicada em outras Unidades 
da UFBA em 2016 contornando, assim, a falta de um sistema de avaliação que dê conta 
desta tarefa. 

 
7- A SUPAD iniciou também este ano, a avaliação de projetos. Inicialmente será avaliado o 

PIBID, com o mesmo intuito da avaliação das Unidades: definir uma metodologia de 
avaliação de projetos. 

 
8- Avaliação dos cursos de EAD – no final do ano de 2015, a equipe de avaliação da SUPAD, 

juntamente com a equipe da SEAD, iniciou a elaboração das diretrizes para a avaliação de 
todos os cursos oferecidos na modalidade EAD.  

 
9- Desenvolvimento e validação dos instrumentos de avaliação – foram elaborados todos os 

instrumentos que serão utilizados nas avaliações dos cursos de graduação, tanto na 
modalidade presencial como na EAD. Além disso, iniciou-se a validação dos instrumentos, 
através de um estudo piloto com os alunos do curso de Psicologia. O estudo resultou na 
avaliação do curso, cujos resultados foram apresentados à coordenação e aos professores 
do curso, através de um seminário, e serão apresentados numa versão ampliada aos 
gestores da Unidade, professores técnicos-administrativos e alunos em data a ser definida. 

 
 
AVANÇOS E PERSPECTIVAS 
 
Em 2015, iniciamos uma parceria com os professores orientadores de estágio curricular do 
curso de Psicologia com o objetivo de ampliar e fortalecer a ação da Coordenação ao mesmo 
tempo em que ampliamos nosso raio de ação via a colocação de estudantes nas que 
acompanhamos. Estes estagiários atuam em campos e ações definidos em parceria com a 
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SUPAD. Com isso, ampliamos nossa capacidade de intervenção ao mesmo tempo em que 
criamos oportunidades de qualificação profissional. 
 
Além de reforçarem a capacidade da SUPAD de realizar sua missão, notadamente nas áreas 
de pesquisa-diagnóstico e de desenvolvimento, essas parcerias viabilizaram a oferta de em 
tutoria, participação em cursos de gestão por desempenho e em diversos eventos da UFBA. 
Acreditamos que as parcerias amplificam nossa capacidade de atender as demandas da UFBA 
em avaliação e desenvolvimento institucional. Por essa razão, é nosso propósito reforça-las 
em 2016. 
 
 
ANEXO 
 
Em 2015 foram publicados os seguintes procedimentos operacionais: 
 
SEAD (Superintendência de Educação a Distância) 

1) Cadastramento de bolsistas (UAB - Universidade Aberta do Brasil) 
2) Pagamento de bolsas (UAB - Universidade Aberta do Brasil) 

 
PRODEP (Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas) 

1) Registro de Remoção de Técnicos-Administrativos e Docentes no SIAPE 
2) Registro de Remoção de Técnico-Administrativos e Docentes no SIP 
3) Remoção por Motivo de Saúde 
4) Remoção do Servidor “Ex-ofício” 
5) Remoção a Pedido do Servidor 
6) Remoção do Servidor a Disposição 
7) Registro de Remoção de Técnico-Administrativos e Docentes - SIP/SIAPE 
8) Progressão por Mérito de Servidores Técnico-Administrativos 
9) Incentivo à Qualificação para Servidores Técnico-Administrativos 
10) Progressão por Capacitação de Servidor Técnico-Administrativo 
11)  Promoção de Servidores Docentes 
12) Progressão Funcional de Servidores Docentes 
13) Aceleração da Promoção para Servidores Docentes 
14) Retribuição por Titulação 
15) Elaboração de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho 
16) Planejamento e Execução Anual das Ações de Qualidade de Vida no Trabalho 
17) Avaliação do Plano Anual de Qualidade de Vida no Trabalho 
18) Elaboração do Plano Anual de Capacitação 
19) Concurso Público para Docentes 
20) Concurso Público para Técnico Administrativo 
21) Pagamento da Gratificação de Encargos de Curso e Concurso 
22) Realização de Eventos por Edital de Pregão 
23) Gestão de eventos de capacitação 

 
PROAE (Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil) 

1) Seleção de Estudantes para Programa de Bolsa Permanência; 
2) Monitoramento de bolsistas do Programa de Bolsa Permanência 

 
SUMAI (Superintendência de Meio Ambiente de Infraestrutura)  

1) Elaboração de Programa de Necessidades 
2) Elaboração de Anteprojeto 
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3) Preparação de licitação de projeto arquitetônico e/ou construção 
4) Pequenas Reformas – Projetos 

 
SUPAC - Superintendência de Administração Acadêmica 

1) Trancamento de matrícula e de inscrição em componente curricular 
2) Paralelismo de pré-requisito 
3) Aproveitamento de estudos 
4) Dispensa de tirocínio docente 
5) Expedição de atestado de situação no curso 
6) Homologação para expedição de diploma de pós-graduação 
7) Retificação de histórico escolar 
8) Avaliação curricular para colação de grau 

 
PROGRAD - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

1) Solicitação de concessão de diárias (específico do PIBID) 
2) Solicitação de compra de passagens aéreas (específico do PIBID) 
3) Solicitação de auxílio financeiro para inscrição em eventos 

acadêmicos  (específico do PIBID) 
 
Em 2015 forma publicados os seguintes manuais: 

1) Manual de realização de concurso docente do quadro permanente; 
2) Manual de elaboração de procedimentos e instruções de trabalho da própria da 

SUPAD; 
3) Manual com guia ilustrado sobre solicitação de auxílios de assistência estudantil para 

uso dos alunos da UFBA; 
4) Manual com cadernos de instruções sobre o uso do SIPAC (Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos). 
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SSUUPPEERRII NNTTEENNDDÊÊNNCCII AA  DDOO  MM EEII OO  AAMM BBII EENNTTEE  EE  
II NNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAA  --  SSUUMM AAII    
 
 
ATRIBUIÇÕES da SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E 
INFRAESTRUTURA 
 
Dentre suas atribuições destacam-se: 

• Executar projetos e obras de reforma, de restauração, de reparo, de modificação, de 
paisagismo e de manutenção dos prédios da Universidade; 

• Administrar os serviços referentes às instalações elétricas, hidráulicas e mecânicas; 
• Administrar os equipamentos de climatização 
• Administrar e operar os serviços técnicos de comunicação; 
• Conservar as áreas verdes e logradouros;  
• Manter a fiscalização das obras e serviços. 
• Assessorar, planejar, projetar e administrar obras e serviços de manutenção do espaço 

físico da Universidade. 
• Planejar o uso do espaço físico e desenvolvimento da infraestrutura em todas as áreas 

da Universidade. 
• Projetar, executar e administrar obras da Universidade. 
• Manter o controle e registro de documentos referentes ao espaço físico da 

Universidade. 
• Zelar pelos bens patrimoniais e instalações gerais desta Universidade. 
• Receber, classificar, armazenar, distribuir e controlar os estoques de materiais 

adquiridos pela SUMAI. 
• Manter as redes, centrais e equipamentos de telefonia e informática. 
• Supervisionar, controlar e fiscalizar reformas e adaptações em todos os componentes 

da infraestrutura da Universidade. 
• Desenvolver atividades de projeto e manutenção das áreas comuns da Universidade 

Missão: Propiciar solução eficaz em serviços de infraestrutura, zelando pelo patrimônio e 
bem estar da comunidade universitária. 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 
O presente relatório visa oferecer informações que possibilitem uma visão de todas as 
atividades desenvolvidas no ano de 2015 pelas Coordenações da Superintendência do Meio 
Ambiente e infraestrutura - SUMAI da UFBA. 
 As ações foram desenvolvidas, em toda a extensão da Universidade nos 366.000 m2, nas 171 
edificações pela SUMAI. 
 
Ao final desse documento será possível visualizar o quanto a SUMAI avançou nas questões 
ambientais, de manutenção do parque universitário, nas elaborações dos projetos e 
fiscalização das Obras, proporcionando a comunidade universitária um ambiente mais 
aprazível e saudável.  
 
A seguir apresentaremos as atividades desenvolvidas por cada Coordenação.  
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COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE  
 
Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
O Plano de Logística Sustentável (PLS), elaborado no ano de 2013, segundo as orientações da 
IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012, passou por uma atualização entre os meses 
de novembro e dezembro/ 2015 e encontra-se em fase de publicação e implantação. 
 
Apesar da universidade ainda não estar escrita formalmente na Agenda Ambiental da 
Administração pública (A3P), muitas das ações previstas nessa agenda e também no PLS já 
estão em andamento, tais como Programa de Eficiência Energética, Programa de uso racional 
de água (Água Pura), Programa de Gestão de Resíduos Sólidos, Conservação da Fauna e 
Flora, além de algumas exigências de critérios de sustentabilidade nas Compras e 
Contratações. 
 
 
1.  COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE 

 
A Coordenação de Meio Ambiente, setor vinculado a Superintendência de Meio Ambiente e 
Infraestrutura tem como objetivo responder pela UFBA as demandas de caráter ambiental. É 
composta pelos Núcleos de Conservação de Áreas verdes, Núcleo de Ações Ambientais e 
Núcleo de Recursos Naturais.  
São diretrizes da CMA: 
1) Promover, implantar, coordenar e fiscalizar a execução da política ambiental da UFBA; 
2) Estabelecer mecanismos direcionados ao menor impacto aos compartimentos ambientais; 
3) Promover a eficiência no consumo de recursos naturais; 
4) Promover a melhoria do desempenho ambiental; 
5) Incentivar a produção e disseminação de conhecimento voltado para a temática ambiental 
buscando interlocução com a comunidade; 
6) Desenvolvimento de tecnologia social visando coerência entre teoria e prática  
A CMA é responsável pela limpeza e conservação das áreas externas dentro dos campi e pelas 
ações ambientais. Além disso, mantém relações institucionais com órgãos e entidades 
relacionadas às políticas ambientais, sanitárias, judiciais, tecnológicas e não governamentais, 
como Ministérios Públicos Estaduais e Federais, Secretarias Municipais, EBDA, IBAMA, 
INEMA, ONG’s e outros. 
 
 
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
2.1. NÚCLEO DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES 

 
O Núcleo de Conservação de Áreas Verdes – NUCAV tem a sua missão dirigida para a 
limpeza, manutenção e conservação de áreas verdes e, para as ações voltadas à preservação 
ambiental dos campi da UFBA e a sua integração, nos aspectos urbano-paisagísticos e 
socioambientais com a cidade de Salvador-BA.  
 
Os níveis de atuação do NUCAV se dividem em diretos e indiretos (consultorias) em ações 
rotineiras, pontuais e esporádicas. Sob a chefia do geógrafo Carlos Caldas, o setor atua 
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diretamente na elaboração de especificações técnicas de serviços, fiscalização de contratos, 
supervisão de serviços terceirizados e assistência técnica nas áreas de controle de pragas, 
conservação e manejo da fauna e da flora e limpeza urbana. Ademais, o NUCAV presta 
consultoria a partir de demandas pontuais e/ou esporádicas solicitadas pela comunidade da 
UFBA e/ou por órgãos externos a exemplo da EBDA, ADAB, Centro de Controle de 
Zoonose.  
 
As principais atividades de competência do NUCAV são realizadas por meio de contratos 
firmados com empresas terceirizadas e, cabe ressaltar que, devido às restrições orçamentarias 
que a universidade enfrentou em 2015, com contingenciamento de 10% de custeio e 50% de 
capital, uma parte das atividades programadas para esse ano não foram totalmente executadas, 
visto que nosso principal contrato com a Empresa Palmácea Jardins LTDA, prestadora dos 
serviços de manutenção, limpeza e conservação das áreas verdes, foi reduzido em 25%, 
implicando na redução de mão de obra e fornecimento de materiais e insumos.  
 
O valor originalmente contratado com a Empresa Palmácea de R$ 5.791.125,33 (cinco 
milhões, setecentos e noventa e um mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) que 
contava com 139 pessoas, passou a vigorar, após a redução de 25%, com o valor de R$ 
4.369.185,91 (quatro milhões, trezentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e 
noventa e um centavos) e 104 pessoas.  Em setembro, procedeu-se, também, com o 3º Termo 
Aditivo de reajustes dos salários e materiais o que acarretou um acréscimo de R$ 343.243,21 
(trezentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos) ao 
contrato, o qual passou à R$ 4.712.429,21 (quatro milhões, setecentos e doze mil, 
quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos). 
 
Cabe frisar que o quantitativo de mão dobra estimado no Termo de Referência do Contrato 
(139 pessoas) para atender as áreas dos campi da UFBA estão aquém do determinado pelo 
Art. 44 da Instrução Normativa 08/2008 (que estabelece os parâmetros dos serviços de 
limpeza e conservação para áreas externas), pois, seguindo a IN, verificou-se que 
matematicamente a UFBA deveria ter, para o serviço de limpeza e conservação de suas áreas 
externas, 252 funcionários. Entretanto, esta Coordenação de Meio Ambiente, com base em 
experiências de contratos anteriores, que deve ser ponderada nos termos do Parágrafo único 
do Art. 43 da referida Instrução Normativa, acredita que os serviços poderão ser realizados 
com um número menor optando-se, portanto, por compor a equipe com 139 pessoas. Esse 
pessoal trabalha nas áreas externas, compreendendo varrição de pistas, calçadas, 
estacionamentos e meio fio; rastelamento de gramados e áreas ajardinadas, catação, retirada e 
destinação final de resíduos em áreas verdes densas, limpeza de canais drenantes, lavagem de 
coletores de resíduos, manutenção de jardins (plantio e rega de espécies vegetais), poda de 
árvores, roçagem manual e mecanizado de áreas verdes. 
 
Apesar da redução do nosso principal contrato e, consequentemente, diminuição do quadro de 
funcionários (redução de 139 para 103 trabalhadores), equipamentos, materiais e insumos, 
foram possível manter as atividades rotineiras e avançar, na medida do possível, nos projetos 
paisagísticos e no enriquecimento florístico dos campi. 
São atividades de competência do NUCAV: 
 
2.1.1. Limpeza de áreas externas 
Os serviços de limpeza externa compreendem os serviços de varrição, limpeza de valas e 
canais drenantes, coleta e retirada de resíduos comuns e de expurgos vegetais, manutenção de 
vasilhames de resíduos sólidos, descontaminações e lavagens de vias de acesso.  
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2.1.2. Projetos Paisagísticos 
A Coordenação de Meio Ambiente da UFBA iniciou em 2013 um processo de melhoria do 
campus através do paisagismo. Por meio do contrato com empresa terceirizada de 
conservação e manutenção de áreas verdes, novos jardins passaram a ser executados. Os 
projetos paisagísticos são solicitados pelas unidades ou são desenvolvidos por iniciativa 
própria da Sumai. O trabalho divide-se em projeto, plantio de e espécies nativas e 
ornamentais e manutenção das áreas ajardinadas.  
 
Apesar da redução do quadro de jardineiros e do orçamento mais enxuto, em 2015 os jardins 
não foram esquecidos. Houve uma redução na quantidade de unidades contempladas, porém, 
as áreas verdes continuaram a receber manutenção e alguns projetos foram realizados. Ao 
invés de comprar novas plantas, exemplares foram relocados de outras áreas dos campi da 
própria UFBA, reduzindo os custos a itens básicos de insumos agronômicos. Pequenas 
economias que acarretaram em um grande ganho para a universidade: beleza, 
sustentabilidade e qualidade de vida, que proporcionam a permanência, o encontro e o 
convívio da comunidade universitária. 
 
Tabela 01: Situação dos projetos paisagísticos da UFBA 
Unidade Projeto Situação Implantação 

Pavilhões 
administrativos 

Pronto  Executado 2015 

Hospmev Pronto Executado 2015 

MCO Pronto  Executado 2015 

Arquitetura Alterações pendentes  Parcialmente executado 
2013 

Previsão 
2016 

Farmácia Alterações pendentes  Parcialmente executado 
2014 

Previsão 
2016 

Direito Alterações pendentes  Pendente Previsão 
2016 

Matemática/PA
F 

Alterações pendentes Parcialmente executado 
2015 

Previsão 
2016 

Medicina 
Veterinária 

Alterações pendentes Parcialmente executado 
2015 

Previsão 
2016 

Enfermagem Pronto Em execução Previsão 
2016 

CEEF Finalização Pendente Previsão 
2016 

Matinha Em andamento Pendente Previsão 
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2016 

Jardim 
Sensorial 

Pronto Pendente Previsão 
2016 

PAF VI  Pendente Pendente Previsão 
2016 

São Lázaro Em andamento Iniciado Previsão 
2016 

Belas Artes Pronto  Pendente Previsão 
2016 

Politécnica Pendente Pendente Previsão 
2016 

Anexo IBIO Em andamento Em andamento Previsão 
2016 

 

No total, foram realizados 670 m2 de jardins/ canteiros no ano de 2015. 

 
2.1.3. Conservação de áreas verdes 
 
Os serviços relacionados à conservação de áreas verdes se constituem de roçagem de 
vegetação densa, podas de árvores e plantio de espécies nativas. Para atender a essas 
demandas a UFBA conta também com seu contrato de fornecimento de mão de obra, 
equipamentos e insumos (Palmácea Jardins Ltda.) 
 
2.1.3.1. Serviços manuais e mecanizados de roçagens de áreas e aceiramentos, para o 
controle do desenvolvimento de vegetais comuns; 
 
A UFBA possui atualmente 167.400 m2 de áreas verdes que necessitam de roçagem. 
Esse serviço é de extrema importância, pois a vegetação sem o devido controle promove a 
obstrução das câmeras de segurança, o esconderijo de marginais, abrigo de animais 
peçonhentos próximos às pessoas e outras situações que representam riscos de segurança para 
os transeuntes e edificações. Nesse sentido, realizam-se ciclos bimestrais de roçagens baixas, 
mecanizadas e manual, com destoca e retirada dos expurgos em todas as unidades que 
necessitam desse tipo de intervenção. 
 
2.1.3.2.     Serviços de podas de árvores de pequeno, médio e grande porte, visando a 
reconformação de copas, tratamento fitossanitário, controle de vegetais parasitas, mitigação 
de riscos de tombamentos e outros. 
 
Em janeiro de 2015, juntamente com todos os setores da SUMAI, foi elaborado relatório de 
contenção de riscos de acidentes que teve como objetivo fazer um levantamento das situações 
que estavam comprometendo a segurança das pessoas e o patrimônio físico da Universidade.  
A partir desse relatório, foi possível antecipar a execução de intervenções (podas e 
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supressões) em árvores passivas de queda e livrar fachadas de prédios para evitar entupimento 
de calhas, prevenindo transbordamentos e acidentes. 
 
2.1.3.3. Plantio de espécies nativas 
Visto que a ampliação, adensamento e proteção da fauna e áreas verdes dos campi estão 
previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento Físico e Ambiental da UFBA. Em 2015, a 
Coordenação de Meio Ambiente da SUMAI – UFBA, através do Núcleo de Urbanização e 
Conservação das áreas Verdes, retomou seu programa de Enriquecimento Florístico, que tem 
como principais objetivos ampliação florística com espécies do Bioma Mata Atlântica em 
áreas de matas existentes no campus Ondina, com a finalidade de recomposição dos sítios 
ecológicos degradados pelas atividades antrópicas e plantio de espécies nativas brasileiras e 
de plantas ornamentais para composição dos espaços urbanizados dos campi da UFBA. 
 
LOCAIS DE PLANTIO  

• Áreas naturais: encosta da Rua Barão de Geremoabo entre a parte posterior da 
SUMAI até a Escola de Arquitetura, área da Matinha (Memorial da Mata Atlântica) 
e pequenas áreas isoladas; 

• Espaços urbanizados: canteiros de estacionamentos, praças, terrenos no entorno das 
edificações e canteiros e terrenos no entorno das vias de acessos; 

 
ESPÉCIES SELECIONADAS 

• Plantas da recomposição florestal – voltadas para o paisagismo ornamental utilizando-
se de espécies nativas da flora brasileira; 

• Plantas arbustivas e arvoretas: plantas ornamentais apropriadas para áreas de jardins; 
• Plantas nativas brasileiras, frutíferas, para atração e permanência da fauna silvestre 

em áreas dos campi. 
 
MANUTENÇÃO 

• Regas: diárias com o mínimo de 4l/planta, pela manhã cedo, não sendo necessário nos 
dias de chuva; 

• Desbrotas e condução de copas: retirar os brotos que surjam abaixo da copa, sempre 
que necessário, e fazer a condução da copa no sentido de manter os galhos em 
posição de equilíbrio, aproximando-se do formato de cone invertido, retirando-se 
galhos secos e mal-formados; 

• Controle de pragas: controlar formigas cortadeiras e outras pragas, priorizando 
produtos naturais e de baixo impacto ambiental. No caso da necessidade de 
utilização de agrotóxicos, o serviço é feito sob a orientação de um engenheiro 
agrônomo. 

• Replantio: replantar mudas mortas ou que estejam com má-formação como 
raquitismo, injúrias e outras que inviabilizem o desenvolvimento ou a sobrevivência 
da planta. Utilizar as mesmas recomendações para o plantio. 

 
No tocante à recomposição vegetal esta deve primar pelas relações flora-flora, fauna-flora, 
promoção de ações atrativas de fauna e pela busca das relações harmônicas entre os 
elementos da biota local e do entorno. 
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Tabela 02: Relações de espécies selecionadas para plantio em 2015/16. 
 

Nome 
específico

1 Algodão da Praia Hybiscus pernabucencis P Rápido 4
2 Angelin Andira fraxinifolia P/M Rápido 4
3 Cajueiro Anacardium occidentale M/G Moderado 4
4 Caroba Jacaranda obovata P/M  - 2
5 Carobinha Jacaranda brasiliana P/M  - 2
6 Cedrinho Trichilia hirta P/G Rápido 4
7 Chichá Sterculia striata M/G Moderado 2
8 Chuva-de-ouro Cassia ferruginea M/G Lento 5
9 Espirradeira branca Nerium oleander P Rápido 6
10 Espirradeira rosa Nerium oleander P Rápido 6
11 Espirradeira vermelha Nerium oleander P Rápido 6
12 Felícia Felicio decipiens P/M Moderado 4
13 Gonçalo Astronium graveolens M/G Moderado 2
14 Guapuruvú Schizolobium parahyaba G Rápido 4
15 Ipê Amarelo Tabebuia sp M Moderado 3
16 Ipê-felpudo Zeyhyra tuberculosa M/G Rápido 4
17 Ipê-roxo Tabebuia sp M/G Moderado 3
18 Ipezinho Tecoma stans P Rápido 4
19 Flamboyanzinho Caesalpinia pulcherrima P Rápido 4
20 Jacarandá-da bahia Dalbergia nigra G Lento 4
21 Jambeiro  Eugenia malaccensis M/G Rápido 4
22 Janaúba Himathanthus bracteosus P/M Lento 3
23 Jasmim-do-caribe Plumeria pudica P Rápido 15
24 Jasmin-manga branco Plumeria rubra P Rápido 6
25 Jasmin-manga rosa Plumeria rubra P Rápido 6
26 Jasmin-manga vermelho Plumeria rubra P Rápido 6
27 Jenipapeiro Genipa americana M/G Moderado 4
28 Juçara Euterpe edulis M/G Lento 6
29 Laranjeira-brava Zollernia illicifolia M Lento 2
30 Licuri Syagrus coronata P Lento 2
31 Mangabeira Hancornia speciosa M/G Lento 4
32 Matataúba Scheffleramorototoni M/G Rápido 4
33 Murta-de-cheiro Murraya paniculata P Moderado 4
34 Mussaenda Mussaenda alicia P Rápido 6
35 Pajaú Triplaris gardneriana P/M Rápido 2
36 Pata-de-vaca Bauhinia forficata P/M Moderado 4
37 Pau-brasil Caelsapinea echinata P/G Lento 5
38 Pau-ferro Caelsapinea ferrea M/G Moderado 2
39 Resedá Lagerstroemia indica P Rápido 8
40 Quaresmeira Tibouchina fissinervea P Moderado 8
41 Saboneteira Sapindus saponaria M Moderado 2
42 São-joão Senna spectabilis P Rápido 6
43 Sucupira Bowdichia virgilioides P/M Rápido 3
44 Umburana-de-cheiro Amburana cearensis M/G Lento 4
45 Umbuzeiro Spondias tuberosa P Lento 2
46 Urucum Bixa orellana P Rápido 5

200
Principal fonte: Árvores para cidades / Eloína Mato s, Luciano P. de Queiroz - MPE/BA, Solisluna 2009

RELAÇÃO DE PLANTAS PARA OS CAMPI  DA UFBA

Crescimento Quantidade

TOTAL DE MUDAS A SEREM ADQUIRIDAS

Item Nome Comum Porte

 

 
Dadas as restrições de orçamento, foi possível o plantio de 92 exemplares entre plantas de 
espécies nativas (42) e frutíferas (50), número aquém das 200 mudas planejadas para o 
plantio no ano de 2015. 
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Atividades Desenvolvidas de Limpeza e Conservação de Áreas Verdes 
 
Tabela 03: Resultados quantitativos de limpeza e conservação das áreas verdes obtidos em 
2015. 

NÚCLEO DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - 
NUCAV 

 COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE - CMA  

 SUMAI/UFBA  

ATIVIDADES REALIZADAS / 2015 

Nº DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD OBSERVAÇÕES 

I LIMPEZA DE ÁREAS COMUNS 

1 

Limpeza de Valas  m 4000 

VALAS: Rua G, FACOM, 
DIVIMAT, ENG, IGEO, ARQ, 
GEOFISICA, FISICA, 
QUIMICA, FARMACIA, 
SUMAI/PAV ADM. , BB, 
CEEF, FFCH, 
REITORIA/HUPES,  

Limpeza de Canais m 
800 

  

CANAIS: RUA G, LETRAS, 
BIBLIOTECA, DANÇA. 

2 Retirada de Entulhos Ton 10 
 Campus Federação/Ondina, 
Canela  

3 Retirada de Expurgos de Terceiros Ton 0,00 
Campus Federação/Ondina, 
Canela  

4 Retirada de Expurgos Vegetais Ton 566,04 
 Campus Federação/Ondina, 
Canela.  

II VARRIÇÃO DE ÁREAS COMUNS 

1 Varrição de Pistas, Passarelas e Escadarias m2  210.146 
Campus Federação/Ondina e 
Canela 

2 Sacheamento de Pistas, Passarelas e Escadarias. m2  66.000 
 Campus Federação/Ondina e 
Canela 

3 Rastelamento de Gramados e Áreas Baldias m2 480.000 
 Campus Federação/Ondina e 
Canela 

III AJARDINAMENTO 

1 Formação de Jardins m2 570 MCO, HOSPMEV 

2 Formação de Canteiros Isolados m2 100 Pavilhões Administrativos 

3 Formação de Jardineiras Isoladas m2 0,00 --------------------------------------- 
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4 Formação de Vasos de Plantas und 0,00  --------------------------------------- 

IV MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS  

1 Manutenção de Jardins m2 28.522,00  

 MAS, REITORIA, FACED, 
FAMED, PAC, SUMAI/PAV 
ADM. , CPD-MAT, PAF I, 
RUA G/CURVA DE FISICA, 
LETRAS, BC, PRAÇAS, 
CIENAM, R5, SGC, TEATRO, 
NUTRIÇÃO, FAMED 
TERREIRO, DIREITO, 
MEDICINA, FACOM, 
DANÇA, ARQUITETURA, 
FARMÁCIA, FFCH, IGEO, 
ISC, HOSPMEV. 

2 Manutenção de Canteiros Isolados m2 1.481,00  
 EMEV, RU, DIVIMAT, 
HOSPMEV, Lateral da SUMAI 

3 Manutenção de Jardineiras Isoladas m2 11.20,00  
 PAF I, CPD/MAT/FACED, 
SUMAI/PAV.ADM 

4 Manutenção de Vasos de Plantas und 30  SUMAI, PAV. ADM 

V FORMAÇÃO DE GRAMADOS 

1 Formação de Áreas Gramadas m2 550 FARMÁCIA, FACOM 

VI MANUTENÇÃO DE GRAMADOS 

1 
Manutenção de Áreas Gramadas, inclusive podas 
mecanizadas. 

m2 30.030,00  

 CEEF, SUMAI/PAV ADM, 
LETRAS, BC, PRAÇAS, 
FAMED, CPD/MAT, EXATAS, 
NUTRIÇÃO, BUS, MAS, 
REITORIA, FARMÁCIA, PAC, 
DIREITO, CIENAM, FAMED - 
TERREIRO E FACOM, SÃO 
LÁZARO  e CANAIS DE 
DRENAGEM. 

VII ROÇAGENS 

1 Roçagens Manuais m2 35.960,00  FACOM, DIVMAT, FFCH.  

2 Roçagens Mecanizadas m2 101.410 

 SUMAI/PAV ADM, MAS, 
REITORIA, FACED, FAMED, 
PAC , CPD-MAT, PAF I, RUA 
G, FISICA, ARQ, FFCH, 
QUIMICA, FISICA 
NUCLEAR, LETRAS, BC, 
PRAÇAS, CIENAM, R5, SGC, 
TEATRO, NUTRIÇÃO, 
FAMED TERREIRO, EBA, 
HOPMEV, EMEV, DANÇA, 
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FACOM, CEEF, FARMÁCIA, 
ENG, ICI, ISC, ICS, DIREITO. 

VIII PLANTIO DE ESPÉCIES ORNAMENTAIS 

1 Plantio de Arbóreas und  26,00 
 IHAC, Ao longo do canal da 
RUA G 

2 Plantio de Arbustivas, semi-arbustivas e herbáceas und 5.830 
MCO, HOSPMEV, Lateral da 
SUMAI 

3 Plantio de espécies herbáceas para forração und 1.100 
MCO, HOSPMEV, Lateral da 
SUMAI. 

IX MANUTENÇÃ DE ESPÉCIES ORNAMENTAIS 

1 Manutenção de Arbóreas, inclusive podas m2  1.816  Todos os campi 

X RECOMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DAS ÁREAS NATURAIS 

1 Plantio de Essências Nativas und 52  Campus Ondina 

2 Plantio de Espécies Frutíferas und 40  Campus Ondina 

XI SERVIÇOS ESPECIAIS 

1 Controle de casas de abelhas und 29 
 PAF III, DANÇA, FMB – 
Canela, 

 

3.1.3.4 Indicadores  
No quadro 01 são apresentados os indicadores financeiros e quantitativos do contrato de 
limpeza e conservação das áreas verdes dos campi Salvador da UFBA, com base nos 
resultados obtidos no ano de 2015: 
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Quadro 01: Indicadores quantitativos e financeiros de limpeza e conservação de áreas verdes 
2015. 
INDICADORES 
QUANTITATIVOS 
E FINANCEIROS 
DA LIMPEZA 
URBANA E 
CONSERVAÇÃO 
DE ÁREAS 
VERDES DOS 
CAMPI 
SALVADOR  

       

CONTRATO: 
UFBA / 
PALMÁCEA  

       

VIGÊNCIA DO 
CONTRATO:  

 

22/07/2015 a 
22/07/2016 
(Renovável 
2/5 anos) 

     

QUANTIDADE 
TOTAL DE 
ALUNOS: 39.989 

       

QUANTIDADE 
TOTAL DE 
SERVIDORES/ 
2014: 5.445 

 
VALOR 
UTILIZADO 
EM 2015: 

     

VALOR DO 
CONTRATO: R$ 
4.712.429,21 

 R$ 
3.856.855,85 

     

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços continuados de jardinagem, conservação de áreas verdes e limpeza, 
compreendendo o fornecimento de mão-de-obra especializada e fornecimento de materiais, insumos, ferramentas e 
equipamentos necessários a execução dos serviços, mediante o regime de empreitada por preço unitário a serem 
executados nas áreas externas das dependências dos campi da Federação, do Canela e das unidades dispersas, dos 
campi da Universidade Federal da Bahia, Estado da Bahia. 

ITEM  

LOCAIS / 
ESPECIFICAÇÕES 

ÁREA  CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO 

 TOTAL  
ANUAL/ 
M2 

ANUAL 
LOCAL  

ANUAL/ALUNO 
(1) 

ANUAL/PESSOA 
(2) 

I  
Campus 
Federação/Ondina/São 
Lázaro 

      

1.0 Áreas verdes e urbanas 224.395,46 R$ 13,10  
R$ 
2.939.404,58 

R$ 97,20  R$ 85,47  

II  Campus Canela       

1.0 Áreas verdes e urbanas 63.734,86 R$ 13,10  
R$ 
834.876,69  

R$ 97,20  R$ 85,47  

III  Unidades Dispersas       

1.0 Áreas verdes e urbanas 6.303,78 R$ 13,10  
R$ 
82.574,58  

R$ 97,20  R$ 85,47  

TOTAL GERAL  294.434,10 R$ 13,10  R$ 
3.856.855,85 R$ 97,20  R$ 85,47  

 

(1) Valor obtido pela divisão do valor total do contrato pelo número total de alunos 
(graduação e pós-graduação) dos campi Salvador. 
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(2) Considerando todos os estudantes (39.678), técnicos administrativos (3170) e 
docentes do quadro permanente da UFBA (2275) nos campi Salvador. Dados de 
2014/2015. 

Observação:  No cálculo dos  indicadores de custo  não foi incluída a área do campus em 
Vitória da Conquista, uma vez que há apenas 2 colaboradores  (1 jardineiro e  1 auxiliar 
de jardinagem) trabalhando pelo contrato no  local. A grande parte das atividades e custos 
do contrato são destinados aos campi de Salvador/Ba.Controle de Situações de Risco 
 

2.1.3.4. Encostas 
Durante o período de fortes chuvas (maio a junho) em Salvador, ocorreram pontos de 
deslizamento de encostas no campus de Ondina. Os principais pontos de erosão identificados 
foram: Curva do Instituto de Física, encosta do estacionamento atrás do Instituto de Física, 
encosta atrás da Agência do Banco do Brasil, encosta atrás do galpão novo da SUMAI (2 
pontos de deslizamento) e encosta FACOM/CMP. 
 
Foi realizado um levantamento fotográfico das áreas com imagens de satélite e acionada a 
Comissão de Defesa Civil da cidade de Salvador (CODESAL), a qual realizou vistorias nos 
locais. 
 
Visando minimizar os riscos, os pontos de deslizamentos foram cobertos por lonas, conforme 
e contou com o monitoramento constante da equipe da CMA e da empresa Palmácea. 
 
Para 2016, existe uma proposta de criação de grupo de trabalho interdisciplinar para avaliar a 
situação das encostas dos campi da UFBA e propor soluções. 
 
 
2.1.3.5. Controle de situações de risco pelo ataque de insetos peçonhentos, formigas 
cortadeiras, exames de abelhas, outros. 
 
Em função das diversas casas e enxames de abelhas e vespas junto a áreas de grande 
concentração de pessoa, a exemplo de residências no entorna da universidade, praça das artes, 
restaurantes universitários, centro de esportes (situações ocorridas), são realizadas vistorias 
para monitoramento e controle desses insetos. A remoção de colônias é feita com operador 
utilizando EPIs, conforme o plano de segurança.  
 
Na medida do possível, as colônias são translocadas para áreas onde não há circulação de 
pessoas, a exemplo da matinha. Em 2015, foram removidas 29 colônias de abelhas/vespas. 
No ano de 2015, ocorreu ainda a captura de cobras, iguanas e outros animais silvestres 
provenientes das áreas verdes dos campi encontrados nas áreas urbanizadas, muitas vezes 
machucados. Esses animais foram encaminhados para o CETAS/IBAMA para as medidas 
cabíveis e, posterior devolvimento ao seu habitat natural. 
 
1.1.4.3 Pragas Vegetais  
Em janeiro de 2015, devido ao intenso calor, a forração de amendoim forrageiro (Arachis 
pintoi) do campus de Ondina foi acometida por uma infestação de ácaro aranha vermelho 
(Tetranychus sp) que foi controlada por meio de tratos culturais e aplicação de inseticida 
natural. 
 
Sequência dos procedimentos adotados para o controle do ácaro aranha vermelho: 
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• Poda do Amendoim com retirada do expurgo vegetal infestado; 
• Aplicação de 200g de Torta de Mamona por m2; 
• Rega com, aproximadamente, 3 l de água por m2; 
• Aplicação de inseticida natural. 

 
1.1.4.4 Combate à Dengue, Chikungunya e Zika 
As ações conjuntas, realizadas pela Coordenação de Meio Ambiente (CMA) e pelo Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) do município de Salvador, foram mantidas durante o ano de 
2015 para combater o mosquito da dengue nos campi da UFBA. 
 
Segundo o Programa Municipal de Controle da Dengue, a situação do Campus de Ondina da 
UFBA que foi classificado como um Ponto Estratégico (PE) para o serviço de controle 
vetorial em 2013 melhorou muito, graças à parceria firmada entre a CMA e CCZ e o 
desenvolvimento de ações mais efetivas de controle dos focos de proliferação do mosquito 
Aedes aegypti nos campi 
 
As áreas da UFBA continuaram a ser monitoradas com periodicidade quinzenal por meio de 
vistorias realizadas pelos Agentes de Combate a Endemias do CCZ, as quais estão sendo 
acompanhadas pelos técnicos da CMA. A atividade tem por objetivo contribuir para a redução 
dos índices de infestação da área, conter a dispersão ativa e passiva do vetor para áreas não 
infestadas, prevenir a ocorrência de casos e surtos epidêmicos de dengue e bloquear sua 
amplificação a outros territórios. O papel da CMA é orientar a comunidade acadêmica e 
empresas terceirizadas a adotarem medidas preventivas, contribuindo para uma contínua 
diminuição da infestação nos campi. 
 
Ao longo do ano de 2015, Salvador enfrentou fortes chuvas, especialmente, nos meses de 
abril, maio e junho que, combinadas com altas temperaturas, favoreceram a proliferação de 
mosquitos. Além do mais, a Bahia, nesse período, passou a registrar surtos das febres 
Chikungunya e Zika cujo vetor também é o Aedes agegypti. Dada essas circunstâncias, 
intensificamos as vistorias para monitoramento e controle de possíveis focos do mosquito no 
entorno das unidades, obras paradas e áreas verdes de todos os campi.  
 
Além das vistorias constantes realizadas, as seguintes ações foram realizadas pela CMA ao 
longo do ano de 2015 para combater o vetor da Dengue, Chikungunya e Zika: 

• Mutirões de Limpeza, realizados pela equipe da Empresa Palmácea, que teve como 
objetivo a retirada de todo material susceptíveis a acumular água, encontrado nas áreas 
verdes e entorno das unidades; 

• Solicitação ao CCZ para proceder com aplicação de larvicida nos pontos de difícil 
intervenção, como os tanques subterrâneos das obras do IHAC e da EMEV e caixa de 
passagem da obra do Anexo Físico-Químico. 

• Limpeza e desobstrução dos drenos das lajes das casas de força para evitar acúmulo de 
água parada; 

• Realização de campanhas de divulgação nas unidades da UFBA para sensibilização da 
comunidade universitária, através de e-mails e entrega de folders e cartazes e colagem 
de outdoors. 

 
2.1.4. Tratamento Domissanitário para o controle de pragas urbanas 
A Coordenação de Meio Ambiente da SUMAI, através do NUCAV, gerencia também o 
contrato de Controle de Pragas, referente ao Pregão Eletrônico SRP 53/2013. Esta contratação 
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visa atender as necessidades de controle biológico de vetores e pragas em áreas internas e 
externas das unidades dos campi da UFBA para: 

 
  a) Preservação e integridade da saúde da comunidade acadêmica. 
  b) Atendimento às orientações da Vigilância Sanitária. 

 
O presente contrato conta com a fiscalização da Bióloga Cíntia Brito de Souza Galheigo que 
acompanha e vistoria a execução dos serviços nas unidades por meio do contrato com a 
Empresa Sanear Saúde Ambiental. 
 
O contrato possui valor global de R$ 131.119,62 e em 2015 foi utilizado o valor de R$ 
77.514,49. 
 
Os serviços são de Desinsetização, Descupinização e Desratização, quantificados por m2 
executado e ocorrem com periodicidade trimestral para Desinsetização e Desratização e 
semestral para descupinização. 
 
2.1.4.1. Pragas diagnosticadas 
Todas as unidades tratadas possuíam infestações das principais pragas urbanas, tais como: 
baratas, ratos e cupins.  
 
2.1.4.2. Metodologia para controle das pragas urbanas nas unidades da UFBA 
O processo de controle dos insetos rasteiros e voadores tais como baratas, formigas, traças, 
pulgas, mosquitos, moscas etc., é efetuado em todas as áreas (internas e externas), tanto para 
controle como para prevenção, utilizando-se inseticidas líquido e/ou gel.  
 
O serviço de controle de roedores tem como alvo os Rattus norvegicus (rato de esgoto), 
Rattus rattus (rato de telhado ou rato caseiro) e o Mus muscullus (camundongo) e é realizado 
em todas as áreas (internas e externas) em que se denuncie a presença desse tipo de animal. 
 
O controle de roedores segue a metodologia abaixo: 

 a) Inspeção dos locais atingidos pela praga; 
 b) Identificação dos tipos de roedores; 

  c) Seleção da melhor isca atrativa e da mais adequada armadilha; 
 d) Instalação das iscas e armadilhas; 

  e) Visitas periódicas durante a garantia do serviço (90 dias); 
 f) Correção do serviço, caso necessário, durante a garantia (90 dias). 

 
As iscas são de Blocos Parafinados e/ou Pelletes contendo o princípio ativo Difetialona e são 
armazenadas em armadilhas do tipo P.E.P. (Ponto de Envenenamento Permanente) e/ou 
Espículas de jardim, também, é utilizado pó de contato contendo Cumatetralil nas áreas 
externas. 
 
Para controle dos cupins utilizamos uma metodologia preventiva de forma a criar uma 
barreira protetora na área a ser tratada, para evitar a penetração desses insetos na madeira. 
 
Para proteger o madeiramento (principalmente dos forros) contra cupins de madeira seca, 
utilizamos as seguintes técnicas: injeção, infiltração, pulverização, encharcamento e 
polvilhamento, sempre adequadas a cada situação. Quando possível, realiza-se a limpeza 
técnica para remover por completo ou parte da colônia infestante.  
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2.1.4.3. Serviços realizados em 2015: 
Para o ano de 2015 foi planejado o atendimento das 72 unidades dos campi da UFBA em 
Salvador e Vitória da Conquista, o que corresponde a 624.380 m2. No entanto, os serviços 
são realizados mediante solicitações das Unidades (por demanda) e apenas 44 delas 
demandaram o serviço. Todas as solicitações para controle domissanitário foram atendidas 
integralmente pelo contrato, correspondendo a uma área de 375.331,5 m2 nos campi situados 
em Salvador. 
 
Tabela 04: Unidades atendidas com o Contrato de Controle de Pragas Urbanas - janeiro a 
dezembro de 2015. 
Item Unidade Área interna 

(m2) 
Área externa 
(m2) 

Serviços Valor do Serviço 
(R$) 

01 Escola de 
Administração 

6.209,00 5.549,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

2.469,18 
 

02 Faculdade de Educação 6.629,00 5.549,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

2.557,38 
 

03 Residência Universitária 
1 

2.170,00 603,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

582,33 
 

04 Residência Universitária 
2 

497,00 353,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

178,50 
 

05 HOSPMEV 3.173,00 5.023,76 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

1.721,32 
 

06 Faculdade de  
Odontologia  

 

9.225,00 2.234,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

2.406,39 
 

07 Escola de Teatro 1.720,00 1.881,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

756,21 
 

08 ICS 10.695,00 7.787,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

3.881,22 
 

09 PROGRAD/SGC 768,00 599,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

287,07 
 

10 Reitoria 3.733,00 1.821,00 Desratização 388,78 
 

11 Escola Politécnica 20.196,00 21.999,23 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

8.861,00 
 

12 PAF VI 5.220,00 10.803,58 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

3.364,95 
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13 Faculdade de 
Arquitetura 

7.654,00 18.610,23 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

5.515,49 
 

14 Faculdade de Economia 4.956,00 0,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

1.040,76 
 

15 PAC 3.254,00 5.231,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização. 

1.781,85 
 

16 PAF I 7.459,00 6.743,43 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

2.982,51 
 

17 IBIO 7.196,00 12.856,74 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

4.211,08 
 

18 Escola de Dança 4.613,00 10.238,64 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

3.118,84 
 

19 FACOM 3.816,00 2.431,11 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

1.311,89 
 

20 BUS 3.777,80 874,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

976,88 
 

21 Clínica Escola de 
Fisioterapia (casa 47) 

223,00 190,90 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

86,92 
 

22 Instituto de Química 7.166,00 5.781,81 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

2.719,04 

23 
Faculdade de Medicina - 
Canela 

3.665,00 10.391,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

2.951,76 
 

24 

CIENAM I e II 

2.409,88 796,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

673,23 
 

25 

Museu de Artes Sacras 

4.512,00 8.354,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

2.701,86 
 

26 

SSOA 

444,00 0,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

93,24 
 

27 

Divisão de 
Material/CMP 

1.448,00 951,80 Desinsetização, 
descupinização e  
Desratização 
 

503,96 
 

28 
Portarias-Campus 
Ondina/Federação 

278,10 3.116,87 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

475,30 
 

29 

PROAE 

242,00 71,48 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

65,83 
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30 

Biblioteca Central 

9.009,00 6.848,89 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

3.330,16 
 

31 

ISC 

2.614,58 536,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

661,62 
 

32 

Instituto de Geociências 

14.055,36 7.720,58 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

4.572,95 
 

33 

SUMAI 

1.101,00 463,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

328,44 
 

34 

DCE 

356,00 0,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

74,76 
 

35 Área externa da obra de 
Dança 

0,00 500,00 Desinsetização e 
desratização 

70,00 

36 

PRODEP 

1.101,00 463,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

328,44 
 

37 
Ponto de atendimento 
PROAE 

80,00 0,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

5,60 
 

38 

Casarão – São Lázaro 

1.093,00 276,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

287,49 
 

39 

Instituto de Psicologia 

1.021,58 567,05 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 
 
 

333,61 
 

40 

Creche 

747,81 994,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

365,78 
 

41 

Faculdade de Farmácia 

4.816,00 6.233,61 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

2.320,42 
 

42 

Instituto de Física 

5.668,00 6.172,76 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

2.486,56 
 

43 

Escola de Nutrição 

2.403,00 1.079,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

487,48 
 

44 
Faculdade de Medicina - 
Terreiro 

11.166,00 4.055,00 Desinsetização, 
descupinização e 
desratização 

3.196,41 
 

TOTAL GERAL 188.581,11 186.750,47 ---------- 77.514,49 
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2.1.4.4. Indicadores 
A seguir são apresentados os indicadores financeiros do contrato de tratamentos 
domissanitários realizados nas unidades dos campi Salvador da UFBA no ano de 2015: 
 
INDICADORES FINANCEIROS DO CONTRATO DE TRATAMENTO D OMISSANITÁRIO  

VALOR ANUAL 
PREVISTO 

VALOR 
DO M2 

VALOR 
UTILIZADO  

CUSTO 
ANUAL/ALUNO 2015  

CUSTO 
ANUAL/PESSOA 2015 1 

R$ 131.119,62 R$ 0,07 R$ 77.514,49 R$ 1,95 R$ 1,72 

(1) Considerando todos os estudantes (39.678), técnicos administrativos (3170) e docentes do 
quadro permanente da UFBA (2275) nos campi Salvador. Dados de 2014/2015. 
Obs: Não houve solicitação do serviço pelo campus Vitória da Conquista no ano de 2015. 
 
2.1.4.5. Dificuldades encontradas  
Durante as vistorias realizadas, verificou-se que a grande incidência da fauna sinantrópica se 
deve, principalmente, as constantes ofertas de água, abrigos (entulho) e alimento em todas as 
unidades vistoriadas. Além disso, vem ocorrendo o desaparecimento de iscas e porta iscas 
para roedores após a realização dos serviços de desratização.  Estas situações têm dificultado 
e comprometido a eficácia dos serviços. Para sanar esses problemas a CMA vem trabalhando 
em materiais educativos para sensibilizar a comunidade universitária e ampliando as 
atividades de limpeza do entorno das Unidades. 
 
2.2. NÚCLEO DE AÇÕES AMBIENTAIS 
 
O Núcleo de Ações Ambientais – NAAMB tem como missão, trabalhar para a implementação 
das políticas ambientais da UFBA. Nesse aspecto desenvolve ações voltadas para a 
construção de um ambiente mais coerente com práticas ambientalmente responsáveis e 
alinhadas com a preservação dos recursos naturais. 
 
O NAAMB atua de forma direta com projetos específicos e de manutenção permanente em 
todas as áreas que se configurem como de caráter ambiental. Sob a chefia do servidor 
Joaquim Feitosa, o setor, atualmente, tem na gestão dos resíduos sólidos o seu maior desafio. 
Contando com técnicos especializados nas áreas de biologia, química e engenharia ambiental, 
além de estagiários de áreas afins, o NAAMB planeja, coordena e operacionaliza seus 
projetos ambientais. 
 
São atividades de competência do NAAMB: 
 
2.2.1. 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 conta com 
cerca de 85% de suas Unidades participantes.  
 
A seguir, são apresentadas as principais informações relativas ao desenvolvimento do 
programa no ano de 2015.  
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2.2.1.1.  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. 
 
No ano de 2015, a indisponibilidade de verba para aquisição de materiais necessários à 
execução da coleta seletiva, sobretudo os coletores para acondicionamento dos recicláveis, 
dificultou a continuidade da expansão física do programa na universidade. 
Dessa forma, ainda não foi possível concluir a sua quarta e última etapa de implantações e o 
ano de 2015 chega ao fim com o mesmo saldo de Unidades universitárias contempladas com 
o programa até 2014 (54 Unidades). 
 
Para a conclusão restam ainda as seguintes Unidades: Creche da UFBA, Sede Mater da 
Faculdade de Medicina (Terreiro de Jesus), Centro de Estudos Afro-Orientais e Residências 
Estudantis.  
 
2.2.1.2. Recolhimento diário dos resíduos segregados nos coletores pela equipe de 
limpeza interna para armazenamento centralizado na Unidade:  
Apesar da restrição orçamentária enfrentada pela UFBA durante todo o ano de 2015, a rotina 
de coleta, pesagem, armazenamento e doação dos recicláveis foram mantidas nas Unidades já 
integrantes do programa, sem grandes prejuízos, durante todo o ano. 
 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. 
 
2.2.1.3. Coleta do material nas Unidades e transporte interno até o galpão de 
armazenamento:  
O Programa Recicle UFBA, desde o ano de 2014, conta com o trabalho de 6 (seis) 
colaboradores da empresa terceirizada Palmácea Jardins Ltda.: 4 (quatro) responsáveis pelo 
recolhimento semanal dos recicláveis nas Unidades, pesagem e organização do galpão de 
armazenamento, e 2 (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, de pilhas e baterias e outras demandas que por 
ventura surjam na UFBA. 
 
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.  
 
2.2.1.4. Armazenamento dos recicláveis no galpão:  
Os recicláveis coletados em toda a universidade são transportados e armazenados de forma 
centralizada em parte de um galpão emprestado pela Divisão de Materiais da UFBA, situado 
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no campus Ondina. Nesse local, os materiais são organizados e pesados de acordo com a 
Unidade que os descartou.  
Os materiais recolhidos, normalmente, encontram-se acondicionados em sacos plásticos ou 
caixas de papelão e, no galpão, são apoiados em pallets de madeira para evitar o contato 
direto com o solo, já que o local não é revestido com piso.   
Com a recente entrega da obra do galpão projetado exclusivamente para atender às 
necessidades da Coordenação de Meio Ambiente, em breve o armazenamento dos recicláveis 
recolhidos em toda a UFBA passará a ser realizado de forma mais adequada nesse espaço.   
 
2.2.1.5. 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. 
 
2.2.1.6. Resultados Obtidos: 
Os totais de materiais recicláveis doados durante todo o ano de 2015, por cada uma das 
Unidades da UFBA já incorporadas ao programa, para cooperativas de catadores da cidade de 
Salvador/ BA são apresentados na tabela 05: 
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Tabela 05: Peso total de recicláveis doados por Unidade da UFBA entre os meses de janeiro a dezembro/2015. 

TOTAL DE RECICLÁVEIS RECOLHIDOS E DOADOS (JAN A DEZ  2015) - Unidades contempladas oficialmente 

UNIDADE  QUANTIDADE (Kg) 
 

UNIDADE  QUANTIDADE (Kg)  

PAPEL E 
PAPELÃO  

METAL, PLÁSTICO 
E VIDRO  

PAPEL E PAPELÃO  METAL, PLÁSTICO E VIDRO  

Administração 870 0 Museu de Arte Sacra 183 33 

Arquitetura 967 0 Música 103 0 

Belas Artes 392 199 Nugerdoc/Div. Materiais 560 41 

Bib. Central 2882 0 Nutrição 634,5 81 

Bib. Universitária de Saúde 329 44 Odontologia 1002 16 

Biologia 1965 16 PAC 8 6 

CIENAM 135 41 PAF I 188 1 

Contábeis 148 30 PAF III 1149 25 

Dança 74 0 PAF IV 792 2 

Direito 49 4 PAF V 14 417 

Economia 302 13 Politécnica 5626 31 

Educação 674 39 PROAD / SAD / DCA 259 1 

EDUFBA 1980 0 PROAE 365 17 

EMEVZ 410 0 PRODEP / CDH 156 0 

Enfermagem 552 2 PRODEP / SPE 331 0 

FACOM 661 66 PROEXT 52 16 

Farmácia 1729 265 PROGRAD / SUPAC / SGC 1285 19 

Física 1258 104 PRPPG 298 0 

HOSPMEV 172 0 Química 2003 6 

ICI 166 37 Reitoria 230 7 

ICS 836 99 RU 5 0 

IGEO 1682 106 São Lázaro 1890 120 

ISC 332 11 Smurb 516 5 

ISP 280 16 SSOA 3334 33 

Letras 1346 50 STI 58 10 

Matemática 2981 31 SUMAI 2129 263 

Medicina 94 14 Teatro 0 0 

TOTAL DE PAPEL E PAPELÃO (Kg) 46452 
TOTAL DE METAL, PLÁSTICO E VIDRO (Kg) 2337 

TOTAL (Kg) 48789 
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DEMANDAS EXTRAS – (JAN A DEZ/ 2015) 

UNIDADE  
QUANTIDADE (Kg)  

PAPEL E 
PAPELÃO  

METAL, PLÁSTICO E 
VIDRO  

Biblioteca de Exatas 193 0 
Sede Mater (Medicina) 548 0 
HUPES 539 0 
Maternidade Climério de Oliveira 368 0 
Sucata de materiais inservíveis - 2850 

TOTAL (Kg)  1648 2850 

TOTAL DEMANDAS EXTRAS (Kg)  4498 

 

*São consideradas demandas extras os recicláveis recolhidos a pedido de Unidades onde o 
programa Recicle UFBA ainda não foi implantado.  
 

 
PAPEL E PAPELÃO (Kg) 

METAL, PLÁSTICO E VIDRO 
(Kg) 

48100 5187 

TOTAL DE RECICLÁVEIS 
DOADOS PELA UFBA 
ENTRE JANEIRO E 
DEZEMBRO/ 2015 

53.287 

 
2.2.1.7. Indicadores: 
A seguir são apresentados os indicadores financeiros e quantitativos do programa Recicle 
UFBA, com base nos resultados obtidos no ano de 2015: 
 

INDICADORES FINANCEIROS DA COLETA SELETIVA NA UFBA (Campi em Salvador)1 

CUSTO ANUAL 
DOS 
COLABORADORES2  

CUSTO ANUAL DO 
TRANSPORTE3 

CUSTO TOTAL 
ANUAL 

CUSTO 
ANUAL/ALUNO 

CUSTO ANUAL 
PER CAPITA 
(R$/pessoa)4 

 R$             96.050,91   R$           219.582,00   R$         315.632,91   R$                 7,95   R$                 6,99  
 
1 - Refere-se ao custo exclusivo dos colaboradores e equipamentos ligados diretamente à 
coleta seletiva, já contabilizados no custo total anual do contrato com a empresa 
Palmácea Jardins Ltda. 
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2 - Refere-se ao custo anual dos 4 colaboradores da empresa Palmácea que trabalham 
diretamente com o programa de coleta seletiva, incluindo salário, encargos, alimentação, 
transporte, assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida). 
3 - Custo total anual da locação dos dois caminhões baú de pequeno porte utilizados no 
transporte dos recicláveis recolhidos nas Unidades da UFBA. 
4 - Considerando todos os estudantes (39.678), técnicos administrativos (3170) e docentes do 
quadro permanente da UFBA (2275) nos campi Salvador. Dados de 2014/2015. 
 

 
2.2.1.8. incipais dificuldades encontradas 
As principais dificuldades encontradas para o bom desenvolvimento do programa de coleta 
seletiva “Recicle UFBA” têm sido relacionadas principalmente ao baixo nível de 
sensibilização da comunidade acadêmica para a segregação dos recicláveis nos coletores 
apropriados, conforme demonstram as imagens a seguir: 
 
A ausência de apoio de parte das Direções também tem sido um fator decisivo para o baixo 
desempenho de algumas Unidades no programa. Sem esse apoio, a coleta seletiva não recebe 
a devida importância por parte da comunidade acadêmica. Como resultado, além dos 
problemas de descarte de forma inadequada de resíduos nos coletores, há também o mau uso e 
má conservação dos recipientes disponibilizados. 
 
O pleno funcionamento e sucesso do programa de coleta seletiva solidária depende muito do 
estabelecimento de ampla parceria entre a CMA/SUMAI e as Unidades da UFBA. É de 
extrema importância que as direções das unidades atuem de forma direta na fiscalização e 
gestão interna do programa, para que o mesmo possa funcionar com qualidade e continue 
promovendo benefícios socioambientais. É importante, inclusive, designar funcionários para 
acompanhar periodicamente a rotina interna de gerenciamento de recicláveis (coleta e 
armazenamento separados) e realizar campanhas educativas internas visando sensibilizar a 
comunidade acadêmica para o descarte adequado dos recicláveis.  
 
É importante destacar que a realização da Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis é uma 
exigência legal para todos os órgãos da Administração Pública Federal, instituída a partir 
do Decreto nº 5.940/2006 e acompanhada de perto pelo Ministério Público Federal, por meio 
do envio de relatórios periódicos. Além disso, é uma iniciativa importante do ponto de vista 
ambiental e social, uma vez que os resíduos doados para reciclagem deixam de ser 
encaminhados para o aterro sanitário - aumentando a vida útil deste - e se transformam em 
emprego e renda para os trabalhadores das cooperativas.  
 

INDICADORES QUANTITATIVOS DA COLETA SELETIVA NA UFB A - (janeiro a dezembro/2015) 
Campi em Salvador 

TOTAL ANUAL 
DE 
RECICLÁVEIS 
DOADOS (Kg) 

MÉDIA MENSAL 
DE RECICLÁVEIS 
DOADOS (Kg/mês) 

TOTAL ANUAL 
DE 
RECICLÁVEIS/ 
ALUNO (Kg/aluno) 

TOTAL ANUAL 
PER CAPITA 
DE 
RECICLÁVEIS 
(Kg/pessoa) 

MÉDIA 
MENSAL DE 
RECICLÁVEI
S/ALUNO 
(Kg/aluno) 

MÉDIA 
MENSAL PER 
CAPITA DE 
RECICLÁVEIS 
(Kg/pessoa) 

53.287  4.441 1,3  1,2  0,11 0,098 
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2.2.1.9. Planejamento para o ano de 2016 
No que diz respeito ao planejamento para consolidação do Recicle UFBA no ano de 2016, 
além de concluir a implantação do programa nas Unidades restantes, a CMA pretende 
intensificar as campanhas de educação ambiental, divulgando a coleta seletiva, orientando, 
capacitando e sensibilizando a comunidade UFBA para a redução da geração, manejo e 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. 
 
Para isso, estão previstas as seguintes ações: 

Intensificação da divulgação do programa através das redes sociais e da distribuição 
de materiais publicitários (cartilhas, cartazes, folders) nas Unidades; 
Realização de novos treinamentos (reciclagem) com os agentes de limpeza interna das 
Unidades quanto ao manejo adequado dos recicláveis segregados pela comunidade 
acadêmica. Esses treinamentos deverão ter um caráter mais amplo, visando sobretudo 
a sensibilização desses agentes para a questão socioambiental envolvida num 
programa dessa natureza; 
Participação da CMA em eventos institucionais, a exemplo da Recepção Calouros, 
para divulgar não apenas a coleta seletiva, mas outros programas e ações ambientais 
existentes na UFBA, bem como orientar a comunidade acadêmica quanto às formas de 
participação. 

 
2.2.2. 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.  
 
Esses coletores já estão sendo armazenados no novo galpão de resíduos da CMA.  
 
O contrato para prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e reciclagem das 
lâmpadas fluorescentes foi firmado no ano de 2014, através do pregão n° 87/2013, com a 
empresa Cicloteo Reciclagem Ltda., situada no município de Camaçari/ BA. Em maio/2015 o 
contrato foi renovado por mais 01 (um) ano. 
 
O processo utilizado pela empresa envolve a coleta das lâmpadas in loco e transporte até 
planta industrial, onde o material é descaracterizado, descontaminado do vapor tóxico de 
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mercúrio e tem seus componentes de metais e vidros separados para encaminhamento à 
reciclagem. 
 
Em setembro de 2015, a UFBA encaminhou para tratamento e reciclagem através dessa 
empresa um total de 13.000 lâmpadas fluorescentes inservíveis, provenientes das diversas 
Unidades universitárias. Essa quantidade foi resultado de um acúmulo de 15 meses desde o 
último descarte em junho/2014, dado que indica uma média de 867 lâmpadas substituídas 
por mês em toda a universidade.  
 
2.2.2.1. Indicadores do Programa de Reciclagem de Lâmpadas na UFBA: 
A seguir são apresentados os indicadores financeiros e quantitativos do programa de Coleta 
de Lâmpadas Fluorescentes, com base nos resultados obtidos no ano de 2015: 
 
 

INDICADORES FINANCEIROS DA RECICLAGEM DE LÂMPADAS N A UFBA 

CUSTO 
UNITÁRIO  

CUSTO ANUAL 
PREVISTO NO 
CONTRATO 

CUSTO REAL EM 
2015 (VALOR 
GASTO)1 

PERCENTUAL 
EFETIVAMENTE 
GASTO DO 
CONTRATO 

CUSTO REAL 
ANUAL 2015/ 
ALUNO 

CUSTO REAL 
ANUAL 2015 
PER CAPITA 
(R$/pessoa) 

R$ 1,69 R$            33.800,00 R$              21.970,00 65 % R$                  0,55 R$ 0,49 

 

 

INDICADORES QUANTITATIVOS DA RECICLAGEM DE LÂMPADAS  NA UFBA 
TOTAL ANUAL 
DE LÂMPADAS 
PREVISTO NO 
CONTRATO 

(und) 

TOTAL DE 
LÂMPADAS 

DESCARTADAS EM 
20152 (und) 

TOTAL DE 
LÂMPADAS 

DESCARTADAS EM 
2015/ ALUNO 

(und/aluno) 

TOTAL PER 
CAPITA DE 
LÂMPADAS 

DESCARTADAS 
(und/pessoa) 

MÉDIA DE LÂMPADAS 
DESCARTADAS/ 

IMÓVEL 3 NO PERÍODO 
(und) 

20.000 13.000 0,33 0,29 175,7 

 
1 - Valor correspondente ao descarte de 13.000 lâmpadas usadas no ano de 2015.   
2 - Refere-se ao total descartado em 2015 (acumulado entre junho/2014 e setembro/2015 e não entre janeiro e 

dezembro/2015. 
3 - Considera o número de 74 edificações da UFBA previsto no contrato de controle de pragas urbanas da 

CMA/Sumai (tratamento domissanitário). Sabe-se, porém, que dadas as grandes diferenças de áreas entre os 

vários imóveis da universidade, essa média não é fielmente representativa da realidade. 

  
Vale ressaltar que a segregação e destinação final ambientalmente adequada das lâmpadas 
usadas, por se tratarem de resíduos perigosos, constitui-se numa exigência da legislação 
ambiental brasileira, sobretudo nos termos das Leis nº 9.605/1998 (Lei de Crimes 
Ambientais) e Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 
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2.2.3. Coleta e Reciclagem de Pilhas e Baterias  
Pilhas e baterias também são classificados como resíduos perigosos, por sua composição 
química que inclui metais pesados e outras substâncias tóxicas. 
 
Para descarte desses materiais pós uso na UFBA, a Coordenação de Meio Ambiente distribuiu 
coletores laranja devidamente identificados em algumas Unidades e em pontos estratégicos 
dos campi (áreas de grande circulação, portarias principais, etc.).  
 
Os materiais recolhidos são encaminhados para o programa ABINEE Recebe Pilhas.  Esse 
programa foi criado a partir da associação de fabricantes das marcas mais vendidas no Brasil, 
os quais financiam um sistema de coleta, triagem e encaminhamento das pilhas/ baterias por 
eles produzidas para reciclagem em indústria especializada em São Paulo. Essa ação visa o 
cumprimento das determinações da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos 
Sólidos), que obriga os fabricantes a praticarem a logística reversa de seus produtos pós-uso, 
encaminhando-os para destinação final ambientalmente adequada. O programa recebe ainda 
pequenos eletroeletrônicos (celulares, carregadores, dentre outros) em quantidades menores. 
O quadro 02 mostra os quantitativos encaminhados para reciclagem pela UFBA desde o início 
do programa (2014: 
 

Quadro 02: Peso de pilhas, baterias e pequenos eletroeletrônicos enviados para reciclagem 
nos anos de 2014 e 2015 

 

Ano Pilhas (Kg) Baterias (Kg) Eletrônicos (Kg)    

2014 94,4 7,3 4,1 

2015 252 14 - 

TOTAL (Kg)  346,4 21,3 4,1 

 

 
A principal dificuldade encontrada para o desenvolvimento desse programa também está 
relacionada ao comportamento inadequado de grande parte da comunidade acadêmica, que 
continua a descartar resíduos inapropriados nos coletores específicos para acondicionamento 
de pilhas e baterias.  
Visando combater esse problema, a CMA pretende ampliar as campanhas educativas para o 
descarte adequado de resíduos no ano de 2016. 
 
 
2.2.4. Coleta e Reciclagem de Cartuchos e Toners  
Cartuchos e toners de impressoras são materiais utilizados 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. 
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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.  
 
Esses materiais são atualmente 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. 
 
A tabela 06 apresenta a quantidade de cartuchos e toners encaminhados para reciclagem 
através da CMA/Sumai: 
 

Tabela 06: Quantidade de cartuchos e toners encaminhados para reciclagem 
ANO QUANTIDADE (und)  

2014 76 

2015 1103 

Total (und) 1179 

 
A CMA/Sumai também recebe cartuchos/ toners, lâmpadas, pilhas e baterias do Campus da 
UFBA em Vitória da Conquista. 
 
Vale ressaltar que em algumas Unidades da UFBA a coleta desse tipo de material é realizada 
diretamente pela empresa, sem intermédio da Coordenação de Meio Ambiente, de modo que 
não é possível estimar a quantidade total de cartuchos e toners que já foram encaminhadas 
para destinação final ambientalmente adequada em toda a universidade.  
 
2.2.5. Coleta e Reciclagem de Óleo Vegetal Residual 
Descartar o óleo de cozinha de maneira inadequada, isto é, em redes de esgoto ou no lixo 
comum, provoca um enorme prejuízo ambiental, pois este resíduo na natureza provoca 
diversos impactos, tais como: atração de pragas urbanas (ratos, baratas), poluição dos rios 
trazendo a morte dos seres viventes nesse ecossistema, impermeabilização do solo, 
intensificação do efeito estufa e incrustações/ entupimentos nas tubulações, causando o risco 
de vazamentos, rompimentos e até mesmo refluxo do esgoto para os estabelecimentos ou 
residências.  
 
Para combater esse problema, a UFBA, através de sua Coordenação de Meio Ambiente, está 
implantando o Programa de Reciclagem de Óleo Vegetal Residual (PROVER), com o 
objetivo de promover o manejo ambientalmente responsável desse resíduo, oferecendo aos 
restaurantes/ cantinas situados em suas dependências alternativas para destinação adequada 
desse material. 
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O projeto foi submetido e aprovado em edital do Programa Permanecer 2015, da Pró-Reitoria 
de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, e hoje conta com a colaboração de duas 
bolsistas, estudantes dos cursos de engenharia sanitária e ambiental e ciências biológicas. 
 
A Cooperativa de Coleta Seletiva, Trabalho, Produção e Proteção Ambiental – CAMAPET – 
foi à primeira selecionada para recolher esse tipo de resíduo nos estabelecimentos situados na 
universidade. Através dela, parte do óleo vegetal usado é encaminhado para produção de 
biodiesel junto à Petrobrás, enquanto uma parcela menor é destinada para produção de sabão 
pelos próprios cooperados. 
 
Os proprietários e alguns funcionários das cantinas receberam orientações in loco sobre 
como proceder para o descarte adequado do óleo vegetal residual.  
 
Na UFBA, as cantinas que aceitaram participar do programa também assinaram um termo de 
compromisso e receberam recipientes com capacidade de 50 l para acondicionamento do 
óleo. Até o presente momento tem-se os seguintes estabelecimentos participantes: 
 

• Cantina do Instituto de Geociências 
• Cantina da Escola de Medicina Veterinária 
• Cantina da Escola de Administração 
• Cantina do Instituto de Biologia 
• Cantina da Faculdade de Direito 
• Cantina da Escola de Música 
• Restaurante Universitário 

 
Desde o início das coletas, em setembro, até o mês de dezembro, foram doados 215 l de óleo 
vegetal residual. A Figura 39 apresenta as quantidades doadas por cada estabelecimento no 
período. Ainda não houve coletas nas cantinas do Instituto de Geociências e Faculdade de 
Direito.  
 

 

Figura 39: Quantidade de óleo coletada – setembro a novembro/2015 
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A CMA está em articulação junto à Pró-Reitoria de Administração para tornar obrigatória a 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos de óleo vegetal a partir dos próximos 
contratos com as cantinas/restaurantes. 
 
Outra meta para o ano de 2016 é a instalação de um ponto para doação de óleo vegetal 
residual pela comunidade acadêmica da UFBA, para ser encaminhado à reciclagem. 
 
2.2.6. Coleta de Resíduos Infectantes e Perfurocortantes 
O 1º contrato com a empresa Stericycle para coleta de resíduos infectantes e perfurocortantes 
gerenciado pela SUMAI iniciou-se em junho de 2014. Este contrato abrangeu o período de 
junho de 2014 a junho de 2015 sofrendo um aditivo de supressão de item e um aditivo de 
prazo de 3 meses, sendo prorrogado até setembro de 2015.  
 
O segundo contrato assinado em 16 de setembro de 2015 teve início em novembro e se 
estenderá até 2016. 
 
O serviço em 2015 abrangeu as seguintes 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,  
• Instituto de Ciências da Saúde - ICS,  
• Faculdade de Odontologia,  
• Serviço Médico Universitário - SMURB,  
• Instituto Multidisciplinar da Saúde – IMS.  

 
A produção do resíduo varia muito entre unidades, conforme figura abaixo 
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Figura 40. Produção de Resíduos Infectantes e Perfurocortantes por Unidade Geradora entre 
os meses de janeiro e dezembro de 2015 
 
 



 

 229

 
Em relação ao primeiro contrato finalizado em setembro do ano de 2015: 
 

▪ Foi produzido um total de 14.482,50 kg de resíduos infectantes e 
perfurocortantes. Sendo o valor do kg do resíduo igual a R$ 3,85, o custo do 
contrato no período de R$ 55.757,61; 

 
Quadro 4: Custo/aluno do primeiro contrato de 2015 (janeiro - setembro) 

CUSTO TOTAL  POPULAÇÃO DE ALUNOS CUSTO POR ALUNO 

R$ 55.757,61 40.707 R$ 1,37 

 
Em relação ao segundo contrato de 2015: 
 

▪ Foi produzido um total de 6.683,16 kg de resíduos infectantes e 
perfurocortantes. Sendo o custo de R$ 26.598,98 (R$ 3,98/kg); 

 
Quadro 5: Custo/aluno do segundo contrato de 2015 (setembro – dezembro) 
 
 
 
 
 
 
Os dois contratos juntos custaram à UFBA em 2015 R$ 82.356,59.   
 
 
Quadro 6: Custo/aluno da coleta de resíduos infectantes e perfurocortantes em 2015 
 
 
 
 
 
Os quantitativos de resíduos coletados ao longo dos meses variaram muito em 2015. 
 

CUSTO TOTAL  POPULAÇÃO DE ALUNOS 
CUSTO POR 
ALUNO 

R$ 26.598,98 40.707 R$ 0,65 

CUSTO TOTAL  POPULAÇÃO DE ALUNOS 
CUSTO POR 
ALUNO 

R$ 82.356,59 40.707 R$ 2,02 
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Produção de resíduos infectantes e perfurocortantes  entre janeiro e 
dezembro de 2015 por Unidade (kg)
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Figura 41. Produção mensal de Resíduos Infectantes e Perfurocortantes na UFBA entre os 
meses de janeiro e dezembro de 2015 (dados de dezembro estimados) 
 
Temos como objetivo manter o contrato, melhorar as condições de fiscalização em 2016 
através de treinamento e construção de manual de fiscalização do contrato. 
 
2.2.7. Coleta de Resíduos Químicos 
No Ano de 2015 duas grandes coletas de resíduos químicos foram realizadas na UFBA. A 
primeira delas foi realizada entre os dias 18 e 21 de março de 2015 e inclui diversas unidades. 
A lista delas, quantitativos e custos estão resumidos na quadro a seguir: 
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A segunda coleta do ano de 2015 foi realizada entre os dias 25 e 26 de agosto conforme tabela 
a seguir: 

Quadro 7: Coleta de resíduos químicos da UFBA realizada em março de 2015 

UNIDADE SERVIÇO 
QUANTIDADE 
(kg) CUSTOS 

IMS RESÍDUOS SÓLIDOS 110,50 R$        341,45 

 RESÍDUOS LÍQUIDOS 597,00 R$      2.083,53 

   R$      2.424,98 

IBIO RESÍDUOS SÓLIDOS 188,00 R$        580,92 

 RESÍDUOS LÍQUIDOS 495,00 R$      1.727,55 

   R$      2.308,47 

FARMÁCIA RESÍDUOS SÓLIDOS 2.502,00 R$      7.731,18 

 RESÍDUOS LÍQUIDOS 1.938,00 R$      6.763,62 

   R$    14.494,80 

IGEO RESÍDUOS SÓLIDOS 27,00 R$          83,43 

 RESÍDUOS LÍQUIDOS 1.046,00 R$      3.650,54 

   R$      3.733,97 

POLI RESÍDUOS SÓLIDOS 226,00 R$        698,34 

 RESÍDUOS LÍQUIDOS 621,00 R$      2.167,29 

   R$      2.865,63 

IQ RESÍDUOS SÓLIDOS 768,00 R$      2.373,12 

 RESÍDUOS LÍQUIDOS 2.834,00 R$      9.890,66 

   R$    12.263,78 

SÓLIDO 
TOTAL 3821,50 kg LÍQUIDO TOTAL 7.531,00 kg 

  CUSTO TOTAL 38.091,93 
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UNIDADE SERVIÇO 
QUANTIDADE 
(kg) CUSTOS 

IQ 
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.546,00 

R$                
4.777,14 

RESÍDUOS LÍQUIDOS 1.317,00 
R$                
4.596,33 

   
R$                
9.373,47 

IBIO 
RESÍDUOS SÓLIDOS 393,00 

R$                
1.214,37 

RESÍDUOS LÍQUIDOS 491,00 
R$                
1.713,59 

   
R$                
2.927,96 

IGEO/SMURB 
RESÍDUOS SÓLIDOS 193,00 

R$                   
596,37 

RESÍDUOS LÍQUIDOS 1.028,00 
R$                
3.587,72 

   
R$                
4.184,09 

ICS 
RESÍDUOS SÓLIDOS 402,00 

R$                
1.242,18 

RESÍDUOS LÍQUIDOS 1.193,00 
R$                
4.163,57 

   
R$                
5.405,75 

FÍSICA/CIENAM 
RESÍDUOS SÓLIDOS 358,50 

R$                
1.107,77 

RESÍDUOS LÍQUIDOS 561,00 
R$                
1.957,89 

   
R$                
3.065,66 

FARM 
RESÍDUOS SÓLIDOS 708,00 

R$                
2.187,72 

RESÍDUOS LÍQUIDOS 796,00 
R$                
2.778,04 

   
R$                
4.965,76 

POLI 
RESÍDUOS SÓLIDOS 850,00 

R$                
2.626,50 

RESÍDUOS LÍQUIDOS 1.205,00 
R$                
4.205,45 

   
R$                
6.831,95 

Quadro 8: Coleta de resíduos químicos da UFBA realizada em março de 2015 
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PAF 
RESÍDUOS SÓLIDOS 110,00 

R$                   
339,90 

RESÍDUOS LÍQUIDOS 233,00 
R$                   
813,17 

   
R$                
1.153,07 

SÓLIDO TOTAL 4.560,50 kg LÍQUIDO TOTAL  6.824,00 kg 

  CUSTO TOTAL 
R$              
37.907,71 

 
As duas coletas juntas custaram à UFBA em 2015 R$ 75.999,33.  
 
Quadro 9: Custo/aluno da coleta de resíduos químicos em 2015 

CUSTO TOTAL POPULAÇÃO DE ALUNOS CUSTO POR ALUNO 

R$ 75.999,33 40.707 R$ 1,86 

 
 
A CMA tem o objetivo de continuar a realizar coletas de resíduos químicos, incluindo 
também outras unidades da UFBA, no entanto o contrato não pôde ser renovado por questões 
jurídicas da empresa, sendo necessária uma nova licitação cujo termo de referência encontra-
se em construção.  A referida licitação será indispensável para o gerenciamento correto dos 
resíduos químicos gerados e para atendimento das exigências da legislação ambiental e de 
segurança ambiental ora vigentes. 
 
2.2.8. Proteção dos Animais Comunitários  
Visando combater os frequentes atos de abandono de animais nos campi e atender a 
Legislação referente aos animais em situação de abandono, a Universidade Federal da Bahia 
elaborou um programa Institucional de Guarda Responsável para controlar e monitorar as 
populações de cães e gatos abandonados e sensibilizar a comunidade para a guarda 
responsável como uma forma de eliminar os transtornos enfrentados pelos usuários da 
Universidade, bem como de proporcionar o bem estar dos animais. 
 
O Programa envolve as seguintes etapas: 
 

- Levantamento do número de cães e gatos nas Unidades, bem como a identificação de 
seus donos ou cuidadores através da aplicação de um questionário a ser respondido pelas 
respectivas Unidades 
- Ministração de cuidados zoossanitários e identificação dos mesmos por meio microchip. 
Essa ação constitui-se de dois momentos. Primeiramente os animais receberão a vacina 
antirrábica e a polivalente, sendo que a primeira será aplicada pelos Técnicos do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) in loco, enquanto que a segunda será ministrada pelo 
Hospital de Medicina Veterinária HOSPMEV da UFBA, cujas despesas serão assumidas 
pela Universidade. Posteriormente esses animais são encaminhados para os demais 
cuidados zoossanitarios, em especial a cirurgia de contracepção. Esse procedimento é 
realizado pelo HOSPMEV, sendo que o recolhimento dos cães e gatos será executado de 
acordo com a capacidade desta Unidade de atender aos animais. 
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- Após a cirurgia de contracepção os animais são encaminhados às unidades de origem e 
levados ao HOPMEV todas as vezes que sejam necessários os procedimentos pós-
operatórios, sendo que despesas com materiais e medicamentos serão assumidas pela 
UFBA. Os animais que retornam aos campi da UFBA ficam sob os cuidados dos 
responsáveis identificados pelos Diretores das Unidades de origem. 
- Realização de uma campanha de adoção dos animais voltada para a comunidade interna 
e externa da UFBA. Esta ação é realizada por meio das redes sociais. O intuito dessa 
campanha é garantir aos cães e gatos uma condição digna de sobrevivência, além de uma 
preocupação ecológica e de bem-estar animal.  

 
O interessado em adotar um animal, deve assinar um Termo de Compromisso, por meio do 
qual dará garantias de que ministrará os cuidados necessários.  

- Todo o processo é acompanhado de ampla campanha de Educação Ambiental voltada 
para a conscientização da comunidade acerca da guarda responsável dos animais. Essa 
campanha será constituída de palestras, mesas redondas, atividades educativas e 
distribuição de material de divulgação (outdoor, folder, cartazes, etc.).  
 

No ano de 2015, 08 animais passaram pela cirurgia de contracepção, 10 foram vacinados, 
sendo que quatro foram adotados. Além disso, foram instalados 03 outdoors e 120 cartazes 
educativos contra os maus tratos a animais e 08 banners contra o abandono de animais. 
 
2.2.9. Educação Ambiental 
Ao longo do ano de 2015, a Coordenação de Meio Ambiente realizou várias ações com o 
intuito de divulgar os programas e campanhas em andamento, conscientizar a comunidade 
acadêmica quanto à problemática ambiental enfrentada pela sociedade contemporânea e 
promover a participação de todos na gestão mais sustentável dos recursos naturais dentro da 
universidade ou fora dela. 
 
2.2.9.1. Campanhas nas redes sociais  
Recentemente, a Coordenação de Meio Ambiente incorporou mais uma forma de 
comunicação com a comunidade acadêmica através da criação de uma página na rede social 
Facebook. Nesta, estão sendo divulgadas não apenas informações sobre a coleta seletiva, mas 
de todos os programas em desenvolvimento, com orientações para participação da 
comunidade da UFBA, informações sobre a legislação nacional de meio ambiente, campanhas 
de preservação da biodiversidade dos campi e seu entorno, dentre outras. O objetivo é atingir 
o maior número de pessoas possível em menos tempo, dando publicidade às ações 
desenvolvidas na área ambiental pela universidade e alcançando maior adesão de sua 
comunidade acadêmica para uma colaboração efetiva.    
 
A CMA tem uma série de campanhas ambientais e educativas, e as redes sociais, sendo o 
nosso principal porta voz, tem papel importante na divulgação dessas campanhas, devido a 
sua forte presença em meio ao público universitário. Este ano, trabalhou-se nessas campanhas 
abertamente dentro da Universidade e nas suas imediações, bem como dentro das suas redes e 
grupos, sempre tendo em foco a educação ambiental, o preservar do meio ambiente e a 
importância de manter os nossos meios limpos e livres de doenças como a dengue. Dentre as 
campanhas que foram implantadas na UFBA este ano pela Coordenação, destacam-se as 
campanhas “UFBA Contra a Dengue”, “UFBA Contra os Maus-Tratos e Abandono de 
Animais”, “Consumo Consciente” e “Recicle UFBA”, sobre coleta seletiva. 
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 Pela nossa página, a comunidade acadêmica conheceu os projetos e as implantações e ações 
de cada um, através das postagens que são sempre ricas em informações. É importante 
destacar que além de serem meio de divulgação das ações, as nossas redes sociais servem 
também como um canal de comunicação com as pessoas, que nos mandam mensagens com 
dúvidas ou sugestões, que prontamente respondemos. Além de informar, divulgar e 
comunicar, a página serve também como convite para as pessoas participarem das nossas 
ações, como por exemplo, os mutirões de limpeza e combate a dengue que são realizados 
pelas unidades universitárias. 
 
A Coordenação de Meio Ambiente teve forte divulgação de suas ações especialmente no 
Facebook, que se destacou como principal porta voz da Coordenação para com a comunidade 
universitária e também externa.  Atualmente com 1.251 curtidas, a página “Coordenação de 
Meio Ambiente – SUMAI UFBA” (facebook.com/cmasumai), tem um alcance médio de 600 
visualizações por suas postagens e ações na rede social, o que significa um alcance de um 
grande números de usuários, às vezes com interações e compartilhamentos dos mesmos. Há 
também outras redes em que a Coordenação está inserida, como Twitter (@CmaSumaiUfba), 
Google +, Youtube (youtube.com/channel/UCunef5X5xP4gRsop1ef-xjg), uma conta Gmail 
exclusiva para comunicação (comunicacaocmasumai@gmail.com), e um blog na plataforma 
Blogger (cmasumai.blogspot.com.br/). 
 
2.2.9.2. Campanha de consumo consciente 
Frente ao grande desafio do desenvolvimento sustentável, mais eficaz do que apenas 
segregar e reciclar resíduos é reduzir o uso de matérias-primas e recursos naturais na fonte. 
Ciente disso, a Coordenação de Meio Ambiente iniciou no ano de 2015 a Campanha pelo 
Consumo Consciente de Água, Energia e Materiais na UFBA. 
 
Trata-se de uma ação de educação ambiental que tem como objetivo orientar e sensibilizar 
a comunidade acadêmica para o uso racional desses recursos, visando à formação de uma 
cultura institucional voltada para o desenvolvimento sustentável. 
 
Para isso, foi elaborada uma cartilha com informações importantes para evitar o 
desperdício e promover a prática de um consumo consciente e sustentável, de modo a 
minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente, reduzindo a exploração de 
recursos naturais, a geração de resíduos sólidos e a poluição como um todo. Como exemplo 
das orientações transmitidas na cartilha tem-se: 
 

• Não compre embalagens descartáveis de bebidas quando houver a 
possibilidade de adquiri-las em vasilhames descartáveis; 
• Disponibilize no local de trabalho uma caixa comum de materiais de 
expediente. Dessa vez, evita-se que cada pessoa compre um novo material a cada 
vez que não conseguir encontrar o seu; 
• A limpeza de calçadas e pátios não deve ser realizada utilizando mangueira. 
O procedimento correto é a varrição seguida de limpeza utilizando balde, água e 
sabão, se necessário; 
• Procure otimizar o uso do aparelho ar condicionado, desligando-o 1 h antes 
do final do expediente e mantendo-os desligados ou apenas ventilando nos dias 
frios e após as 18 h (entre 18 h e 21 h o preço do kWh custa em média 8 vezes 
mais). 
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Simultaneamente, foram produzidos adesivos diversos para funcionarem como lembretes 
para evitar o desperdício de água e energia na universidade. 
 
Os materiais publicitários estão sendo distribuídos nas Unidades da UFBA pela equipe da 
CMA. Durante essas visitas, busca-se conversar sobre o tema com docentes, servidores e 
com o Diretório Acadêmico de Estudantes, apresentando a campana, transmitindo 
orientações, dirimindo dúvidas. 
 
As visitas foram iniciadas em outubro do corrente ano e até agora foram contempladas as 
seguintes Unidades: Reitoria, Sumai, Instituto de Geociências, Pró-Reitoria de 
Graduação/Supac/SGC, Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Escola de Nutrição, 
Residência Universitária R1, Residência Universitária R2 e Residência Universitária R5. 
Todas as Unidades da UFBA deverão ser contempladas com a campanha até o primeiro 
trimestre do ano 2016. 

 
 
 
2.2.9.3. Realização de eventos 

• IV Semana Socioambiental da UFBA  
Foi realizada de 1 a 3 de junho a IV Semana Socioambiental da UFBA, com palestras, 
mesas redondas e discussões sobre temas ligados ao meio ambiente, sustentabilidade, 
políticas ambientais, mudanças climáticas, águas e temas que estão presentes nas mais 
atuais discussões acerca dos problemas ambientais, como uso e contaminação de 
alimentos por agrotóxicos, alimentação, dentre outros, além do lançamento do dossiê da 
ABRASCO sobre uso de agrotóxicos, oficinas, atividades e apresentações culturais, a 
exemplos, apresentação do grupo “Mata Inteira” na abertura oficial da Semana; danças 
circulares com o “Grupo Giramundo”; Grupo de Capoeira de Angola e Samba de Corda; 
feira agroecológica e um plantio simbólico de mudas, promovido por alunos, professores, 
funcionários e servidores SUMAI e UFBA. 
 
A principal dificuldade nesse tipo de evento é obter a participação efetiva da comunidade 
acadêmica, fato que se repetiu no ano de 2015, sobretudo em virtude da realização do 
evento ter coincidido com o início do período de greve na universidade. 
 

• Debate Público sobre Animais Comunitários 
 

  
 No dia 18 de março de 2015, foi realizado o I Debate Público sobre Animais 
Comunitários da UFBA.  
No evento foi realizada a apresentação do projeto de Guarda Responsável de Cães e Gatos em 
fase de implantação na Universidade. Além disso, a comunidade, tanto acadêmica quanto 
externa, também teve a oportunidade fazer questionamentos e propor sugestões para o projeto. 
 
 
2.2.9.4. Projeto de Educação Ambiental para Defesa da Fauna Silvestre  
A Coordenação de Meio Ambiente (CMA) da UFBA, através de uma parceria com o Grupo 
de ACC, Coordenado pela Professora Maria das Graças da Escola de Medicina Veterinária 
(EMEV), está realizando uma campanha de educação ambiental voltada para a defesa da 
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fauna silvestre nas escolas públicas do entorno da Universidade. A campanha conta com uma 
equipe de biólogos da CMA e estudantes de Medicina Veterinária da EMEV. 
 
A atividade envolve a realização de palestra, distribuição de cartilhas e exposição de animais 
taxidermizados do Museu de Anatomia da EMEV e tem como objetivo sensibilizar as 
crianças e adolescentes acerca da importância da fauna silvestre como uma forma de diminuir 
as ações de captura de animais nos campi da UFBA, prática muito comum nas comunidades 
do entorno dos campi.  
 
Durante a realização das palestras as crianças têm a oportunidade de tirar dúvidas sobre a 
fauna silvestre, executar joguinhos das cartilhas além de poder ter contato, mais de perto, com 
os animais empalhados. 
 
A meta é aplicar a atividade em todas as escolas e centros comunitários do entorno da UFBA, 
situados nos bairros da Federação e Ondina e nas comunidades do Calabar e Alto das Pombas.  
Em 2015, em decorrência do longo período de greve na universidade, foi possível atender 
apenas duas escolas do entorno da Universidade: Escola Aberta do Calabar e o Colégio 
Estadual Evaristo da Veiga.  
 
As seguintes atividades foram desenvolvidas durante a ação de Educação Ambiental: 
 
- Distribuição de cartilhas educativas às crianças e adolescentes de escolas visitadas; das 
localizadas no entorno da UFBA; 
 
- Realização de seminários e palestras ministrados pelos técnicos da Coordenação do Meio 
Ambiente da UFBA em conjunto com o grupo de monitores do Museu de Anatomia 
Comparada, liderado pela Professora Maria das Graças. 
 
Além da campanha de educação ambiental promovida nas comunidades do entorno dos 
campi, visando coibir a captura de animais silvestres, a CMA pretende elaborar placas de 
sinalização para serem afixadas em locais de fácil visualização, alertando a comunidade 
quanto à captura da fauna silvestre e também sobre cuidados para evitar atropelos e maus 
tratos dos animais nos campi. Para salvaguardar espécies que constantemente atravessam a 
pista principal do campus Ondina (Barão de Jeremoabo), serão instaladas pontes suspensas, 
visando mitigar acidentes com espécies arborícolas e semi-árborícolas em pontos específicos 
ao longo dessa via. 
 
Destacamos também ações de resgate e salvamento de fauna que ocorrem em parceria com a 
EMEV e o CETAS/IBAMA. Trata-se do manejo adequado de animais encontrados feridos e 
doentes ou instalados em locais inadequados nas unidades, por exemplo, sariguês que se 
alojam constantemente nos forros das unidades e iguanas que são encontradas feridas. Esses 
animais são encaminhados para o CETAS/IBAMA para as medidas cabíveis e, 
posteriormente, devolvidos ao seu habitat natural. 
 
No ano de 2016, pretende-se intensificar ações de educação ambiental visando à 
sensibilização e mobilização da comunidade acadêmica para uma participação mais efetiva 
em programas ambientais desenvolvidos pela universidade. Algumas dessas ações são 
enumeradas a seguir: 
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- Colocar em prática o projeto (já elaborado) de formação de agentes ambientais da UFBA, 
oferecendo cursos para servidores da universidade, em parceria com a Coordenação de 
Desenvolvimento Humano (CDH) e a Rede de Tecnologias Limpas (Teclim) da Escola 
Politécnica; 
- Intensificar treinamentos com os colaboradores das empresas terceirizadas que prestam 
serviços à UFBA (equipes de limpeza interna, limpeza externa, manutenção e conservação de 
áreas verdes e manutenção predial) para capacitá-los a trabalharem em prol de uma gestão 
ambiental eficiente na universidade (uso racional de água, energia e materiais, gerenciamento 
adequado dos resíduos, dentre outros). 
- Intensificar campanhas de educação ambiental com toda a comunidade acadêmica e também 
com a comunidade do entorno sempre que necessário, ampliando na medida do possível, as 
participações da Coordenação de Meio Ambiente em salas de aula, eventos promovidos pela 
universidade, bem como trabalhar na promoção de eventos específicos para discussão sobre a 
temática ambiental. 
 
2.3. NÚCLEO DE RECURSOS NATURAIS  
O Núcleo de Recursos Naturais, criado no ano de 2015, tem como objetivo intensificar ações 
para uso racional de água e energia elétrica na Universidade. Para isso, além de desenvolver 
ações para a redução do desperdício, o setor trabalha na elaboração de projetos alternativos, 
tais como captação de água da chuva/ subterrânea e o projeto piloto de energia solar. 
 
Atualmente, o Núcleo tem se dedicado prioritariamente à institucionalização e consolidação 
do Programa de Uso Racional de Água e Energia Elétrica – Agua Pura, até então coordenado 
pela Rede de Tecnologias Limpas – TECLIM do Departamento de Engenharia Ambiental da 
Escola Politécnica. As atividades referentes à Eficiência Energética continuam a ser 
realizadas pelo Núcleo responsável da Coordenação de Manutenção da Sumai. 
 

3.3.1 Água - Programa de uso racional de água 
 
Através da Rede de Tecnologias Limpas – TECLIM do Departamento de Engenharia 
Ambiental da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia – UFBA, 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 1 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. No Gráfico 2 temos a redução do consumo desde 
1998 até outubro de 2015 (utilizando contas da concessionária), enfatizando os períodos de 
Greve e mostrando que mesmo sem a adesão total dos dirigentes das unidades da UFBA o 
consumo vem reduzindo graças ao monitoramento dos bolsistas.  
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Figura 42 – Relação do Consumo de água com a população da UFBA 

Fonte:Rede de Tecnologias Limpas – TECLIM do Departamento de Engenharia Ambiental da 
Escola Politécnica. 

 

 Figura 43 – 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 



 

 240

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 
uma manutenção preventiva e 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 hidro 
sanitários 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 Programa AGUAPURA 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. 
 
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 técnicos administrativos, 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 hidro sanitários antigos e ineficientes por aparelhos de 
baixo consumo, já encontrados no mercado, essa substituição só deve acontecer se estiver 
com defeito ou não estiver mais em uso;  
- 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. 
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O Programa AGUAPURA 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.  
 
No ano de 2015, a Reitoria criou um Grupo de Trabalho (GT) para estudo de medidas de 
racionalização do consumo de água e energia na UFBA. Como resultado, foi elaborado um 
relatório da situação atual desse consumo e apresentação de uma série de medidas técnicas e 
educacionais para minimizar o desperdício desses recursos tão importantes. 
 
 A Coordenação de Meio Ambiente, através de seu coordenador, prof. Antônio Lobo, 
participou do GT propondo uma série de medidas para capacitação e sensibilização de toda a 
comunidade de técnicos, docentes e estudantes quanto ao problema. 
 
O relatório completo será apresentado ao Conselho Universitário para decisão e providências 
cabíveis. 
 
Simultaneamente, a Coordenação de Meio Ambiente iniciou, em setembro de 2015, a 
campanha “Consumo Consciente na UFBA” com a publicação e distribuição de cartilhas e 
adesivos com informações sobre medidas para evitar o desperdício de água, energia e 
materiais na universidade ou fora desta. 
 

3.3.2 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 
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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.  
 
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 2017 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. 

 
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: 
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Tabela 1 – Ações planejadas versus ações executadas CMA – ano 2015. 

ANO 2015 

 PROGRAMA DE AÇÕES AMBIENTAIS                            AÇÕES PLANEJADAS X AÇÕES EXECUTADAS 

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS 

DIRETRIZES 
AÇÕES 
AMBIENTAIS 

OBJETIVOS 

METAS SITUAÇÃO  

METODOLOGICA FÍSICA Realizada 
Realizada 
Parcialmente 

Não 
realizada 

Recursos Naturais e 
Consumo Consciente 

Elaborar e 
implantar Projeto 
de Irrigação 
Sustentável 

Utilizar águas captadas 
em telhados das 
unidades e de poços 
perfurados nas áreas dos 
campi da UFBA.  

Elaboração e Instalação, por etapas, 
do Projeto de Irrigação Sustentável 

01 projeto       

Irrigação de áreas verdes com águas 
pluviais e subterrâneas a partir da 
instalação das etapas do projeto de 
Irrigação Sustentável. 

De 2.500 a 
5.000m2 / dia       

Ativação da captação de águas 
pluviais das Unidades onde já existem 
os tanques de captação. 

Ativar 2 pontos 
de captação: 
IGEO e PAF IV 

      

Instalação do ponto de captação do 
poço de pesquisa do NEHMA/IGEO 
para irrigar praças e jardins da Praça 
das Artes e entorno, com vazão de 
2.000 a 2.500l/h, em turno diário de 5 
horas de irrigação. 

Irrigar entre 2 a 
4l/dia/m2 ou por 
árvore - em área 
entre 2.500 e 
5000l/m2/dia    

      

Prospecção e abertura de poços em 
áreas da UFBA, para irrigação das 
áreas verdes do campus 
Ondina/Federação. 

2 poços       
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Realizar, em parceria com a empresa 
terceirizada de conservação de áreas 
verdes - CAV, ações de 
conscientização e capacitação dos 
jardineiros quanto ao uso racional da 
água. 

12 ações com o 
DDS (Diálogo 
Diário de 
Segurança) 

      

Elaborar Plano de 
Ação para redução 
de consumo e 
reuso de água. 

Atuação conjunta com o 
Programa ÁGUA 
PURA/TECLIM/POLI 

Ampliar as ações do Programa ÁGUA 
PURA  e Implantar campanha de 
redução do consumo de água na 
UFBA. 

1 plano   
x (Em 
andamento)   

Elaborar e 
Implantar Plano 
de Redução de 
consumo de 
energia elétrica. 

Atuação conjunta com o 
NÚCLEO DE 
EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA/CMAN 
/SUMAI 

Ampliar  e sistematizar as ações do 
NÚCLEO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA/CMAN /SUMAI e 
Implantar campanha de redução do 
consumo de energia elétrica na 
UFBA. 

1 plano   x    

Elaborar e 
Implantar Plano 
de Redução de 
consumo de 
materiais de 
expediente, copa e 
cozinha. 

Atuação conjunta com 
DIMAT/PROAD/UFBA 

Reduzir o consumo per capita de 
materiais de expediente utilizados na 
UFBA, perseguindo a meta geral de 
20%, no primeiro ano.  

01 Plano     x  

Áreas verdes naturais e 
ajardinadas  

Gestão do 
Contrato  de 
prestação de 
serviços 
continuados de 
jardinagem, 
conservação de 
áreas verdes e 
limpeza, 
compreendendo o 
fornecimento de 
mão-de-obra 
especializada e 
fornecimento de 
materiais, 
insumos, 

Atender as etapas de 
serviços de jardinagem, 
conservação de áreas 
verdes e limpeza nas 
áreas externas das 
dependências dos campi 
Ondina /Federação, 
Canela e Unidades 
dispersas previstas no 
contrato 
UFBA/Empresa 
terceirizada. 

Manutenção de jardins 36.545 m2 36.545 m2     

Formação de jardins 12 novas áreas   

3 novas áreas 
completas e 
algumas em 
andamento. 

  

Manutenção de espécies arbóreas, 
destacando as plantas que demandam 
procedimentos específicos devido aos 
riscos de acidentes (podas). 

2.000 árvores 1816 árvores     
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ferramentas e 
equipamentos 
necessários a 
execução dos 
serviços nas áreas 
externas das 
dependências dos 
campi da 
Federação/Ondina, 
do Canela, dos 
Municípios de 
Vitória da 
Conquista de 
Camaçari e 
unidades 
dispersas, da 
Universidade 
Federal da Bahia, 
Estado da Bahia, 
conforme 
quantidades, 
condições e 
especificações 
constantes no 
Termo de 
Referência e neste 
Edital e seus 
Anexos.   

Manutenção de gramados, vegetação 
baixa e vegetação densa 

167400 m2 167.400 m2     

Limpeza de áreas externas dos campi 210.146m2 210.146 m2     

Ecossistemas dos campi 

Conservação, 
recomposição, 
preservação e 
monitoramento 
dos meios físico, 
biótico e 
socioeconômico 
dos campi 
universitários 

Conservação, 
recomposição, 
preservação e 
monitoramento dos 
meios físico, biótico e 
socioeconômico dos 
campi universitários 

Ações de comunicação social, 
educação ambiental, fiscalização, 
visitas para combate ao tráfico de 
animais silvestres na UFBA e 
comunidade do entorno 

Ação continuada x     

Implementar política institucional de 
guarda responsável dos animais 
comunitários 

Ação única   
Em 
implantação   
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Recomposição florística, sob o viés da 
agroecologia, com plantío de espécies 
nativas e frutíferas nos campi 

200 plantas   92 plantas   

Implantar dispositivos (passagens 
suspensas) para deslocamento da 
fauna silvestre ao longo das vias de 
maior fluxo de veículos. 

3 passagens: 
IGEO/ARQ, 
Curva de 
Física/Rua G e 
Memorial da 
Mata Atlântica 
/Encosta. 

    x 

Instalação de comunicação visual 
alusivos aos animais silvestres. 

30 placas     x 

Implementar medidas de 
proteção das Áreas de 
Preservação Permanente 
existentes dentro dos 
campi 

Elaboração do Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas - 
PRAD 

1 PRAD   
X Em 
elaboração   

Implantação dos Planos de 
Recuperação de Áreas Degradadas - 
RAD 

4 RAD     x 

Recomposição dos corpos hídricos 
naturais do campus Ondina 

1 córrego 
1 córrego (canal 
da Rua G)     

Saúde Ambiental nos 
campi 

Gestao do contrato 
de Controle 
Domissanitário 
celebrado entre a 
UFBA e Empresa 
Tercerizada. 

Controle domissanitário 
da fauna sinantrópica 
nociva nas dependências 
da UFBA. 

Controle domissanitário nas unidades 
da UFBA 

624.380m2 375.331,5 m2*     

Açoes de controle integrado, com 
ênfase no manejo ambiental (medidas 
preventivas e corretivas) em conjunto 
com as unidades da UFBA. 

72 unidades 44 unidades     
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Apoio às ações de combate ao 
mosquito transmissor da Dengue. 

4 ações 4 ações     

Resíduos Sólidos 

Mitigação dos 
impactos 
ambientais 
promovidos pelo 
manejo 
inadequado dos 
resíduos gerados 
na UFBA 

Gestão das ações de 
produção, coleta, 
acondicionamento e 
destinação 
ambientalmente 
adequada, dos resíduos 
gerados na UFBA 

Destinação os resíduos provenientes 
dos serviços de manutenção de áreas 
verdes em aterro sanitário licenciado 
ambientalmente. 

810 t 566,04 t     

Limpeza e conservação dos pontos de 
descarte e coleta de resíduos comuns 
destinados ao serviço de recolhimento 
da Prefeitura de Salvador. 

12 pontos de 
coleta 

12 pontos de 
coleta     

Finalização da implantação do 
programa de coleta seletiva "Recicle 
UFBA" em toda a universidade. 

4 Unidades     x 

Manutenção da rotina de coleta de 
resíduos recicláveis nas Unidades, 
pesagem, armazenamento e doação 
para cooperativas de catadores. 

54 Unidades 54 Unidades     

Segregação, armazenamento, 
tratamento e reciclagem das lâmpadas 
fluorescentes usadas na universidade.  

15.000 lâmpadas 13.000 lâmpadas     

Manutenção da rotina de segregação, 
coleta, armazenamento e envio para 
reciclagem de pilhas e baterias. 

300 Kg 371,8 Kg     

Expansão e manutenção da rotina de 
coleta, armazenamento e envio para 
reciclagem de cartuchos e toners 
usados na UFBA. 

2000 unids de 
cartuchos/toners 

1179 unids de 
cartuchos/toners     
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Elaboração e implantação de projeto 
para coleta e reciclagem de óleo 
vegetal usado nos restaurantes/ 
cantinas da UFBA. 

10 restaurantes/ 
cantinas   

6 
restaurantes/ 
cantinas 

  

 Instalação de ponto de coleta de 
resíduos eletroeletrônicos domésticos, 
trazidos pela comunidade acadêmica, 
para envio à reciclagem.  

01 ponto de 
coleta     x 

Discussão e planejamento para 
viabilizar o descarte ambientalmente 
adequado de equipamentos 
eletroeletrônicos de patrimônio da 
universidade, pós uso, bem como os 
adquiridos com recursos de projetos 
de pesquisa/ extensão.  

Ação única     x 

Execução da coleta de resíduos 
químicos e de serviços de saúde 
gerados nas dependências da 
universidade, através dos respectivos 
contratos. 

Resíduos de 
saúde: 52.000 Kg 
e 1.500 L  
Resíduos 
químicos: 40.680 
Kg e 62.640 L  

X      

Eventos e campanhas de 
ações socioambientais 

Ações de 
Educação 
Ambiental e 
Comunicação 
Social - PEACS 

Obter maior adesão da 
comunidade acadêmica 
e do entorno para os 
programas e ações 
ambientais implantados 
na UFBA. 

Divulgar os programas ambientais em 
andamento na UFBA através da 
disseminação de material educativo 
em meio físico e digital (redes sociais, 
canais de comunicação da 
universidade, etc), participações da 
equipe em eventos da universidade, 
dentre outros. 

Ação continuada x     

Realizar ações de 
capacitação/treinamento de servidores 
e colaboradores de empresas 
terceirizadas da universidade para 
participação nos programas e ações 
ambientais. 

Ação continuada   x   

Contribuir para 
sensibilizar a 
comunidade acadêmica 

Promover a Semana de Meio 
Ambiente da UFBA. 

1 x     
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e do entorno quanto à 
problemática ambiental 
local e global. 

Apoiar a realização da Feira 
Agroecológica realizada à quartas-
feiras no campus Ondina 

Ação pontual x     

Realizar Seminário Institucional, com 
mesas redondas, painéis e outros, com 
a comunidade universitária e 
lideranças comunitárias do entorno 
dos campi da UFBA para apresentar, 
discutir, avaliar e planejar as ações 
ambientais da CMA/UFBA. 

1     x 

     Observações: 

a) Os objetivos, metas e ações que não foram atingidos justificam-se em função da restrição orçamentária enfrentada pela universidade no ano de 2015, que 
implicou na redução de 25% do principal contrato que atende â CMA – o contrato de Manutenção e Conservação de Áreas Verdes, reduzindo mão-de-obra 
e dificultando a aquisição de materiais, insumos e locação de equipamentos para a execução dos serviços. Os itens mais prejudicados estão relacionados ao 
desenvolvimento de novos projetos, tais como, reaproveitamento de água da chuva, captação de água subterrânea, sinalização ambiental dos campi. 

b) Há a situação de serviços que são realizados mediante demandas da UFBA, a exemplo do controle domissanitário, destinação de resíduos químicos de 
saúde, bem como coleta e reciclagem de lâmpadas fluorescentes, fato que justifica a diferença entre o número de atendimentos planejados e realizados no 
ano de 2015. 
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2- Coordenação de Manutenção da UFBA 
 
A Coordenação de Manutenção é responsável pela conservação e zelo da infraestrutura das 
instalações nas edificações de todas as unidades da Universidade Federal da Bahia, atendendo de 
forma adequada e eficiente as necessidades da comunidade universitária. A Coordenação de 
Manutenção é responsável pelos serviços de serralheira, marcenaria e mecânica, civil, elétrica, 
hidráulica, climatização logica e telefonia garantindo assim a recuperação de uso dos bens 
equipamentos. 
 
À Coordenação de Manutenção – CMAN cabe: 
 
1- Coordenar o planejamento, a execução e a fiscalização das atividades relativa a manutenção do 

campi;  
2- Planejar, coordenar e fiscalizar a execução do Plano de Manutenção. 
3- Executar a política de manutenção nas instalações físicas prediais em consonância com as 

orientações e diretrizes da Superintendência; 
4- Receber, conjuntamente com a Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras – CPPO, os 

serviços pertinentes e obras de engenharia realizadas pela Superintendência;  
5- Interagir junto com a Coordenação de Meio Ambiente na fiscalização dos serviços pertinentes a 

serem executados nas áreas comuns, coletivas e Impermeáveis. 
6- Gerenciar a prestação dos serviços fornecidos pelas empresas Concessionarias com os núcleos 

de Hidráulica e Civil, Elétrica, Tecnologia da Informação, Climatização e o sistema viário;  
7- Gerenciar a conservação e manutenção das edificações físicas existentes, no tocante a 

instalações hidráulicas, sanitárias e de águas pluviais; instalações civil, marcenaria, carpintaria , 
serralheria, elétricas, telefônicas e de lógica; 

8- Supervisionar a manutenção Prediais preventiva e corretiva executadas pela empresa contratada. 
9- Gerir os contratos de terceirização de serviços relacionados à sua área de atuação 
Responsável pela manutenção dos 03 Campi Universitários, esta Coordenação está subdividida em: 
04 Núcleos: Civil, T.I, Climatização e Elétrica. 
 
Com base na demanda dos serviços solicitados pela comunidade da UFBA, a partir do SIPAC é 
possível apresentar estatisticamente o relatório de produtividade de manutenção do período de 
janeiro a dezembro de 2015. Este relatório tem como 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, que detêm o contrato de 
manutenção, ora vigente. 
 
1. Indicadores por Especialidade de Manutenção 
 
No levantamento de dados do período de janeiro a dezembro de 2015 (12 meses), foram coletados 
os dados a partir do módulo de infraestrutura do SIPAC, que apontaram o registo de 10.803 
solicitações de serviços em 2015, contra 12.726 requisições do ano de 2014, para atender a um total 
de 171 prédios da universidade, distribuídos em três Campi (Salvador e Vitória da Conquista), que 
corresponde a 363.000m² de área construída, com uma população de estudantes de... e uma 
população total (docentes, discentes, técnicos) de... A demanda de serviços de manutenção para o 
período, distribuídos por diferentes especialidades, é mostrada no gráfico a seguir: 
 
Temos o conjunto de indicadores por especialidade: Tecnologia da Informação; Elétrica; Civil; 
Hidráulica; Climatização; Elevadores; Custo de Manutenção por m².  
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*Outras: refere-se às Ordens de serviços, rejeitadas, arquivadas e não executadas, por 
motivos diversos: falta de material, equipamento e etc.. 

 
Indicadores numéricos da Manutenção no ano de 2015 
 

1 custo de manutenção por m² - R$ /m² 
  custo de manutenção por aluno R$ / m² 
  custo de manutenção por população global – R$ / população global  

 
 

 

Figura 1 – Quantidade de Requisições de Serviços, por especialidade no ano de 2015. 
 
A seguir, faremos o detalhamento de cada um dos núcleos, para o mesmo período. 
 
2.1 – Indicadores de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 
 
Neste período, foram registradas ao todo 1522 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. A 
manutenção em 2015 foi realizada pela empresa VIANET.  
 
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. 
 

Solicitações %  Aguardando Arquiv.  1Outras Finalizadas 

Civil  2.105 19,5 1.236,00      175,00     694,00       

Hidráulica 1.339 12,4 565,00          88,00      686,00       

Climatização 2.315 21,4 1.152,00      174,00     989,00       

TI 1.522 14,1 177,00        22,00      1.323,00   

Elevadores 332 3,1 5,00                2,00         325,00       

Elétrica 3.190 29,5 660,00          246,00     2.284,00   

Total de Solicitações 10.803 100,00 3.795,00      -          707,00     6.301,00   

Distribuição por Requisições de serviços - 2015
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 2 Aguardando material: 

3 Outros: os materiais são adquiridos de duas firmas: 1 – através de pregões eletrônicos realizados pela UFBA; 2- pela aquisição da 
empresa terceirizada cujo valor corresponde a 10% do contrato; e serviços eventuais (mão-de-obra e materiais) que é 20% do 
contrato.  

 
 
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 – Indicadores de Elétrica 
 

Neste período, foram registrados no SIPAC ao todo 3190 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. 

 

Solicitações % 

Finalizadas 1.323 87% 

Executadas parcialmente 0% 
2Aguardando material 177 12% 
3Outros 22 1% 

Total de Solicitações 1.522 100%

Desempenho - TI e Telecom - 2015 
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Tabela 2.2.1 – Quantidades e Percentuais de Requisições de Elétrica por status. 
4 Aguardando material: 
5 Outros: 
 

 

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

 
2.3 – Indicadores de Civil 
Neste período, foram registrados no SIPAC ao todo 2105 requisições de serviços de Civil. Os 
serviços compreendem marcenaria, carpintaria, serralheria, vidraçaria, pintura, manutenção de 
telhados, serviços em gesso, além de pequenos reparos. 
 
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. 

 

 
 

Solicitações % 

Finalizad 2.284 72%

Executadas parcialmente 0% 
4Aguardando material 660 21%

Outros 246 8% 

Total de Solicitações 3.190 100%

Desempenho - Elétrica - 2015

Solicitações % 

Finalizadas 694 33%

Executadas parcialmente 0%
6Aguardando material 1.236 59%
7Outros 175 8%

Total de Solicitações 2.105 100%

Desempenho - Civil - 2015



 

 255

Tabela 2.3.1 – Quantidades e Percentuais de Requisições de Civil por status. 
6Aguardando material: 
7Outros:  

 
 
Figura 4 – Desempenho de atendimento de requisições de Civil. 
 

2.4 – Indicadores de Hidráulica 
 
Neste período, foram registrados no SIPAC ao todo 1339 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 hidráulico-sanitária. 
 
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. 
 
 

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

 
8Aguardando material 
9Outros: 
 

Solicitações % 

Finalizadas 686 51%

Executadas parcialmente 0%
8Aguardando material 565 42%
9Outros 88 7%

Total de Solicitações 1.339 100%

Desempenho - Hidraulica - 2015
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Figura 5 – Desempenho de atendimento de requisições de Hidráulica. 
 
2.5 – Indicadores de Climatização 
Neste período, foram registrados no SIPAC ao todo 2315 requisições de serviços de Climatização. 
Os serviços compreendem instalação/manutenção/limpeza de refrigeradores de ar. 
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. Existem instalados 
hoje na UFBA 2.781 aparelhos de ar condicionado de diversos tipos (K7, Split, de janela, piso teto), 
além de 4 sistemas de ar condicionado central.  
 
Tabela 2.5.1 – Quantidades e Percentuais de Requisições de Climatização por status. 
 

 
10 Aguardando material: 
11 Outros:  

 

Solicitações %

Finalizadas 989 43%

Executadas parcialmente 0%
10Aguardando material 1.152 50%
11Outros 174 8%

Total de Solicitações 2.315 100%

Desempenho - Climatização - 2015 
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Figura 6 – Desempenho de atendimento de requisições de Climatização. 
 
2.6 – Indicadores de Elevadores 
Neste período, foram registrados no SIPAC ao todo 332 requisições de serviços de Elevador. Os 
serviços compreendem instalação/manutenção/limpeza do equipamento. A manutenção de 
elevadores foi realizada em 2015 pela empresa UNILEV. 
 
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. Existem hoje na UFBA 
cerca de 87 elevadores que se encontram nas seguintes condições:  

 

 
Tabela 2.5.1 – Quantidades e Percentuais de Requisições de Elevador por status. 
12 Aguardando material: 
13 Outros: 
1 

 

Solicitações %

Finalizadas 252 76% 

Executadas parcialmente 5 2%

 12Aguardando material 0 0
13Outros 1 0% 

Total de Solicitações 332 100%

Desempenho - Elevadores - 2015
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Figura 6 – Desempenho de atendimento de requisições de Elevador. 

1- Indicador de custo de manutenção por m² - R$/m² 
2- Indicador de custo de manutenção por aluno – R$/aluno 
3- Indicador de custo de manutenção por população global – R$/pop global  
 

2. Avaliação de Desempenho  
 

No ano de 2015 a média global de atendimento da manutenção ficou na ordem de 61,37%, ou seja, 
das 10.803 solicitações no SIPAC, foram atendidas cerca de 6.301. O rendimento um pouco acima 
da média deve-se aos seguintes fatores: 
 

1- Contingenciamento orçamentário da Universidade com redução de 10% do valor 
orçamentário de custeio, e redução de 50% do valor orçamentário de capital; que só foi 
restabelecido em dezembro. 
 

2- Contingenciamento em 30% do repasse de custeio dos duodécimos (1/12) dos meses de 
janeiro, fevereiro, março no qual a Universidade recebeu (1/18) dos valores de custeio 
antes da aprovação da LOA. 
 
2.1 Abertura do orçamento da Universidade em maio/2015, quando foi sancionado a 
LOA. 
 

3- Descompasso entre os valores de financeiro repassado à UFBA pelo MEC com os valores 
empenhados para liquidação das faturas do contrato. 
 

4- Aumento do custo do contrato com reajuste de insumos e repactuação de mão-de-obra. 
Esses fatores implicaram em grandes impactos no fluxo da manutenção em 2015 que 
geraram as seguintes consequências: 

   
1. Redução do contrato em 57%, eram 138 profissionais terceirizados de manutenção, que 
foram reduzidos para 65 profissionais, o contrato tinha valor anual de R$ 8.600.000,00 
(divididos em 70% de mão-de-obra, 20% de serviços eventuais – material + mão-de-obra, 
10% de fornecimento de materiais), para um custo anual de R$ 4.200.000,00. 
2. Não realização de pregões de materiais em 2015 pela UFBA, a manutenção operou 
com materiais oriundos dos pregões em estoque de 2013 e 2014, de caronas de pregões 
de outras Universidades em 2015, e dos materiais adquiridos pela terceirizada através do 
contrato que prevê 10% de material e 20% de serviços eventuais, além da falta de 
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recursos, a não realização de pregão deu-se a greve de 4 meses dos técnicos 
administrativos. 
3. Atraso dos pagamentos à empresa terceirizada de manutenção no primeiro semestre de 
2015 (Janeiro a Junho) o que implicou na desaceleração e eficiência na prestação dos 
serviços de manutenção corretiva, em virtude da dificuldade de aquisição de insumos, 
que gerou um remanejamento da manutenção das atividades corretivas para as 
preventivas e emergenciais. 
4. Mudança de metodologia de trabalho a partir do corte e redução do contrato em 
julho/2015, saindo de atendimentos genéricos por disciplina/especialidade (elétrica, 
hidráulica, civil, TI, climatização, elevadores) através das solicitações das unidades 
acadêmicas (34) e administrativas (32), que perfazem 171 prédios, através do SIPAC, 
para ações de mutirões integradas das especialidade de 15 a 45 dias dentro das unidades 
acadêmicas e administrativas, previamente escolhidas através dos seguintes critérios: 
1- Visitas de avaliação do MEC dos cursos de graduação; 
2- Visita de avaliação e validação das unidades de saúde pelo SUS, ANVISA, e 
Secretaria de Saúde do Estado; 
3- Visita de avaliação dos cursos de pós-graduação pela CAPES e CNPQ; 
4- Salvaguarda do patrimônio público; 

        5- Segurança dos usuários; 
6- Emergenciais. 
Os mutirões integrados continuaram usando o sistema SIPAC para controle estatístico 
dos serviços. 
Esses fatores tiveram um grande impacto na manutenção. Sobretudo na manutenção civil, 
hidráulica, e climatização. 
A manutenção civil e hidráulica, que atenderam respectivamente a 33% e 51% das ordens 
de serviço em 2015, foram as que mais sentiram com os fatores já elencados acima, em 
virtude da diversidade de serviços que englobam: marcenaria, carpintaria, serralheria, 
vidraçaria, pintura, serviços de gesso, forros, telhados, bombas, tubulações antigas de 
ferro fundido (“bárbaras”), em um universo de grande diversidade de materiais oriundos 
de edificações do século XVIII ao século XX, de épocas e períodos arquitetônicos 
diversos, sem padronização de materiais, distribuídos em 363.000 m² de área construída 
de 171 prédios. 
A manutenção de climatização, também foi impactada, a UFBA possui um parque de 
equipamentos de ar condicionado de 2.871, de diversas modalidades (split, de janela, K7, 
Piso teto, ar condicionado central) e possui hoje, no contrato vigente, 03 equipes 
constando 3 técnicos de refrigeração e 3 auxiliares, que perfazem uma média de 957 
aparelhos/ equipe para manutenção preventiva e corretiva. As de mandas extras, em 
decorrência de visitas de avaliação dos órgãos tutelares da Educação, são efetivadas 
através de serviços eventuais.   
O baixo desempenho da manutenção de elevadores, que corresponde a 14% das 
solicitações de manutenção do SIPAC pelas unidades, deve-se a dois fatores: 
1- Má prestação de serviço da empresa terceirizada, a UNILEV Tecnologia em 

Elevadores Ltda., cujo contrato foi rescindido unilateralmente com aplicação de 
penalidades (multa 10% do contrato, e impedimento de licitar com a UFBA) – foi 
realizado novo certame licitatório, contratando novas empresas por lote de 
elevadores, cujos serviços iniciaram-se em jan/2016.   
 

2- A antiguidade dos equipamentos que são, na maioria, com tempo de uso de 20 a 30 
anos, necessitando de substituição e modernizações. A UFBA está elaborando Termo 
de Referência e edital para contratação de empresa especializada para elaboração de 
diagnóstico dos 87 elevadores para instrução do perfil técnico das modernizações e 
substituições. 
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O desempenho satisfatório do TIC e da elétrica, atenderam respectivamente 87% e 
72%, deve-se à simplificação dos materiais específicos dessas disciplinas, dos 
estoques de materiais dos pregões de outras Universidades em 2015. 

 
 
4. AÇÕES PARA MANUTENÇÃO EM 2016 

1- Realização dos pregões de materiais de civil, hidráulica, elétrica, climatização, TIC. 
2- Substituir o contrato atual regido por atendimentos genéricos por especialidade, por 

modelo de mutirão nas unidades acadêmicas e administrativas por CAMPI: Ondina, 
Canela, Federação, Unidades dispersas, com aumento do contingente de mão-de-obra e 
das partes: 50% de mão-de-obra, 30% serviços eventuais, 20% materiais. 

3- Centralização do almoxarifado – melhorando a logística dos fluxos de insumos.  
4- Montar uma oficina local para manutenção dos aparelhos de ar condicionado. 
5- Aperfeiçoar o sistema SIPAC para um melhor uso pelas unidades acadêmicas. 
6- Fazer o cruzamento dos Planos de Metas de 2014 para 2015. 
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3. 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. 
 

3- Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras 
 

1. Apresentação: 
 

O presente relatório tem como objetivo oferecer informações que tragam uma visão de todas as 
atividades desenvolvidas pela Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras, no ano de 2015. 
Nele estarão elencados todos trabalhos relacionados a projetos e obras civis.  
De forma a dar visibilidade aos Núcleos, este relatório está estruturado considerando as 
responsabilidades e atribuição de cada setor e o planejamento para 2016. 
 

2. A Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras. 
A Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO) é órgão componente da 
Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura e está estruturada em dois Núcleos: Núcleo de 
Planejamento, Projetos e Patrimônio Imobiliário e Núcleo de Obras. Tem como objetivo atender as 
demandas da comunidade universitária no tocante a elaboração de projetos de edificações e 
execução de obras.   
Coordenação: Arquiteta Márcia Elizabeth Pinheiro 
 

3. Núcleo de Planejamento, Projetos e Patrimônio Imobiliário (NPPPI) 
São atribuições do Núcleo de Planejamento, Projetos e patrimônio Imobiliário:  
1-Elaborar e acompanhar a execução e atualização de plano diretor físico institucional;  
2. propor ocupação e uso dos espaços físicos, obedecendo às normas vigentes, em articulação com a 
Pró-reitora de Planejamento e Orçamento;  
3. estabelecer procedimentos, padrões e especificações para construção das edificações da 
Universidade;  
4. realizar estudos para otimização e racionalização da ocupação de terrenos e áreas construídas;  
5. Elaborar ou contratar o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos, 
de infraestrutura e de engenharia ambiental dos campi universitários;  
6. Coordenar a execução dos levantamentos topográficos dos terrenos e de sondagem de 
caracterização de solo da Universidade;  
7. Manter atualizada a tabela de preços das obras da Universidade;  
8. Acompanhar, fiscalizar e emitir parecer técnico sobre obras e serviços de arquitetura e engenharia 
contratados; 
9. Elaborar proposta técnica para aquisição ou alienação de bens imóveis;  
10. Realizar estudos para otimização de equipamentos de laboratórios e auditórios;  
11. Promover estudos de viabilidade para instalação de equipamentos de laboratórios e auditórios e 
para a realização de novas obras e ampliações; e.  
12. Efetivar levantamentos, especificações e orçamentos de equipamentos e mobiliários para novas 
obras e ampliações;  
13. Organizar e manter atualizado o sistema de tombamento de bens da Universidade 
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14. Coordenar e supervisionar a avaliação de bens imóveis para fins de aquisição, desapropriação, 
permuta, cessão, locação ou alienação;  
15. Instruir e acompanhar os procedimentos licitatórios dos serviços de arquitetura e engenharia;  
16. Manter e atualizar a documentação legal dos bens imóveis, incluindo o acervo técnico das 
plantas físicas das edificações e áreas externas da Universidade;  
17. Manter atualizado no Sistema de Patrimônio dos Imóveis da União o cadastro dos bens imóveis 
da Universidade; 
 18. Acompanhar e manter atualizadas as instruções normativas e outros atos regulamentadores 
publicados pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) ou por outros órgãos do Governo Federal;  
19. Criar e manter sistema de arquivamento do acervo histórico das plantas físicas da Universidade; 
e.  
20. Manter atualizado o cadastro dos equipamentos de laboratórios, salas e auditórios; 

a. Equipe Técnica 
Chefia de Núcleo: 
Arquiteta Rosana De Leo Rodrigues da Guarda 
 
Arquitetos do quadro: 
Ana Carolina Assmar Chamusca (Projetos) 
Cezar Chamusca (Projetos) 
Denise Brocado (Projetos) 
Nelson Damasceno (Projetos) 
Olga Oliveira (Projetos) 
Pablo Barreto (Projetos) 
Fabio Pina (Projetos) 
Denise Vaz (Projeto Campus Acessível) 
Demostenes Lacerda (Patrimônio) 
 
Arquiteta terceirizada: 
Clara Soledade (Projetos) 
 
Engenheiros: 
Eng. Civil Márcio Lins 
Eng. Eletricista Tadeu Santana 
 
Desenhista: 
Marivaldo Santos 
 

b. Atividades desenvolvidas 
Acompanhamento de Contrato de desenvolvimento de projetos de média complexidade. 
Empresa Contratada – G. Arquitetura 
PROJETO FASE SITUAÇÃO 
PPGAU PROJ. EXECUTIVO EM ANALISE SUMAI 
LAPAG PROJ. EXECUTIVO EM ANALISE SUMAI 
LABORATORIO FACFAR PROJ. EXECUTIVO CONCLUIDO 
PASSARELA QUI-FIS PROJ. EXECUTIVO CONCLUIDO 
PONT. DIST. SÃO LÁZARO PROJ. EXECUTIVO CONCLUIDO 
PONT. DIST. CANELA PROJ. EXECUTIVO CONCLUIDO 
CAMAÇARI PROJ. EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO 
CASA GAS FACFAR PROJ. EXECUTIVO EM ANALISE SUMAI 
 
Os projetos do bloco de Aulas e Biblioteca, do bloco Laboratórios, do bloco Administrativo e do 
Restaurante Universitário do Campus Camaçari aguardam o reestabelecimento de parceria da 
empresa com profissional de Climatização para finalização e conclusão da revisão dos mesmos. 



 

 263

Empresa Contratada – JCA Engenharia e Arquitetura 
PROJETO FASE SITUAÇÃO 
CIENAN PROJ. BÁSICO EM 

DESENVOLVIMENTO 
FACOM-CEADD PROJ. EXECUTIVO CONCLUIDO 
BIBL FFCH PROJ. BÁSICO EM 

DESENVOLVIMENTO 
CETECAM PROJ. EXECUTIVO EM ANALISE SUMAI 
 
Em janeiro de 2015 foram dadas OS para os projetos do CEADD-FACOM, Biblioteca de FFCH e 
CIENAM. 
 
Desenvolvimento interno de projetos de baixa complexidade 
Os projetos de baixa complexidade são desenvolvidos internamente na CPPO.  No ano de 2015 
foram registradas 124 demandas de projetos, sendo que 42 demandas foram atendidas, 28 demandas 
estão em desenvolvimento pela equipe CPPO e 54 demandas ainda aguardam disponibilidade para 
atendimento. Trabalham com essas demandas de baixa complexidade 05 arquitetos (os demais 
trabalham com os de média e alta complexidade). Com essa demanda anual, para os arquitetos 
disponíveis, tem-se um indicador de 25 projetos por arquiteto para atender essas demandas 
especificas.   
 
Durante o ano tivemos uma greve de funcionários de 04 messes e redução no número de 
profissionais da equipe, (03, por serem terceirizados). Dessa forma, diversos trabalhos precisaram 
ficar suspensos. 
 
Desenvolvimento de Estudo para captação de recursos: 
Estudo do edifício do Novo Restaurante Universitário no Campus da Ondina,  
Estudo de locação do Novo Restaurante Universitário no Campus da Ondina,  
Estudo de Ocupação de prédios no bairro do Comércio pertencentes ao IPHAN   
Estudo para Quadra coberta para Centro de Esporte e Educação Física no Campus Ondina. 
Revisão de projetos de obras paradas que serão retomadas em 2016 e 2017 
Escola de Teatro, 
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Complexo Física e Química, 
IHAC – Bloco A, 
IMS-CAT (Administrativo e Pavilhão de Aulas) em Vitória da Conquista, 
Faculdade de Direito – Subsolo e Auditório, 
Ponto de Distribuição da Canela, 
Faculdade de Arquitetura. 
 
Desenvolvimento de Projetos Executivo 
Foram desenvolvidos pela CPPO os seguintes projetos: 
Projeto executivo da Quadra do IMS-CAT 

• Arquitetura 
• Estrutural 
• Elétrico, lógico e SPDA, 
• Hidros sanitário.  

 
Projeto de Combate à Incêndio do Teatro Martins Gonçalves.  
Plano de acessibilidade da UFBA 
Em fevereiro de 2015 foi dado início ao plano de acessibilidade com objetivo de fazer um 
diagnóstico das barreiras arquitetônicas existentes nas unidades acadêmico-administrativas, áreas 
coletivas e áreas externas da UFBA. Até o mês de novembro, foram feitos relatórios de vistoria, 
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recomendações, projetos de adequação e orçamento para nove pavilhões de aulas, cinco unidades 
acadêmico-administrativas e a praça das artes. O planejamento das adequações inclui correções e 
complementações em acessos, circulações, portas, balcões de atendimento, sanitários, rampas, 
escadas, além da implementação de rotas acessíveis em sinalização tátil e podo tátil e manual para 
projetos de comunicação visual e acessível conforme a norma de acessibilidade 9050/2004. Este 
conjunto de 15 projetos tem o planejamento das obras para 12 meses e exige um investimento de R$ 
2.4 milhões (R$ 160 mil por edifício). Para o ano de 2016, prevê-se o desenvolvimento de projetos 
para mais 17 unidades da UFBA. 
 
Além das ações técnicas diretas, percebeu-se a necessidade de capacitação dos servidores 
envolvidos na construção e manutenção dos espaços universitários. Para isto, está aprovado e 
previsto para a segunda quinzena de fevereiro de 2016 um curso intensivo de capacitação em 
acessibilidade, trazendo à tona as falhas correntes e instruindo quanto às exigências atualizadas da 
NBR 9050/2015. 
 
O plano de acessibilidade, pela necessidade de encontrar parcerias, se transformou no Projeto 
Campus Acessível, que conta com o apoio técnico de arquitetos da Superintendência dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência (SUDEF) da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e desenvolvimento 
Social da Bahia na conferência e discussão dos projetos. 
 
No mês de novembro foi estabelecido ainda um compromisso da SUMAI com a Comissão 
Universitária de Monitoramento das Políticas de Reparação e Acessibilidade (CUMPRA) e o 
Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (Nape/UFBA) para realizar 
adequações emergenciais demandadas pelos estudantes e servidores da universidade, com previsão 
de encontros mensais para levantamento das necessidades, conferência e projetos e 
acompanhamento das intervenções. 
 
 Elaboração de novo TR para projetos 
Tendo em vista a necessidade de desenvolvimento de projetos para atender as readequações para 
retomada das obras paralisadas, em função de novas necessidades acadêmicas, bem como para 
atender novas demandas da UFBA, foi elaborado um novo termo de Referência para contratação de 
empresa de engenharia e arquitetura para desenvolvimento de projetos de arquitetura e 
complementares.  
 
Assim como aconteceu na primeira licitação, está prevista a modalidade técnica e preço, de forma a 
se buscar empresas capacitadas para o desenvolvimento do trabalho. 
 
Licitação de topografia e sondagem 
Foram realizadas no ano de 2015 as licitações de sondagem e topografia, na modalidade Sistema de 
Registro de Preços, para darem suporte a nova licitação de projetos. 
 
A necessidade de sondagem e topografia em fase anterior a licitação de projetos tem como objetivo 
a UFBA avaliar e definir as possíveis soluções técnicas de implantação e sistemas estruturais, 
oferecendo, a empresa de projetos àquelas que melhor se adequam a realidade da Universidade. 
 
Desenvolvimento de novas metodologias de trabalho 
A metodologia de desenvolvimento interno de projetos de arquitetura, de análise de projetos 
contratados e elaboração de orçamentos foi revista de forma a envolver um maior número de 
profissionais no processo. 
 
Definiu-se que a concepção de projetos de arquitetura, não deve estar somente a cargo do arquiteto. 
Desde o início dos trabalhos, toda a equipe de projetos complementares deverá participar do 
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processo, de forma a orientar o arquiteto sobre as interferências de suas áreas no projeto de 
arquitetura. Com isso, tem-se um projeto mais amadurecido, reduzindo, assim, os equívocos. 
Outra alteração qualitativa na metodologia de trabalho foi à composição de equipe multidisciplinar 
para a análise dos projetos, básicos e executivos, desenvolvidos por empresas terceirizadas. Nesse 
sentido a aprovação desses projetos é feita por esses profissionais. Compõe essa equipe, além dos 
arquitetos, um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, um técnico em telecomunicações, 
técnico em eletrônica e um engenheiro estruturalista.  
 
Acompanhamento Patrimônio Imobiliário 
Durante o ano de 2015, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
Relatório Dominialidade dos imóveis da UFBA 
Encaminhamento da situação fundiária e providências dos terrenos do Centro de Esportes e Escola 
de Belas Artes junto a Procuradoria Federal da UFBA: 
Reencaminhamento do Relatório preliminar das ocupações irregulares de terrenos: 
Andamento no Estudo preliminar para criação de Sistema de Gestão de Imóveis; 
Andamento no Termo de Referência Censo Imobiliário; 
Andamento no Termo de Referência Avaliação dos Terrenos; 
Andamento na Elaboração do histórico das edificações da UFBA 1946-2015 (em andamento); 
Manutenção/atualização cadastro SPIUnet: 
Inventário Anual do Patrimônio Imobiliário Exercício 2015. 
 

2. Núcleo de obras 
 
São atribuições do Núcleo de Obras: 
1. Fiscalizar obras e serviços de engenharia realizados nos diversos campi universitários;  
2. Executar medições, controle dos custos e cronograma das obras em andamento; e.  
3. Elaborar relatórios e emitir pareceres sobre o desempenho de prestadores de serviços no âmbito 
das obras e atividades de manutenção; 

a. Equipe de Técnicos: 
Chefe de Núcleo: Eng. Civil Marco Antônio Oliveira 
Arquitetos: 
Jorge Lobo (Fiscalização) 
Fabiana D’Angelo (Vistoria Garantia) 
Antônio Nelson (Fiscalização) 
Engenheiro Civil: 
Mauricio Araújo (Fiscalização) 
Aldiza Oliveira (Orçamento) 
Inácio Alves (Orçamento) 
Assistente Administração 
Vera Amorim 
 

b. Atividades desenvolvidas 
 
Conclusão de obras: 
No ano de 2015 algumas obras que estavam em andamento foram recebidas definitivamente, 
entregando-se para a comunidade mais espaço físico para as atividades acadêmicas, de pesquisa e 
extensão: 
UNIDADE EMPRESA 

RESPONSAVEL 
DATA 
ENTREGA/INAUGURAÇÃO  

FISCALIZAÇÃO  

Fac. 
Farmácia 

Qualy 07/11/2015 Arq. Antônio 
Nelson 

Fachada e 
Cobertura do 

ART 23/04/2015 Arq. Edvaldo 
Azevedo 
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ICS 
 
Além dessas obras, outras foram recebidas provisoriamente, de forma que a Empresa contratada 
possa fazer as devidas correções para o recebimento definitivo: 
 
 
UNIDADE EMRPESA 

RESPONSÁVEL 
DATA 
ENTREGA/INAUGURAÇÃO  

FISCALIZAÇÃO 

Anexo IBIO TECNIK  Arq. Antônio 
Nelson 

Fachada ODONTO Medeiros Santos 23/03/2015 Eng. Naide 
Radiologia 
ODONTO 

Medeiros Santos 23/02/2015 Arq. Jorge Lobo 

 
Acompanhamento obras de 
Durante esse ano, as obras em desenvolvimento foram as seguintes: 
 

OBRA EMPRESA 
RESPONSÁVEL 

FISCALIZAÇÃO SITUAÇÃO 
ATUAL 

PDSL POTENCIAL Arq. Jorge Lobo Andamento 
PDCanela DMX Arq. Jorge Lobo Rescisão 
Faculdade 
Farmácia 

QUALY Arq. Antônio Nelson Concluída 

Cobertura 
CIENAM 

Rota Ltda. Eng. Mauricio 
Araújo 

Andamento 

Biblioteca de 
Exatas 

TECNIK Eng. Clauder Ponte Andamento 

EMEVZ LEC LESSA Arq. Cezar 
Chamusca 

Rescisão 

HOSPMEV Medeiros Santos Arq. Cezar 
Chamusca 

Rescisão 

IHAC Qualy Eng. Marco Antônio Andamento 
Reforma de Direito MATRIX Arq. Cesar 

Chamusca 
Rescisão 

Anexo IBIO TECNIK Arq. Antônio Nelson Concluída 
 
Licitação de obras: 
Foi dado encaminhamento ao processo de licitação da obra do CEADD-FACOM, de forma a 
atender as obrigações da UFBA no tocante ao convênio assinado com a FINEP-CTINFRA 2008. O 
projeto foi um dos que foram desenvolvidos pelo contrato de alta complexidade. 
 
Relatórios de vistorias de garantias 
Para que se possa manter a qualidade da obra executada, é necessário que anualmente, durante 
cinco anos, sejam feitas vistorias in loco de forma a se levantar todas as inconformidades a serem 
corrigidas. Durante o ano de 2015, as seguintes vistorias foram realizadas: 
 
 

UNIDADE DATA DE VISTORIA 
Escola de Nutrição Novembro/2015 
Escola de Enfermagem Julho 2015 
FACOM Julho 2015 
FAMED-Pav. Aulas Julho 2015 
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Instituto Biologia Junho 2015 
Faculdade de odontologia Abril 2015 
SUMAI Maio 2015 

 
Encontro de contas das obras:  
De forma a finalizar o processo de obras interrompidas, foi necessário que o Núcleo de Obras 
fizesse o levantamento de todos os serviços executados e pagos, para que o encontro de contas entre 
os débitos e créditos da empresa fossem confrontados e posteriormente pagos. Nesse sentido foi 
finalizado o encontro de contas das seguintes obras: 

• Ponto de Distribuição do Canela; 
• Radiologia da Faculdade de Odontologia 
• Instituto de Humanidades, Ciências e Artes – Bloco Administrativo. 
• Concorrência Pública 13/2011 – reforma de diversas unidades 
• IMS-CAT Bloco Administrativo 
• EMEVZ – Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia 

 
Orçamento de obras e serviços 
O setor de orçamento foi reestruturado, com a coordenação da Engenheira Aldiza Oliveira, com a 
finalidade de atender as metodologias e orientações do Tribunal de Contas da União, além da 
constante atualização da legislação que influencia diretamente nos custos orçamentários. Esse ano 
foi introduzido, na busca de uma melhora operacional, um novo sistema de elaboração de 
orçamento, o SEOBRA. Durante o ano foram realizados 35 orçamentos. 
 

3. Planejamento 2016: 
 
Para o ano de 2016 os Núcleos de Planejamento, Projeto e Patrimônio e Núcleo de Obras, 
trabalham com o seguinte planejamento: 
 
Núcleo de Projetos e Patrimônio Imobiliário: 

• Continuidade Plano Campus Acessível 
• Lançamento de licitação para desenvolvimento de projetos executivos para revisão de 

obras paralisadas e atendimento as novas demandas da UFBA. 
• Finalização dos atuais contratos de média e alta complexidade 
• Atendimento recomendação TCU para elaboração e Manual de Ambientes Didáticos 

e contabilidade das áreas de esquadrias 
• Atendimento recomendações TCU para cálculo de esquadrias das áreas acadêmicas. 
• Desenvolvimento dos projetos executivos do Biotério/IMS-CAT e fazendas da 

EMEVZ. 
 
Núcleo de Obras 

• Retomadas de algumas obras paralisadas, a depender dos recursos disponibilizados 
pelo Governo Federal; 

• Continuidade aos relatórios de vistorias de qualidade das obras atendendo aos prazos 
de garantias; 

• Licitações de Reformas das Pós-Graduações; 
• Licitações das obras do CTINFRA; 
• Continuidade da elaboração do Manual de Fiscalização de Obras; 
• Acompanhamento de obras, sendo a primeira prevista a obra do CEADD-FACOM 
• Finalização encontro contas iniciados em 2015: Radiologia FACODONTO/IMS-CAT 

Bloco Administrativo, Complexo Fis/Qui. 
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SSUUPPEERRII NNTTEENNDDÊÊNNCCII AA  DDEE  TTEECCNNOOLL OOGGII AA  DDAA  II NNFFOORRMM AAÇÇÃÃOO  
––  SSTTII   
  
  
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo 
Diretoria de Normas e Gestão de Contas 
 
Orientações para elaboração do item de informação “Gestão da Tecnologia da 
Informação” 
 
Este item deve compor o arquivo que tratará da seção“ ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO” e 
tem por finalidade informar sobre os principais aspectos da gestão de TI da unidade, 
quantificando-a e qualificando-a para fins de avaliação da sua suficiência para o cumprimento 
da missão institucional. 
 
Para elaboração do conteúdo deste item, a UPC deve contemplar informações que evidenciem 
os pontos a seguir: 
 
a. Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor de TI 

(PDTI), apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico 
Institucional (PEI). 

 
Considerando que a UFBA, no cumprimento de sua missão, passa por constantes 
transformações, torna-se indispensável que os seus instrumentos de planejamento sejam 
periodicamente atualizados para refletir os objetivos, ações e prioridades da instituição, além 
de, onde apropriado, refletir também as mudanças de tecnologias e a evolução dos modelos de 
gestão da TI. 
 
A versão atual do Plano Diretor de TI (PDTI) da UFBA, para o período 2014-2017, encontra-
se em fase de proposta, prestes a ser submetida para análise e aprovação pelo Conselho 
Universitário (CONSUNI), após revisão realizada por determinação da atual gestão. Esta 
versão contempla atualizações elaboradas levando em consideração levantamentos realizados 
com a comunidade, em consulta pública e em visitas às unidades, no período de setembro a 
dezembro de 2014, além da definição de objetivos e metas estabelecidas pela nova gestão para 
atendimento de diretrizes estabelecidas no seu PDI, o plano estratégico da UFBA, atualmente 
vigente.  
 
A definição dos objetivos estratégicos, metas e ações foi feita a partir do levantamento das 
necessidades identificadas pelos órgãos e unidades, pelos documentos que tratam do 
planejamento de TI na UFBA, e das boas práticas de governança, planejamento e prestação de 
serviços de TI, recomendadas pelos órgãos do Governo Federal (SISP/MPOG, TCU, CGU).  
 
As metas e ações relacionadas no documento não refletem apenas as demandas de TI para as 
atividades fim e meio da instituição, mas, também, o atendimento à legislação e as normas 
emanadas do Governo Federal para a área de TI, as recomendações dos órgãos de controle, 
além da inclusão de melhores práticas de mercado na gestão da TI.  
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As metas e ações propostas para este PDTI foram agrupadas em seis áreas estratégicas: 
 
 

ÁREA ESTRATÉGICA 1: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Meta 1.1. Adaptar e Implantar Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
– SIGAA 

Meta 1.2. Adaptar e Implantar o Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos – 
SIGRH 

Meta 1.3. Consolidar a implantação e utilização do Sistema Integrado de Gestão 
Administrativa – SIPAC 

Meta 1.4. Evoluir a utilização de ferramentas de apoio à tomada de decisão 

Meta 1.5. Atualizar e Modernizar os Portais Institucionais 

Meta 1.6. Analisar a viabilidade de implantação da gestão eletrônica documental, 
vinculada aos projetos do Governo Federal 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 2:NOVAS TECNOLOGIAS 

Meta 2.1. Implantar Cartão de Identificação para acesso a serviços disponibilizados 
para a Comunidade UFBA 

Meta 2.2. Oferecer serviço de acesso sem fio seguro e federado para a comunidade 
internacional de educação e pesquisa 

Meta 2.3. Prover armazenamento em nuvem das informações institucionais 

Meta 2.4. Disponibilizar serviços através de Dispositivos Móveis 

Meta 2.5. Estruturar a área de Computação de Alto Desempenho 

Meta 2.6. Promover a expansão e consolidação do serviço VoIP 

Meta 2.7. Implantar infraestrutura para emissão de Certificado Digital para a 
comunidade acadêmica 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 3:TICs NA EDUCAÇÃO 

Meta 3.1. Capacitar pessoal para utilização das TICs na Educação 

Meta 3.2. Equipar auditórios, salas de reuniões e bibliotecas além de espaços artísticos, 
culturais, museus e ambientes de convivência, com recursos multimídia e de acesso à 
internet  

Meta 3.3. Estruturar o uso de recursos e serviços de videoconferência na instituição 

Meta 3.4. Prover recurso necessário para manutenção dos ambientes virtuais de 
aprendizagem  

Meta 3.5. Instalar Salas de Aula Computadorizadas 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 4:INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOF TWARE 

Meta 4.1. Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura do datacenter 

Meta 4.2. Atualizar e ampliar o parque de estações de trabalho e dispositivos móveis, 
com seus equipamentos, software e serviços  

Meta 4.3. Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura da rede cabeada 
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Meta 4.4. Atualizar, ampliar a cobertura e manter a rede sem fio 

Meta 4.5. Aquisições de software 

Meta 4.6. Adequar a infraestrutura de suporte a equipamentos de rede das unidades 
universitárias e órgãos administrativos 

Meta 4.7. Adotar padrões e-PING  

 

ÁREA ESTRATÉGICA 5: GOVERNANÇA DE TI 

Meta 5.1. Implementar a Governança de TI na UFBA 

Meta 5.2. Aprimorar o processo de Planejamento, Aquisição e Gestão de Bens e 
Serviços de TI em conformidade com a IN04 

Meta 5.3. Implantar a Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) 

Meta 5.4. Elaborar e implantar Normas e Procedimentos de Uso dos Ativos e Serviços 
de TI 

Meta 5.5. Implantar processo estruturado de desenvolvimento de software  

Meta 5.6. Estabelecer política e normas para adoção de Software Livre (SL) na UFBA 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 6:RECURSOS HUMANOS DE TI 

Meta 6.1. Capacitar os servidores de TI em competências específicas para o 
desenvolvimento de suas atividades técnicas e de gestão 

Meta 6.2. Meta 1.2 Promover a contratação, distribuição e gestão de pessoal de TI 

Meta 6.3. Prover condições para a manutenção do quadro permanente de servidores 
técnicos de TI 

 
 
ALINHAMENTO COM A  ESTRATÉGIA  DA  ORGANIZAÇÃO  
 
O PDTI se propõe a ser o documento norteador das ações de TI na UFBA para o período 
2014-2017. Com vistas a que os objetivos e metas expressados no documento, uma vez 
realizados, alcancem efetividade nos seus resultados, foi buscado o alinhamento estratégico 
entre as ações de TI e o planejamento da instituição. 
 
Busca-se, com a aprovação, implementação e monitoramento das ações estabelecidas no 
PDTI, o melhor alinhamento entre os recursos alocados na TI e a missão da instituição, 
contribuindo de forma expressiva para a excelência na qualidade do ensino, pesquisa, 
extensão e administração, na UFBA. 
 
Foram considerados os itens abaixo para estabelecer o alinhamento da Estratégia 
Organizacional da UFBA  ao PDTI: 
 
I - Necessidades identificadas no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA 2012-
2016: 
 

1. Considerando o documento como um referencial para a gestão da UFBA, 
validado institucionalmente, as suas diretrizes e metas foram analisadas com o 
intuito de identificar aquelas que demandam ações diretamente relacionadas à 
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Tecnologia da Informação. O resultado desta consideração está refletido no 
capítulo 11 – Plano de Metas e Ações. 

 
II - A política descrita pelo PDI exige que sejam implementadas ações de Tecnologia de 
Informação que: 
 

2. Proporcionem ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação condições para 
traçar a política da instituição para esta área, tendo como base o suporte às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração. 

3. Possibilitem à Superintendência de Tecnologia da Informação condições para 
integrar os serviços de desenvolvimento de sistemas, gerência de redes e 
infraestrutura, governança de TIC, suporte de TIC na educação.  

4. Implantem medidas que facilitem a integração dos professores, servidores 
técnico-administrativos em educação e alunos da UFBA, através de ambientes 
virtuais de aprendizagem. 

5. Proporcionem à alta administração da universidade o acesso a informações 
gerenciais. 

 
 
 
b. Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI (CGTI), especificando sua 

composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões 
tomadas. 

 
O Comitê Gestor de TI da UFBA, que possui natureza consultiva e propositiva, e caráter 
permanente, foi criado seguindo as orientações do Guia de Comitê de TI do SISP, tendo sido 
renovado, a partir da mudança de gestão, através da portaria nº 044/2015 assinada pelo 
Magnífico Reitor em 30/03/2015, com o objetivo de implementar parâmetros e diretrizes nas 
ações de informática para assegurar o cumprimento das políticas institucionais da 
Universidade.  
 
Compete ao CGTI: 
 

• Propor políticas e diretrizes estratégicas de Tecnologia da Informação no âmbito da 
UFBA; 
 

• Estabelecer o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) alinhado aos 
objetivos estratégicos da UFBA, revisando-o anualmente; 

• Propor diretrizes e orientações para fins de elaboração das propostas orçamentárias 
relacionadas com a aplicação de recursos, investimentos e custeio na área de 
Tecnologia da Informação; 
 

• Elaborar o plano de investimento e propor datação orçamentária para área de 
Tecnologia da Informação alinhados aos objetivos estratégicos da UFBA; 

 
• Manifestar-se sobre questões emergentes relativas à Tecnologia da Informação da 

UFBA, a qualquer tempo, diante das demandas apresentadas pela comunidade 
universitária; 
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• Propor prioridades na formulação e execução de planos e projetos relacionados à 
Tecnologia da Informação para a  UFBA; 

 
• Dar publicidade à comunidade universitária das decisões e diretrizes estratégicas de 

Tecnologia da Informação estabelecidas para  a UFBA; 
 

• Propor as políticas e normas que disciplinam o uso dos recursos e serviços de 
Tecnologia da Informação de forma adequada, segura e responsável, consistente com 
os objetivos educacionais e administrativos da UFBA, dentro dos preceitos do respeito 
e da ética, e em observância às determinações legais e normativas pertinentes; 

• Definir padrões técnicos de Tecnologia da Informação e plataformas tecnológicas de 
hardware e software e assegurar a observância dos mesmos para prestação dos 
serviços, através da definição e implantação dos mecanismos de controle adequados. 

 
O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação é presidido pela Assessora de Tecnologia da 
Informação da Reitoria e tem a seguinte composição: 
 

1. Um Representante da Reitoria, na figura da sua 
- Assessora de Tecnologia da Informação 

2. Um Representante de uma das seguintes Pró-Reitorias: 
- de Planejamento e Orçamento, ou 
- de Administração. 

3. Um Representante de uma das seguintes Pró-Reitorias ou Superintendências: 
- de Ensino de Graduação, ou 
- Superintendência Acadêmica, ou 
- de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil.  

4. Um Representante de uma das seguintes Pró-Reitorias:  
- de Pesquisa, Criação e Inovação, ou  
- de Ensino de Pós-Graduação. 

5. Um Representante de uma das seguintes Pró-Reitorias ou Superintendências:  
- Pró-Reitoria de Extensão, ou 
- Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, ou 
- Superintendência de Ensino à Distância, ou 
- Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional. 

6. Um Representante da Superintendência de Tecnologia da Informação. 
7. Um Representante do Departamento de Ciência da Computação. 

 
O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação pode criar "Câmaras Técnicas Consultivas", 
compostas por docentes e/ou técnicos especialistas em áreas da TIC, para apoio às suas 
atividades e decisões. 
 
O atual CGTI reuniu-se em julho de 2015, tendo como principal decisão a definição das 
diretrizes e o planejamento para revisão do PDTI, com o objetivo de incorporar diretrizes 
maiores institucionais na área de TI que não estão contempladas no plano atual e diagnóstico 
realizado em diálogo com as unidades universitárias. 
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c. Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos 
seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área 
de negócio e criticidade para a unidade. 

Principais Sistemas de Informação da UFBA: 

Sistemas Descrição Objetivo 
Unidade 
Gestora 

SISBIC 
Sistema de Gerenciamento 

de Bolsas de Iniciação 
Cientifica 

O SISBIC é o Sistema de Gerenciamento de 
Bolsas de Iniciação da Universidade Federal da 
Bahia. Foi desenvolvido como uma ferramenta 
para gerenciar o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), o 
Programa Institucional de Bolsas de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIBITI) e o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica Júnior (IC Jr).  

PROPCI 

SISBIEX 
Sistema de Gerenciamento 
de Bolsas de Iniciação à 
Extensão Universitária 

O SISBIEX é o Sistema de Gerenciamento de 
Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária 
da Universidade Federal da Bahia. Foi 
desenvolvido como uma ferramenta para 
gerenciar o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Extensão Universitária 
(PIBIEX).  

PROEXT 

SISPER 
Sistema de Gerenciamento 

de Bolsas do Programa 
Permanecer 

O SISPER é o Sistema de Gerenciamento de 
Bolsas do Programa Permanecer cujo objetivo 
é assegurar a permanência e integração na vida 
universitária de estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica.  

PROAE 

SIATEX 
Sistema de Registro e 
Acompanhamento de 

Atividades de Extensão 

O Sistema de Registro e Acompanhamento de 
Atividades de Extensão da Universidade 
Federal da Bahia foi desenvolvido como uma 
ferramenta, na web, para auxiliar a Pró-
Reitoria de Extensão (PROEXT) no 
gerenciamento das ações de extensão 
existentes na instituição. O sistema permite 
gerenciar todo o processo de registro, 
acompanhamento e finalização das atividades 
de extensão.  

PROEXT 

SISCON Sistema de Concursos 

O SISCON permite o gerenciamento completo 
de concursos públicos e processos seletivos 
realizados pela Universidade Federal da Bahia. 
Possui suporte abrangente às fases gerais que 
compreendem um processo seletivo como 
inscrição, distribuição (alocação) de candidatos 
em provas e estabelecimentos, assim como 
geração e importação de folhas de respostas 
para cálculo de escore e classificação de 
etapas.  
Através do sistema, diversas configurações são 
realizadas e eventos controlados como 
solicitação de isenção de taxa de inscrição, 
geração e impressão de boleto de pagamento, 
controle de cargos com número de vagas 
imediatas, cadastro reserva, locais de aplicação 
de provas presenciais (estabelecimentos e 
numeração de salas). O SISTEMA também 
gerencia correção de provas objetivas através 
do cadastramento de gabaritos (múltipla 
escolha, verdadeiro/falso, "estilo UFBA") e 
provas subjetivas como redação, oral e prática 

PRODEP e 
SSOA 
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Sistemas Descrição Objetivo 
Unidade 
Gestora 

com a inserção direta de notas por 
examinadores.  
Atualmente o SISCON comporta processos 
seletivos internos da UFBA como Vestibular, 
Vagas Residuais, Egressos BI, além de 
concursos para servidores Técnico 
Administrativos e Docentes.  

SIPAB 
Sistema de Pagamento de 

Bolsistas 

O sistema possibilita gerar movimentação 
financeira dos pagamentos de bolsas e 
benefícios a serem implantados no SIAFI 
(Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal).  

PROAE 

SGGRU 
Sistema de Gerenciamento 
de Guias de Recolhimento 

da União 

O Sistema tem como objetivo gerenciar os 
créditos decorrentes da execução dos projetos 
da Unidades/Órgãos da UFBA. No sistema é 
possível identificar quanto de verba cada 
unidade/órgão recebe por projeto realizado. 
Através do sistema é gerada a Guia de 
Recolhimento da União (GRU), na web. Após 
efetuado o pagamento é possível importar o 
arquivo de retorno do banco para que seja dada 
baixa automaticamente no pagamento.  

PROAD 

SIPOS 
Sistema de inscrição e 

seleção de candidatos dos 
alunos de Pós-graduação 

O sistema permite gerenciar o processo de 
seleção de candidatos a programas de pós-
graduação, desde a inscrição dos candidatos 
até a lista de aprovados, passando pela 
homologação das inscrições e avaliação dos 
candidatos em cada etapa de seleção.  

PROPG 

SISCOB 
Sistema de Solicitação de 
bolsa de Pós-graduação 

O sistema permite a PROPG fazer o controle e 
gerenciamento de liberação e devolução de 
bolsas de estudo dos programas de pós-
graduação.  

PROPG 

SIPAC 
Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração 
e Contratos 

O SIPAC permite a gestão das unidades 
responsáveis pelas finanças, patrimônio e 
contratos da UFBA, sendo, portanto, atuante 
nas atividades meio dessa instituição. O 
sistema SIPAC integra totalmente a área 
administrativa desde a requisição (material, 
prestação de serviço, suprimento de fundos, 
material informacional, manutenção de infra-
estrutura) até o controle do orçamento 
distribuído internamente. No SIPAC, cada 
unidade administrativa possui seu orçamento e 
a autorização de qualquer despesa, por 
unidade, deverá ocorrer, previamente, neste 
sistema, antes mesmo de ser executada no 
SIAFI. Além das requisições e do controle 
orçamentário, o SIPAC controla e gerencia: 
compras, licitações, liquidação de despesa, 
manutenção das atas de registros de preços, 
patrimônio, contratos, convênios, obras, 
manutenção do campus, faturas, abastecimento 
e gastos com veículos, memorandos 
eletrônicos, tramitação de processos dentre 
outras funcionalidades  

PROAD 

SIAC 
Sistema de Administração 

Acadêmica 

Sistema de apoio as atividades de 
administração acadêmica da UFBA. O SIAC 
gerencia todos os processos acadêmicos da 

SGC e 
SUPAC 
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Sistemas Descrição Objetivo 
Unidade 
Gestora 

UFBA, como planejamento de oferta das 
turmas, cadastro de currículos e avaliação 
curricular, emissão de diplomas, lançamento 
de notas e matricula de alunos.  

SIP 
Sistema Integrado de 

Pessoal 

Controle e gerenciamento de informação da 
área de recursos humanos da UFBA sob o 
ponto de vista funcional e financeira dos seus 
servidores.  

PRODEP, 
CGP, CDH 

SIPWEB 
Sistema Integrado de 

Pessoal 

Versão web de algumas funcionalidades do 
SIP voltadas aos docentes e aos técnicos 
administrativos  

PRODEP 

FREQUENCIA 
Sistema de Gestão de 

Frequência 

O Sistema de Gestão de Frequência visa gerir 
as ocorrências de falta, adicional noturno, 
horas-extras e atrasos de cada unidade da 
UFBA.  

PRODEP 

SIAV 
Sistema de Avaliação de 

Docentes 
O sistema possibilita a avaliação dos docentes 
pelo corpo discente da instituição  

CPA 

GERE 
Sistema de Gerência de 

Eventos 

O sistema permite a administração de eventos 
de qualquer natureza (workshops, congressos, 
encontros, etc). Inclui as funcionalidades de 
inscrição de participantes, submissão e 
avaliação de trabalhos, programação do 
evento, controle dos recursos utilizados, 
emissão de certificados e anais, etc.  

PROEXT 

SIUS 
Sistema Integrado de 
Usuários e Serviços 

Sistema de cadastro de terceiros e alteração de 
senha na nossa base unificada de pessoal 
(UFBADB)  

STI 

 
 
d. Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos 

efetivamente realizados no período. 

 

PLANO DE CAPACITAÇÃO de TI (PC-TI) - 2015 
O PC-TI integra o Plano Anual de Capacitação (PAC) da UFBA. 
 
O PAC congrega as ações de capacitação e desenvolvimento de pessoas dos servidores da 
Universidade Federal da Bahia para 2015. 
 
O PAC é elaborado pela Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH), através do 
Núcleo de Capacitação (NUCAP) e Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), 
órgãos da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP), contemplando o 
Programa de Capacitação e o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da Universidade 
Federal da Bahia. 
 
No ano de 2015, para a definição dos eventos de capacitação da UFBA, a PRODEP realizou o 
Diagnóstico de Necessidades de Capacitação (DNC), através de um sistema que 
disponibilizou o formulário eletrônico para levantamento das necessidades de capacitação dos 
servidores docentes e técnico-administrativos, além dos ocupantes de cargos com percepção 
de Cargo de Direção e Função Gratificada, das unidades/órgãos situadas nos campi de 
Salvador e Vitória da Conquista. 
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Na elaboração do PAC 2015, a PRODEP buscou atender, inicialmente, as prioridades 
institucionais da atual gestão, definidas através da avaliação das recomendações constantes no 
relatório do TCU nº 016.256/2014-0. Sendo assim, as ações de capacitação definidas levaram 
em consideração a seguinte ordem de prioridade:  
 
1º- Desenvolvimento Gerencial;  

2º- Gestão e Governança da IFES;  

3º- Sistemas Corporativos da UFBA; 

4º- Orçamento Público e Logística; 

5º- Saúde e Trabalho.  
Além dessas prioridades norteadoras, a PRODEP atendeu necessidades específicas de 
capacitação demandadas no DNC, considerando-se abarcar a diversidade de áreas de atuação 
dos servidores.  
 
O PAC tem como principal objetivo promover a participação dos servidores da UFBA em 
ações que possibilitem o desenvolvimento de competências necessárias para aprimorar o seu 
desempenho profissional, visando o alcance dos objetivos institucionais. 
 
A promoção da participação se dá através da efetivação dos seguintes objetivos específicos: 
 

• Oferecer regularmente ações de capacitação aos servidores, relacionadas à sua área de 
atuação, conforme o Diagnóstico de Necessidade de Capacitação; 

• Oferecer ações de capacitação voltadas para o desenvolvimento de competências 
gerenciais;  

• Oferecer programa de capacitação voltado para a formação inicial dos novos servidores; 
• Promover ações de Desenvolvimento com impactos para a qualidade de vida no trabalho. 
•  

Em 2015, o PC-TI teve como objetivo principal capacitar a equipe de TI da UFBA em 
competências especificas para o desenvolvimento de suas atividades técnicas e de gestão. O 
atingimento das metas  estabelecidas de capacitação da equipe de TI da UFBA foi 
comprometido devido às restrições de disponibilidade de recursos financeiros.  
 
Treinamentos efetivamente realizados em 2015: 
 

• 58% da equipe de TI da UFBA recebeu capacitação nas áreas de Gestão e Governança 
de TI, por meio dos cursos Planejamento Estratégico de TI, Gerência de Projetos de 
TI, Governança de TI com COBIT e ITIL v3 Fundamentos. 

• 25% dos servidores de TI da UFBA com função de analistas de negócio de TI 
capacitaram-se em Business Process Management (BPM) ou Gerenciamento de 
Processos de Negócio. 

• 62,5% da equipe de Redes e Infraestrutura foi capacitada nas ferramentas e 
plataformas que compõem a Infraestrutura de TI da UFBA. 

• 100% da equipe do Núcleo de Educação à Distância (NEAD) capacitou-se no uso do 
Moodle UFBA versão 2.x (www.novomoodle.ufba.br). 

 

e. Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando 
servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados 
efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI 
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de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros 
órgãos/entidades, terceirizados e estagiários. 

Total da força de trabalho de TI da UFBA = 190 

• Servidores/Empregados efetivos da carreira de TI da unidade = 60 
Analista de TI = 37  e  Técnico de TI = 23 (Atuando em TI = 21  /  Não atuando em TI = 02) 

• Servidores/Empregados efetivos de outras carreiras da unidade = 20 
(Atuando em TI = 11  /  Não Atuando em TI = 09) 

• Servidores/Empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades = 2 

• Servidores/Empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades = 0 

• Livre Provimento = 1 

• Terceirizados TI = 78 

• Terceirizados NÃO TI = 13 

• Estagiários = 16 
 
f. Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, 

com descrição da infraestrutura ou método utilizado. 

 

A UFBA adota o conjunto de práticas definidos pela ITIL v3 para a gestão dos 
processos de TI. Isto por considerar que este é um conjunto de boas práticas maduro, 
bem aceito no mercado, internacionalmente reconhecido, que contribui para a qualidade 
dos serviços, além de se preocupar em alinhar os serviços de TI prestados com as regras 
de negócio e planejamento institucional.  

A gestão é realizada pela Central de Serviços que é o ponto único de contato do usuário 
que visa tratar e repassar chamados, resolver incidentes e problemas, atender 
requisições de serviços, realizar mudanças e outras questões relacionadas com os 
serviços de TI desta instituição. Para prestação destes serviços, a Central de Serviços 
estará organizada em várias Áreas Operacionais. 

Abaixo segue relação das gestões adotadas, bem como uma breve descrição e sua 
arquitetura de funcionamento. 

 
 

1. Gerenciamento de Mudança e Liberação 
 

O processo de gerenciamento de mudanças e liberação visa assegurar que as alterações dos 
Itens de Configuração sejam feitas de forma controlada. Sendo avaliadas, priorizadas, 
planejadas, testadas, comunicadas, implantadas e documentadas, estando relacionado com os 
processos de gerenciamento de problemas e capacidade, que originam requisições de 
mudanças e com a gerência de configurações, que participa do planejamento das mudanças, 
indicando os IC envolvidos em uma dada mudança e o impacto da mesma, registrando as 
mudanças efetuadas que afetem os itens de configuração. 
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Para controle e acompanhamento do processo de mudança é utilizado o Footprints Service 
Core versão 11.6.01, desenvolvido e distribuído pela BMC Software, respeitando o fluxo 
abaixo. 
 

 
 

2. Gerenciamento de Incidentes e Requisição de Serviços  
O processo de gerenciamento de incidentes tem o objetivo de tratar qualquer tipo de 
interrupção não planejada de um serviço de TI, ou redução da qualidade acordada.  Falhas em 
itens de configuração também são consideradas incidentes, mesmo que não interfira de 
imediato na qualidade dos serviços de TI. Este processo deve restaurar o funcionamento 
normal de um serviço o mais rápido possível e minimizar os possíveis impactos causados pelo 
incidente. 
 
O gerenciamento das requisições de serviços dos usuários de TI da UFBA tem por objetivo a 
solução imediata dos problemas ou o redirecionamento para as empresas que prestam serviços 
para a Universidade ou para as áreas operacionais da UFBA. Estas requisições referem-se a 
incidentes, problemas, solicitações de mudanças e questões relacionadas com os serviços de 
TI que causem impacto no usuário. 
 
Para controle e acompanhamento do processo de incidentes e requisição de serviços é 
utilizado também o Footprints Service Core versão 11.6.01, desenvolvido e distribuído pela 
BMC Software, respeitando o fluxo abaixo. 
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As seguintes atividades são executadas no gerenciamento do incidente: 

 

a) Identificação, registro e classificação dos incidentes no Sistema de Gestão da 
Central de Serviços; 

b) Priorizar os incidentes, levando-se em consideração o impacto e urgência, e 
respeitando as condições previstas nos Níveis Mínimos de Serviço; 

c) Efetuar de imediato o diagnóstico dos incidentes a fim descobrir as possíveis 
causas e resolver o incidente; 

d) Escalar em tempo os incidentes para outro nível cuja capacidade técnica ou 
hierárquica seja mais apropriada para resolução, caso seja necessário; 

e) Realizar e registrar todas as investigações durante o processo de tratamento do 
incidente, servindo para construir o histórico de atendimento e alimentar a base 
de conhecimento; 

f) Finalizar o chamado categorizando e registrando o motivo do incidente, além de 
aplicar a pesquisa de satisfação para o usuário solicitante. 

 
3. Gerenciamento de Problemas  

O processo de gestão de problemas visa identificar as causas reais dos incidentes de forma a 
evitar a recorrência. O processo de gestão de problemas deve promover as alterações 
necessárias na infraestrutura para erradicar os erros evitando assim a recorrência dos 
incidentes correlacionados, minimizando os impactos negativos dentro da infraestrutura de TI. 

Para controle e acompanhamento do processo de problemas é utilizado também o Footprints 
Service Core versão 11.6.01, desenvolvido e distribuído pela BMC Software, respeitando o fluxo 
abaixo. 
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4. Gerenciamento de Disponibilidade 

O processo de gerenciamento de disponibilidade deve gerenciar a disponibilidade dos 
recursos de TI para garantir o cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviços (NMS) 
estabelecidos. Para isso, engloba as atividades ligadas à elaboração de plano de 
disponibilidade e ao monitoramento e reporte da disponibilidade real dos recursos de TI. 

Atualmente a gestão de disponibilidade é realizada pela ferramenta de monitoramento de 
disponibilidade e desempenho que utilizamos o Zabbix versão 2.4.5, software open source. 

O monitoramento dos ativos é realizado em regime contínuo 24x7 por um central de 
monitoramento.  

As regras gerais para o cálculo da disponibilidade dos hosts e serviços são as seguintes: 

• A indisponibilidade deve ser medida por serviço e não por servidor; 

• Caso o serviço de mesma natureza seja fornecido por dois ou mais servidores o 
índice deve ser calculado individualmente, exceto quando em ambiente de redundância; 

• Os serviços devem estar disponíveis em regime contínuo (24 horas x 7 dias). O 
serviço somente será considerado como disponível se estiver funcionando normal, com 
qualidade e com o desempenho adequado; 

• A disponibilidade de um serviço será calculada pela soma das horas que o serviço 
está ativo e funcionando normalmente durante o mês;  

• Não serão considerados como serviços indisponíveis aqueles que pararam devido a 
um efeito cascata (ex.: o defeito em um switch que provoca a indisponibilidade de vários 
servidores); e 

Além da disponibilidade acima também é verificada o desempenho das aplicações, cujo índice 
visa verificar se os serviços estão sendo prestados com qualidade satisfatória para os usuários 
e deve obedecer a Gestão de Desempenho. 
 
 

5. Gerenciamento da Base de Conhecimento e Catálogo de Serviços 

O gerenciamento da base de conhecimentos visa manter atualizada a base de documentos 
necessários para utilização dos diversos grupos da central de serviços de forma a diminuir o 
tempo de resolução dos atendimentos prestados e uniformizando o tratamento. 

Para controle e atualização da base de conhecimento é utilizado também o Footprints Service 
Core versão 11.6.01, desenvolvido e distribuído pela BMC Software e a base de documentos 
publicadas na Wiki (Foswiki versão 1.1.9) da Superintendência de Tecnologia da Informação. 
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O gerenciamento do catálogo de serviços tem como propósito a organização e manutenção de 
informações consistentes sobre todos os serviços em produção e disponível para os usuários, 
assegurando ampla divulgação a todos aqueles que tenham direito de acesso.  

As revisões são realizadas periodicamente e o catálogo é mantido atualizado com todas as 
suas dependências entre componentes de suporte e itens de configuração e disponível no site 
da Superintendência de Tecnologia da Informação. 
 
 

6. Gerenciamento de Capacidade e de Configuração  

O processo de gerenciamento de capacidade tem como uma de suas principais finalidades 
assegurar que a capacidade de infraestrutura de uma organização dê o suporte adequado para 
manutenção das necessidades de seus negócios.  Esta capacidade deve ser o bastante para 
manter a qualidade nos Níveis Mínimos de Serviço acordados, sem ultrapassar as restrições 
orçamentárias.  São exemplos de itens que normalmente compõem os Planos de Capacidade: 
processamento desejado, espaço em disco, memória, conectividade, protocolos, arquitetura de 
software, dentre outros componentes. 

O processo de gerenciamento de configuração visa o armazenamento e gerenciamento de 
dados relacionados à infraestrutura de TI para permitir o controle, mantendo atualizado todos 
os ativos de TI, sendo responsável pela criação e manutenção da Base de Dados do 
Gerenciamento de Configuração (BDGC). Nesse processo são identificados todos os itens de 
configuração (IC) necessários para a entrega dos serviços de TI e fornecido um modelo lógico 
dos serviços, dos ativos e da infraestrutura no qual são registrados os relacionamentos entre os 
itens de configuração utilizados para cada serviço oferecido. 

O inventário é realizado de forma centralizada através de agentes que se comunicam com o 
servidor, ou através do protocolo SNMP com scanner das faixas de rede configuradas.  

No monitoramento é feito através de cadastrado manual dos itens de configuração, que corre 
após aprovação da mudança pelo Comitê de mudança. 

Atualmente a gestão de configuração é realizada por duas ferramentas combinadas. A 
ferramenta de Inventário, que utilizamos o Footprints Asset Core versão 11.7 desenvolvida e 
distribuída pela BMC Software; e da ferramenta de Monitoramento de Disponibilidade e 
Desempenho que utilizamos o Zabbix versão 2.4.5, software open source. 

Tanto o processo de capacidade, quanto o de configuração estão sendo implantados na UFBA 
ainda esse ano. O primeiro está na fase de desenho do processo, enquanto o segundo está na 
fase de ajustes e validação das informações da ferramenta de inventário. 
 
 

7. Gerenciamento de Segurança da Informação  
 
O gerenciamento de segurança da informação é responsável por garantir a segurança dos 
ativos de informação e comunicações.  Por meio deste processo procura-se garantir que as 
informações sejam fornecidas de maneira correta, respeitando a confidencialidade; garantir 
que a informação seja entregue de forma precisa, completa e protegida; garantir a 
confiabilidade das transações e tornar as informações disponíveis quando assim forem 
solicitadas, resistindo a possíveis ameaças externas e internas à rede UFBA. 
 
A gestão da segurança da informação é realizada através do Gestor de Segurança e do Comitê 
de Segurança da Universidade.  A equipe de tratamento de incidentes de segurança da 
informação é responsável, dentre outras atividades, pela execução do que for definido na 
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Política de Segurança da Informação e Comunicação (PoSIC) da UFBA, pela análise de risco 
dos ativos de informação, pela execução, tratamento e resposta aos incidentes de segurança da 
informação. 
 
Atualmente a Universidade está em análise da Política de Segurança da Informação e 
Comunicação (PoSIC) e o controle dos incidentes de segurança são registrados na mesma 
ferramenta da gestão de incidentes. 
 
O tratamento dos incidentes de segurança na rede local, é automatizado pela ferramenta 
TRAIRA (Tratamento de Incidentes de Rede Automatizado) que automatiza o procedimento 
de detecção, identificação e isolamento dos dispositivos geradores de incidentes de segurança 
em redes local. Fruto do desenvolvimento da equipe da UFBA em parceria com POP-
BA/RNP e CERT.Bahia. 
 
g. Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados 

esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os 
valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão. 

 

Contratação de serviço de outsourcing de impressão 

Elaboração de projeto, licitação, contratação e implantação de serviço de impressão 
departamental (atendimento à área administrativa) e de alto volume (Editora da UFBA) com o 
objetivo de prover serviço de alta qualidade e alta disponibilidade através de definição de 
SLAs (reposição de suprimentos e assistência técnica), proporcionando redução de custos 
através de racionalização do uso e ferramenta de gestão e controle. Projeto previsto na meta 
4.2 do PDTI. 
 
Fomento ao uso de ferramentas de webconferência e videoconferência 
Desenvolvimento de ações técnicas e logísticas para ampliação da disponibilidade e promoção 
do uso dos serviços de web e videoconferência, com o objetivo de redução de custos de 
viagens e aumento da agilidade e flexibilidade na realização de reuniões com participantes em 
locais geograficamente distantes. Esta redução se verifica de forma significativa na formação 
de bancas de defesa de teses e dissertações de mestrado e doutorado. Este projeto adquiriu 
uma relevância ainda maior devido ao corte de verba do PROAP da CAPES. Projeto previsto 
na meta 3.3 do PDTI. 
 
Implantação do Gateway de VoIP do novo fone@RNP 
A UFBA é instituição parceira do serviço fone@RNP, que conecta diversas instituições de 
ensino e pesquisa brasileiras e internacionais, agências estatais e outras instituições de ensino 
e pesquisa parceiras da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) por meio de tecnologia de voz 
sobre IP (VoIP), permitindo que as chamadas realizadas por voz (via telefone comum, 
telefone IP ou softphone) sejam encaminhadas através da internet, e proporcionando um 
potencial de economia no custo das ligações interurbanas e internacionais. Este projeto 
implantou um gateway da nova versão do serviço que é mais efetivo na redução de custos por 
funcionar de forma transparente para os usuários. O projeto não teve custo para a UFBA, 
tendo os custos de equipamentos e consultoria para instalação bancados pela RNP. Projeto 
previsto na meta 2.6 do PDTI. 
 
Projeto Federação CAFe 
A CAFe (Comunidade Acadêmica Federada) possibilita que cada usuário tenha uma conta 
única em sua instituição de origem, válida para todos os serviços oferecidos à Federação, 
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eliminando a necessidade de múltiplas senhas de acesso e processos de cadastramento, 
viabilizando o acesso aos periódicos da CAPES sem a utilização de VPN, acesso ao serviço 
MCONF, File Sender, entre outros. Serviço foi implantado em 2015 e encontra-se em status 
de produção. Projeto previsto na meta 2.2 do PDTI. 
 
Projeto eduroam 
A iniciativa permite que os membros das instituições participantes, incluindo os estudantes e 
os pesquisadores, obtenham conectividade à Internet, através de conexão sem fio (wi-fi), 
dentro de seus campi e em qualquer localidade que ofereça essa facilidade, de qualquer parte 
do mundo, como provedora de serviço. Este serviço traz grande benefício para a comunidade, 
especialmente pesquisadores em visita a outras universidades. Serviço foi implantado em 
2015 e encontra-se em status de produção. Projeto previsto na meta 2.2 do PDTI. 
 
Projeto Nuvem UFBA 
Projeto que visa ampliar a disponibilidade de espaço para armazenamento de dados através da 
implantação de um serviço de infraestrutura para armazenamento confiável, baseado no 
software livre owncloud, que permita aos alunos, professores e pesquisadores utilizarem uma 
plataforma em nuvem segura, eficiente e altamente disponível, integrada com outros 
ambientes de armazenamento já disponíveis, como o porta arquivos do e-mail e o servidor de 
arquivos. Esta iniciativa está em conformidade com o decreto 8.135 que estabelece que o 
armazenamento e a recuperação de dados deverá ser realizada em centro de processamento de 
dados fornecido por órgãos e entidades da administração pública federal. Devido à falta de 
disponibilidade de recursos financeiros não foi possível  investir na ampliação da 
infraestrutura de armazenamento (storage). Projeto previsto na meta 2.3 do PDTI. 
 
Projeto de ampliação do acesso à rede sem fio 
Este projeto visa à ampliação do alcance e da qualidade das conexões com internet sem fio, de 
modo a assegurar o efetivo acesso à rede mundial em todos os prédios dos campi da UFBA. 
Com isso, busca-se inibir a proliferação de equipamentos de acesso à rede sem fio sem 
concordância e acompanhamento da Superintendência de TI, que dificulta as atividades 
relacionadas à gerência da rede. Outro benefício almejado é a redução da demanda por 
recursos dos laboratórios acadêmicos de TI, uma vez que há um grande número de alunos que 
podem se conectar a esta rede através de seus próprios equipamentos de TI. Foi apresentado 
projeto em atendimento à recomendação do TCU em seu Relatório de Fiscalização à UFBA 
(TC 019.185-2014-6 - Fiscalização: 490/2014 - Relator: Min. Bruno Dantas), prevendo 
investi-mento anual de R$1.083.384,00, durante três anos. Devido à insuficiência de recursos 
financeiros, o investimento realizado na aquisição de equipamentos foi limitado a um 
montante de R$232.898,00. Projeto previsto na meta 4.4 do PDTI. 
 
Implantação do SISAU 
O Sistema Acadêmico Universitário (SISAU) tem como objetivo informatizar as etapas de 
inscrição, pré-matrícula e matrícula on-line dos alunos dos cursos de extensão e livres da 
Universidade. Provê também funcionalidades de lançamento de notas, frequência e emissão 
de relatórios para gestão dos cursos. Implantado em 2015 atendendo inicialmente os cursos do 
PROFICI - Programa de Proficiência em Língua Estrangeira e do NUPEL - Núcleo 
Permanente de Extensão em Letras. Projeto previsto na meta 1.1 do PDTI. 
 
Implantação da Agenda UFBA 
O sítio hospedado em www.agenda.ufba.br destina-se à publicação dos eventos realizados 
pela comunidade acadêmica da Universidade Federal da Bahia. O espaço virtual foi 
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idealizado para reunir palestras, seminários, exposições, debates, mesas-redondas, 
performances, concertos, saraus, defesas de dissertações e teses e demais atividades realizadas 
pelas unidades da UFBA, com o objetivo de dar visibilidade às realizações e informar aos 
possíveis interessados dentro e fora da Universidade. Este projeto, no âmbito das ações de 
atualização e modernização dos portais institucionais, está previsto na meta 1.5 do PDTI. 
 
Implantação do SIPOS 
O sistema SIPOS informatiza o processo de inscrição e seleção de candidatos a alunos de Pós-
graduação. Permite gerenciar o processo de seleção de candidatos a programas de pós-
graduação, desde a inscrição dos candidatos até a lista de aprovados, passando pela 
homologação das inscrições e avaliação dos candidatos em cada etapa de seleção. Tendo 
como área gestora a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PROPG), este projeto está 
previsto na meta 1.1 do PDTI. 
 
Projeto UFBA SIM 
O projeto UFBA SIM, se refere à implantação dos sistemas integrados de gestão (SIGs) da 
UFRN (SIPAC, SIGRH e SIGAA) na UFBA. A UFBA já possuía vários módulos do SIPAC 
(Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) implantados, tendo sido 
ampliado em 2015 com a implantação do módulo de protocolo, com o objetivo de ajudar a 
modernizar e melhorar a tramitação de processos dentro da Universidade. Destaca-se neste 
projeto o desenvolvimento de um grande trabalho de planejamento para aquisição do SIGRH 
(Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos) e do SIGAA (Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas), culminando com a aquisição do SIGRH, que tem previsão 
de início de implantação no primeiro semestre de 2016. Devido ao número limitado de 
funcionários que hoje fazem parte do quadro da UFBA, a UFRN (detentora do direito dos 
sistemas) desaconselhou a implantação do SIGAA, sendo agendada uma retomada de 
negociação no segundo semestre de 2016. O custo total do projeto é de R$788.009,00 em três 
anos. Este projeto atende às metas 1.1, 1.2 e 1.3 do PDTI. 
 
 
h. Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas 

terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade. 
Visando mitigar ao máximo a dependência tecnológica da empresa terceirizada que presta o 
gerenciamento e operação da central de serviços de TI a UFBA tomou as algumas medidas 
com vistas a distribuição e perenizarão do conhecimento.  

 

• Capacitação do quadro técnico da Universidade nas tecnologias que adotamos, o 
que ficou facilitado com a presença da Escola Superior de Redes da RNP que opera 
nas dependências da STI/UFBA; 

• Construção e atualização da base de conhecimento e documentações de 
procedimento e instruções de trabalho adotados na alteração ou adoção de algum 
item de configuração ou serviço novo; 

• Criação do processo de mudança e liberação que prevê a discussão técnica anterior 
e a divulgação das alterações e adições realizadas no ambiente, onde cabe ao 
Comitê de Mudança, formado por servidores da UFBA, a aprovação ou não da 
execução da mudança;  

• Realização de encontros rápidos entre os membros das equipes para discutir e 
repassar aos demais o conhecimento de tecnologias adotadas;  
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• Incentivo à criação de artigos para apresentações em workshops utilizando casos de 
sucesso implantados na Universidade, o que faz o autor aprofundar o conhecimento 
sobre o assunto;  

• Definição da presença de servidor da UFBA em cada sub-área de atuação, na 
medida do possível, acompanhando os trabalhos desenvolvidos na sustentação; 

• Desenvolvimento e, eventualmente, execução de projetos de melhoria ou adição de 
novos serviços por servidores da Universidade. 
 

O software atual de gestão da central de serviços é fornecido pela empresa contratada. Com 
relação a essa dependência, a Universidade entende que as informações geradas nos softwares 
utilizados para gestão de serviços (registro de chamados, inventário, etc.) são de sua 
propriedade e devem ser disponibilizadas em formato a ser definido para eventual migração 
preservando histórico dos registros de chamados e base de conhecimento. Adicionalmente, foi 
definido em contrato que o software deve permanecer licenciado e disponível para a UFBA 
por um período de até 12 meses após o seu término, sem nenhum custo adicional e com as 
mesmas condições de uso. 
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SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - 
SEAD 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A criação da Superintendência de Educação à Distância - SEAD ocorreu em 09/05/2013, 
como órgão executivo vinculado à Reitoria com competência para desenvolver, coordenar, 
supervisionar, assessorar e prestar suporte técnico à execução de atividades na área de 
Educação a Distância (EAD) estabelecidas no âmbito da universidade ou desenvolvidas em 
parcerias com outras instituições. 
 
A Superintendência de Educação a Distância - SEAD foi instituída com as seguintes 
atribuições: 
 

I. Implementar a Política de EAD da UFBA aprovada pelo CONSUNI;  
II.  Promover o desenvolvimento de cursos e atividades de EAD na UFBA;  

III.  Fomentar o desenvolvimento e a inserção de novas tecnologias nos cursos presenciais 
da UFBA, em parceria com a Superintendência de Tecnologia da Informação - STI;  

IV.  Promover a integração de mídias (TV, rádio, cinema) para o aprimoramento do 
material didático dos cursos da UFBA;  

V. Fomentar a criação de laboratórios de ensino para preparação e aprimoramento de 
material didático;  

VI.  Designar comitês de assessoria para o planejamento e o aprimoramento de material 
didático para EAD.  

 
 
 
2. ATIVIDADES DE EAD REALIZADAS NA UFBA  
 
Na presente gestão, está em elaboração um conjunto de normas e referenciais que visam 
regulamentar o uso de EAD em diferentes níveis e modalidades pela oferta adequada e 
qualificada de cursos em geral. Como exemplo, pode ser citada a participação da SEAD no 
Fórum de EAD que tem como objetivo a elaboração de uma nova política de EAD para a 
UFBA, entre os pontos a serem revistos inclusive uma nova regulamentação do ensino de 
graduação de forma híbrida (20% das atividades em EAD) que, atualmente, está em fase de 
análise pela PROGRAD. A partir desse documento, os cursos ofertados serão oferecidos nas 
modalidades presencial e a distância, a partir das normas vigentes para a graduação, tais 
como: formas de ingresso, emissão de documentos, estágios, atividades complementares, 
transferências internas, sistemática de avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes, 
etc.  
 
Outra ação relevante tem sido a participação da SEAD junto à Comissão Própria de Avaliação 
(CPA). Visando implantar os procedimentos de Avaliação do SIAV, para os cursos de EAD, 
objetivando ampliar o acesso e a permanência dos estudantes nos cursos do sistema UAB-
UFBA, e oferecidos diretamente pela UFBA, a SEAD vem investindo junto às coordenações 
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de curso, em atividades específicas para esta finalidade e que incluem o acesso ao Sistema de 
Bibliotecas e uma gestão dos equipamentos de Webconferência, disponibilizando na sua 
página na internet os procedimentos para uso da infraestrutura existente na UFBA. 
 
2.1 ATIVIDADES DO NÚCLEO UAB 
 
Com o corte de recursos financeiros do MEC, em 2015 houve apenas os encerramentos dos 
cursos iniciados em 2014 e o início da nova turma de graduação no Curso de Licenciatura em 
Matemática. 
 
Para apoiar a realização desses cursos, foi constituída uma equipe multidisciplinar, hoje 
integrada à equipe da SEAD, que tem por objetivo: 
 

I. Proporcionar apoio acadêmico e pedagógico aos cursos; 
II.  Proporcionar apoio tecnológico, através da estruturação de suporte tecnológico e 

administrativo e integração aos sistemas acadêmicos (SIAC/SISUAB/SIAV); 
III.  Apoiar o gerenciamento dos recursos; 
IV.  Apoiar a produção e reprodução de material didático, envolvendo material impresso, 

animações, vídeos, etc.; 
V. Apoiar o processo de capacitação continuada das equipes que implementam os cursos; 

VI.  Apoiar os Polos e os cursos desenvolvidos na modalidade a distância, entre outras 
atividades. 

 
O Núcleo UAB é atualmente, coordenado por Márcia Rangel (Coordenadora da UAB) e Sofia 
Souza (Coordenadora Adjunta da UAB). Esse Núcleo é apoiado por uma equipe 
multidisciplinar formada por servidores Bolsistas da UAB e por servidores da UFBA. 
 
Quadro 01 – Servidores da SEAD/Equipe UAB 

NOME CARGO 
Paulo de Arruda Penteado 
Filho 

Superintendente - Janeiro a Agosto de 2015 

Márcia Rangel Superintendente - Agosto até os dias atuais 
Edgard Rebouças de Assis 
Neto 

Técnico em Assuntos Educacionais 

Lívia Conceição Amorim de 
Santana 

Técnica em Contabilidade 

Giscelle Carvalho Almeida Assistente em Administração 
Carlos Pereira Tavares Técnico em Contabilidade 
José Valter Oliveira Andrade Técnico em Tecnologia da Informação - UAB 
Sofia Silva de Souza Coordenadora Adjunta - UAB 
Rafaela Almeida Nascimento Secretária - UAB 
Luana Brito da Silva Pereira Atendente 
Jocenice Alves Barbalho 
Santos 

Chefe do Setor de Gestão Administrativa e Financeira - 
UAB 

Gilson Rabelo de Almeida 
Neto 

Programador Visual – Midiatização de Material Didático - 
UAB 

Márcia de Freitas Cordeiro Pedagoga - UAB 
Lanara Guimarães de Souza Pedagoga - UAB 

Fonte: SEAD/UAB 
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3. AÇÕES ESTRUTURANTES DESENVOLVIDAS EM 2015 
 
A Superintendência de Educação a Distância - SEAD estabeleceu um programa de visitas 
técnicas às Unidades Acadêmicas que influenciam ou possuem interesse em desenvolver 
ações de educação a distância no âmbito da UFBA, nos níveis de atualização de servidores 
docentes e técnico-administrativos da UFBA que atuam na graduação, extensão e pós-
graduação, com a proposta de divulgar as ações e serviços desenvolvidos pela SEAD, visando 
a qualificação da EAD na Universidade. 
 
Além disso, nas visitas foram apresentadas a estrutura organizacional da SEAD e os recursos 
tecnológicos que se encontram à disposição da comunidade universitária que podem ser 
acessados no sítio www.sead.ufba.br. Até o momento, já foram realizadas visitas técnicas às 
Escolas de Administração, de Ciências Contábeis, Instituto de Matemática, Faculdade de 
Educação, Instituto de Saúde Coletiva, TV UFBA e às Pró-Reitorias de Extensão, Graduação, 
Pesquisa e Pós-graduação, Desenvolvimento de Pessoas, Planejamento e Superintendências 
(SUPAC, SUMAI, SUPAD, STI).  
 
Foi também criado um Fórum de EAD-UFBA, em 1º de setembro de 2015, para partilhar as 
ações em desenvolvimento na SEAD e notícias da UAB. Este Fórum conta com 35 
participantes ativos. Além disso, houve a abertura de um fórum no ambiente Moodle UFBA 
com o objetivo de amadurecer e trocar ideias sobre a EAD e sua institucionalização, que pode 
ser acessado através do endereço: 
http://www.novomoodle.ufba.br/mod/forum/view.php?id=40806  
 
No exercício de 2015, a UFBA ofertou um novo curso de Especialização em Gestão de 
Pessoas a partir de uma bem-sucedida parceria com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de 
Pessoas – PRODEP, a Escola de Administração da UFBA e a Superintendência de Educação 
a Distância – SEAD. Esse curso foi financiado pela verba de Capacitação do (PCCTAE). 
 
Dentre as ações mais relevantes desenvolvidas em 2015 podemos citar: 
 

I. Ampliação da oferta de Educação a Distância aprovando no CAE a oferta dos cursos 
de graduação em Ciências Contábeis e Dança; 

II.  Estabelecimento das bases de uma política institucional específica em parceria com a 
PRODEP de formação continuada de professores e técnicos administrativos para 
atuação em equipes proponentes de Educação a Distância; 

III.  Aprovação do projeto da Edição da Revista Virtual - EAD UFBA em REVISTA, com 
o propósito abordar questões atuais para a compreensão dos fenômenos relacionados 
com a EAD na UFBA; 

IV.  Definição dos processos e normas que visem à regulamentação da Educação a 
Distância na UFBA, e em suas relações com a UAB em parceria com as unidades 
acadêmicas. 

 
Em referência aos cursos vinculados à Universidade Aberta do Brasil - UAB, houve apenas a 
continuidade dos cursos iniciados em 2014, sendo que o curso de Licenciatura em Matemática 
teve o início das suas atividades em 2015. Além disso, há 05 cursos da CAPES previstos para 
2016: Licenciatura em Matemática, Especialização no Ensino da Filosofia no Ensino Médio, 
Especialização no Ensino da Sociologia no Ensino Médio, Especialização no Ensino das 
Ciências e Especialização em Gestão Pública Municipal. 
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As coordenações de curso atuantes no momento, na modalidade a distância, apoiados pela 
SEAD/UAB, são: 
 

I. Coordenação do Curso de Graduação em Matemática; 
II.  Coordenação do Curso de Especialização no Ensino de Filosofia no Ensino Médio; 

III.  Coordenação do Curso de Especialização Ensino de Sociologia no Ensino Médio; 
IV.  Coordenação do Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal; 
V. Coordenação do Curso de Especialização em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e 

Raça; 
VI.  Coordenação do Curso de Especialização em Gestão de Pessoas com Ênfase em 

Gestão por Competências. 
 
 
3.1 INFORMAÇÕES QUADRO DE PESSOAL 
 
A Superintendência de Educação a Distância foi instituída no ano de 2013, porém, somente 
em 2015 a SEAD recebeu quatro servidores que passaram a constituir seu quadro permanente. 
 
Atualmente, a equipe da SEAD é composta pela Superintendente, servidores técnico-
administrativos, além da equipe de apoio da Coordenação UAB na UFBA, de bolsistas e/ou 
servidores terceirizados. 
 
 
3.2 REFORMULAÇÃO DA SEAD - ESTRUTURA E FUNCIONAMENT O 
 
A SEAD se configura como setor complexo devido, de um lado, à diversidade de tarefas a ela 
atribuídas e, de outro, considerando-se que foi constituída a partir do núcleo de profissionais 
que atuavam no início das atividades do Sistema UAB em conjunto com servidores públicos 
técnicos administrativos, pessoal terceirizado e bolsistas. Em face da reformulação do 
Regimento da UFBA e aliado ao financiamento do Sistema UAB, estabeleceu-se em 2014 
uma estrutura e funcionamento que comportavam diversos atores e as diferentes frentes de 
trabalho relativas às tarefas a eles atribuídas. 
 
Ao longo do tempo, devido ao conhecimento acumulado, é imprescindível a reformulação da 
estrutura proposta para a SEAD no Regimento da UFBA, para fazer face às demandas para 
institucionalização da EAD na UFBA. Entre as alterações destacamos a composição do 
quadro de servidores da SEAD e a necessidade de alocação de docentes na SEAD, para 
compor as coordenações técnica e pedagógica e auxiliar no diálogo com as unidades 
acadêmicas na composição das novas estruturas e a revisão das tarefas que vêm sendo 
gestadas, de modo a contemplar as atuais demandas dos cursos vinculados ao Sistema UAB, 
assim como as demandas da UFBA, e a possibilidade de dependência de recursos financeiros 
oriundos da CAPES.  
 
Para isso, ao longo de 2015, foi realizado mapeamento dos processos acadêmicos e 
identificada uma necessidade de reengenharia desses processos visando adequá-los à 
proposta do ensino híbrido. 
 
A SEAD tem hoje uma visão clara dos desafios, e das demandas a serem atendidas. A equipe 
está sendo ampliada em função das competências requeridas para atendimento das 
funcionalidades institucionais requeridas, buscando ampliar a discussão num Fórum de EAD, 
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constituído com o objetivo de agregar a experiência de educadores e gestores que trabalharam 
com educação a distância, e trazendo profissionais internos e externos com experiência para 
se juntar à equipe. Nos dois casos, serão necessárias ações expressivas de capacitação da 
equipe, tanto pela natureza da atividade, quanto pela sua característica multidisciplinar, 
incluindo professores e futuros tutores. Estamos também ampliando o espaço físico para 
assegurar qualidade no desenvolvimento das atividades de produção, gestão e disseminação 
das tecnologias educacionais e manter uma infraestrutura técnica operacionalmente voltada ao 
apoio do processo de ensino-aprendizagem a distância, conforme previsto no PDI UFBA 
2012 - 2016. 
 
 
4. ORÇAMENTO 
 
4.1 ORÇAMENTO PREVISTO PARA 2015 
 
Não houve repasse realizado pela UFBA - Universidade Federal da Bahia para a unidade 
gestora SEAD - Superintendência de Educação a Distância. 
 
 
Quadro 02 – Ação/Subtítulos – OFSS 
Identificação da Ação 

 

Código 

Identificação da Ação/ Código:  M20RJG01MSN 
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e 
Gestores para a Educação Básica 

 
 
 
 
 
 
 
Descrição 

Incentivo e promoção da formação inicial e continuada de professores, profissionais, funcionários e 
gestores, desenvolvimento de capacitações, estudos, projetos, avaliações, implementação de  políticas 
e programas demandados pela Educação Básica, por meio de apoio técnico, pedagógico e financeiro, 
inclusive ao sistema Universidade Aberta do Brasil UAB, 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, afrobrasileira, africana, o atendimento 
educacional especializado, a educação de jovens e adultos, educação em direitos humanos, a 
sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, 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. 

 
 
 
Iniciativa 

Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de 
profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades 
presencial e a distância, considerando programas específicos, como para professores indígenas, do 
campo e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da 
história e cultura indígena, afrobrasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a 
educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a 
sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da 
criança e do  adolescente. 

 
Objetivo 

Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos 
profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de 
planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações democráticas de 
trabalho. 

Programa Educação Básica  Código: 2030 

Unidade 
Orçamentária 

26232 -  Universidade  Federal da Bahia 

Ação 
Prioritária  

(    ) Sim       (      )Não       Caso positivo: (     )PAC (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 
Execução Orçamentária e Financeira 
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Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

 
Dotação 

 
Despesa 

 
Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processad
os 

Não Processados 

0029 4.670,238* 4.670,238 222.845,88* 222.845,88 222.845,88   
Execução Física da Ação - Metas 
 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

 
 
Descrição da meta 

 
 
Unidade de 
medida 

 
 
Montante Previsto Reprogramado (*) Realizado 

0029 Pessoa beneficiada Unidade 12659 400 16441 
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

 
Execução Orçamentária e Financeira 

 
Execução Física - Metas 

Valor em 
01/01/2014 

Valor 
Liquidado  

Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de 
medida 

Realizada 

0029       
Fonte: Siafi Gerencial / PROPLAN/Coordenação de Orçamento 
* O valor de R$ 4.670,238, corresponde à soma dos seguintes valores: R$ 4.670,238, referentes à SEB R$ 3.358.220,00 
e SECADI 1.312,018. 
*O valor de R$ 222.845,88 corresponde à soma dos seguintes valores: R$ 101.016,00, referentes à locação de Mão de 
Obra e R$ 121.829,88, referentes a Serviços Pessoa Jurídica. 
 
 
Análise Situacional 
 
Universidade Federal da Bahia, em 2015 na ação 20RJ (Apoio à Capacitação e Formação Inicial e 
Continuada para a Educação Básica), os cursos relativos à SECADI tomaram como base a meta 
física de 2014. 
 
 
  Quadro 03 - Meta Física 

CURSO META FISICA 2014 
(VAGAS) 

META FISICA 
2014 

REALIZADO EM 
2015 (VAGAS) 

Educação Ambiental com Ênfase em 
Espaços Educadores Sustentáveis – 
Especialização  - EaD 

100 116 

Gestão de Políticas Públicas em Gênero 
e Raça – Especialização – Ead 

210 210 

Gestão de Políticas Públicas em Gênero 
e Raça – Aperfeiçoamento – Ead 

200 230 

Educação em Direitos Humanos – 
Extensão – EaD 

250 300 

Gênero e Diversidade na Escola – 
Aperfeiçoamento – EaD 

100 230 

Escola de Gestores – Curso de 
Especialização em Gestão Escolar 

400 400 

Formação Continuada de Professores e 
Coordenadores Pedagógicos do Ensino 
Médio 

8719 12.831 

Conselho Escolar – Curso de Extensão a 480 658 
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Distância Formação Continuada em 
Conselho Escolar 
Docência em Educação Infantil – 
Especialização 

120 120 

Curso de Extensão a Distância 
Formação Continuada de Conselheiros 
Municipais de Educação 

330 476 

Curso de Especialização para Gestores e 
Coordenadores Pedagógicos da 
Educação Integral 

120 120 

Coordenação Pedagógica – Curso de 
Pós-Graduação Latu Sensu em 
Coordenação Pedagógica  

480 465 

Curso de Especialização Educação, 
Pobreza e Desigualdade Social 

400 A iniciar 

Escola da Terra - Aperfeiçoamento 750 285 
Ensino de Sociologia no Ensino Médio- 
Especialização 

180 128 

Ensino de Filosofia no Ensino Médio - 
Especialização 

180 121 

Gestão Pública Municipal - 
Especialização 

200 83 

Licenciatura em Matemática 387 202 
TOTAL 13606 16975 

   Fonte: SIAC/SEAD/SISUAB/COORDENAÇÕES DE CURSOS 
 
Análise Situacional 
 
Para o ano de 2015, foi instituída uma meta física de 18 (dezoito) ações a serem executadas no 
Programa de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica. De 
acordo com as informações fornecidas pelos coordenadores dos cursos, em 2015, foram executadas 
17 (dezessete) das 18 (dezoito) ações, sendo que há 01 (uma) ação prevista para iniciar em 2016. 
 
Em referência aos cursos vinculados à SEB/SECADI, realizamos 90% da meta física, ficando 
apenas 10 % abaixo das expectativas, visto que o Curso de Especialização em Educação, Pobreza e 
Desigualdade Social está com execução prevista para iniciar no exercício de 2016. 
 
No que diz respeito aos cursos vinculados à UAB, houve apenas a continuidade dos cursos iniciados 
em 2014, sendo que o curso de Licenciatura em Matemática teve o início das suas atividades em 
2015. 
 
Considerando o corte de recursos financeiros do MEC, não houve oferta de novos cursos em 2015. 
Sendo assim, os recursos empenhados em 2015 foram utilizados para a execução da meta física 
iniciada em 2014. 
 
Segue lista dos cursos vinculados às Secretarias do MEC em execução e/ou concluídos no exercício 
de 2015: 
 
Cursos Vinculados à SEB: 

1. Conselho Escolar - Curso de Extensão a Distância Formação Continuada em Gestão Escolar 
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2. Escola de Gestores - Curso de Especialização em Gestão Escolar 

3. Pró-Conselho - Curso de Extensão a Distância Formação Continuada de Conselheiros 
Municipais de Educação 

4. Coordenação Pedagógica - Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Coordenação 
Pedagógica 

5. Docência em Educação Infantil - Especialização 

6. Formação Continuada de Professores e Coordenadores Pedagógicos do Ensino Médio 

7. Curso de Especialização para Gestores e Coordenadores Pedagógicos da Educação Integral 

 
Cursos Vinculados à SECADI: 

1. Educação Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis - Especialização 

2. Gênero e Diversidade na Escola - Aperfeiçoamento 

3. Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça- Aperfeiçoamento 

4. Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça - Especialização 

5. Educação em Direitos Humanos 

6. Escola da Terra - Aperfeiçoamento 

Cursos Vinculados à UAB: 
1. Curso de Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio 

2. Curso de Especialização em Ensino de Sociologia no Ensino Médio 

3. Curso de Especialização em Gestão Municipal 

4. Curso de Licenciatura em Matemática 

 
4.2 MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL/COMPRAS 
 
Ao longo do exercício financeiro de 2015, a SEAD - Superintendência de Educação a Distância 
adquiriu os seguintes bens permanentes: 
 
Misturador de áudio e vídeo: Empenho 801423 - Ação Orçamentária REUNI M8282G0100N 
Suporte Fixação Projetor: Empenho 801427 - Ação Orçamentária REUNI M8282G0100N 
Tela Projeção: Empenho 801425 - Ação Orçamentária REUNI M8282G0100N 
 
 
5. PERSPECTIVAS PARA 2016 
 
Visando dar continuidade às ações desenvolvidas nos exercícios anteriores, a SEAD 
apresentou em dezembro de 2015 à Reitoria o seguinte Plano de Ação: 
 

I. Negociação com a SUMAI para adequação da infraestrutura física da SEAD; 
II.  Definição de teto orçamentário para a manutenção das atividades de custeio da SEAD, 

bem como a aquisição dos equipamentos para o espaço multimídia; 
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III.  Qualificação do quadro de colaboradores para compor a equipe multidisciplinar da 
SEAD/UAB; 

IV. Atração de servidores e docentes com notória especialização, para a gestão das 
Coordenações Tecnológica e Pedagógica da SEAD; 

V. Capacitação dos colaboradores internos e externos nas práticas de EAD; 
VI. Elaboração dos processos que envolvem as Coordenações Pedagógica, Tecnológica e 

Administrativa e de Produção Audiovisual; 
VII.  Negociação e acompanhamento junto à STI para a qualificação de docentes e técnicos 

para a gestão e a configuração dos servidores de internet para vídeo conferência, 
webconferência e teleconferência; 

VIII.  Negociação com a PROGRAD, para rever a regulamentação de EAD na graduação; 
IX. Negociação com a SUPAC para a gestão das informações acadêmicas dos alunos de 

EAD, estabelecendo procedimentos para acompanhamento e avaliação do percurso 
acadêmico dos estudantes; 

X. Negociação com a PROPPG para buscar uma aproximação entre a Pesquisa e a 
Educação a Distância; 

XI. Negociação com a PROEXT para avaliar as ações de Extensão relacionadas com a 
EAD e uma política de captação de recursos para financiar as ações de EAD na 
UFBA; 

XII.  Negociação com a PRODEP para avaliar a política de formação de professores autores 
e técnicos para a produção de material didático em diferentes suportes midiáticos; 

XIII.  Negociação com a SUPAD para desenvolver procedimentos de Avaliação Institucional 
nos cursos de EAD; 

XIV.  Aproximação da TV UFBA para o desenvolvimento de ações conjuntas para levar 
conteúdos educacionais através de outras mídias (TV e Rádio). 
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SSII SSTTEEMM AASS 

 
  

SSII SSTTEEMM AA  UUNNII VVEERRSSII TTÁÁRRII OO  DDEE  BBII BBLL II OOTTEECCAASS  DDAA  UUFFBBAA  --  
SSII BBII   
  
 

1 INTRODUÇÃO  

As atividades desenvolvidas pelo Sistema Universitário de Bibliotecas –SIBI/ UFBA, no 
exercício de 2015, contempla ações administrativas, técnicas, culturais e de extensão para os 
atendimentos aos usuários: estudantes, professores, técnicos administrativos e comunidade 
externa. 

 

No ano de 2015 houve uma diminuição significativa nas atividades, foi considerado um ano 
atípico por conta do período de greve de funcionários e docentes -maio a agosto. Houve ainda 
mudança de gestor do SIBI ,no mês de julho, quando toma posse a Superintendente Lidia 
Maria Batista Brandão Toutain.  

 

No ano em que o Reitorado comemorou, em 08 de setembro, um ano de gestão destaca-se a 
Inauguração da Coordenação Lugares de Memória,localizado no terceiro pavimento do 
prédio da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa-BURMC, no campus de Ondina. A 
coordenação, é constituída de tres Núcleos: Estudos Baianos, Memorial da UFBA e o Núcleo 
de Arquivos. 

 

A inauguração fez parte das comemorações do Reitorado da UFBA e contou com a presença 
do Reitor, Vice Reitor, dos Pró-Reitores Dirigentes de Unidades de Ensino, Superintendentes, 
Professores e Pesquisadores, funcionários e servidores da UFBA e do SIBI, além de e 
estudantes, usuários das Bibliotecas. 
 

2 METAS ALCANCADAS  

Apesar das turbulências atingiu-se algumas metas definidas para 2015 na esfera 
administrativas, técnicas, extensão e das ações culturais. 

 

2.1 ADMINISTRATIVAS 

• Elaboração Novo Regimento Interno para o SIBI/UFBA a ser encaminhado para 
análise e  aprovação pelo Conselho Universitário- CONSUNI; 

• Implantação e atualização do Pergamum WEB;. 

• Implementação da ferramenta SEER, utilizada para edição de periódicos, nas Unidades 
de Ensino da UFBA; 
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• Reuniões com bibliotecários e assistentes administrativos (servidores e terceirizados), 
visando unificar as ações do SIBI/UFBA,para melhor atendimento aos usuários 
interno e externo, nas Bibliotecas;. 

• Reuniões, com Bibliotecários, para definição de programas e participação do SIBI nos 
70 Anos da UFBA e no Congresso da UFBA;  

• levantamento de necessidades estruturais, de equipamentos e pessoal nas  Bibliotecas 
Setoriais, através de questionários e visita técnica da superintendência. 

•  Implantação e Restruturação de Bibliotecas-:a) ---criação dos  Lugares de 
Memória,voltado para a guarda e preservação de obras literária sobre estudos baianos, 
arquivos históricos, do Memorial da UFBA,que abrange o Depósito Obrigatório,o 
acervo de bibliotecas particulares doadas à universidade. Foi recebido em 2015 o 
 Acervo do Professor da UFBA, Armindo Jorge de Carvalho Bião.b) Criado o Núcleo 
de Arquivo,inaugurado em 08 de setembro de 2015, que abrange os arquivos da 
ditadura, os arquivos da História da Música- Adhom e arquivos documentais e 
pessoais,  

• Biblioteca Osmar Catunda (Exatas) – visitas técnicas ao longo do ano para 
acompanhar o andamento das obras e planejar a inauguração e funcionamento, 
prevista para 2016. 

 
2.2 METAS TÉCNICAS - foco no usuário 

• Manteve-se às atividades de atualização do acervo com aquisição de material 
bibliográfico, este tem sido um serviço contínuo ao longo dos anos.Em agosto,foi 
planejada uma ação conjuntas com os Coordenadores dos Cursos de Graduação, 
visando atender as exigências do MEC para avaliação dos cursos; 

• Na área da  inovação foi realizada a compra de livros eletrônicos (e-book) a fim de 
modernizar os serviços e facilitar o acesso ao material bibliográfico. 

• Houve ao logo do ano capacitações do Pergamum na WEB para os bibliotecários e 
assistentes administrativos (servidores e terceirizados) 

• Digitalização do acervo do Núcleo de Arquivo, foi digitalizado o Arquivo da Ditadura, 
do acervo do SIBI. 

• Recebido de Doação do Instituto de Física uma Planetária , acoplada com dus câmaras 
fotográfica e um computador, para uso do Núcleo de Arquivo e digitalização do 
acervo raro do Nucleo de Estudos Baianos. 

 
2.3 METAS CULTURAIS E EXTENSÃO 

• Projeto Dom Quixote: biblioteca andante, desenvolveu em suas bibliotecas bases, 
atividades ampliando oportunidades de acesso à leitura e o aprimoramento da 
comunicação, para parte de segmentos carentes da população de Salvador e 
adjacências. Por outro lado, procurou aprofundar a consciência das novas gerações 
acerca dos direitos humanos e sociais; 

• Dia Consciência Negra - o SIBI realizou uma programação diversificada, com 
palestras e exposição de livros sobre a cultura afro;  

• Treinamento e orientação em todas as unidades para o uso do Repositório Institucional 
da UFBA, visando inclusão da produção científica da comunidade interna;  

• 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; 
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•  Apoio do SIBI nos eventos ocorridos nas Bibliotecas Universitárias de Saúde e na 
Biblioteca Universitária Macedo Costa. Foram realizados exposições, treinamentos e 
vídeos conferências.  

 

 
 
3  METAS NÃO ALCANÇADAS 

• Atualização e revisão da Política de Formação e Desenvolvimento de Coleção do 
SIBI; 

• Equipar os Laboratórios de treinamento (BUS e BURMC) para  realização de 
cursos de capacitação que visa o uso efetivo das bases de dados pelos estudantes; 

 

4 METAS ESTABELECIDAS PARA 2016 

• Inaugurar a Biblioteca de Exatas; 

• Incluir na base de dados Pergamum os acmais de 20.000 títulos de livros que se 
encontram fora da base.Estas publicaçõoes encontra-se nas Bibliotecas Universitárias 
Setoriais e na BUS e BURMC;;  

• Ampliar a ação do  Projeto de Extensão Dom Quixote; 
• Participar de editais, a fim de conseguir recursos para melhoria de infraestrutura das 

bibliotecas setoriais; 
• Otimizar as relações interpessoais dos servidores do SIBI em parceria com CDH; 
• Implementar avanço na aquisição de e-books;  
• Reforma da BURMC; 
• Abertura da BURMC aos domingos. 

 

ANEXO  1  
SIBI/UFBA em números – 2015 

Item 
Universitárias  Setoriais  Especiais  Campus Anísio 

Teixeira 
 Total  

Bibliotecas 4 14 6 1 25 
Usuários Ativos - - - - 23.358 
Empréstimos 61.333 46.634 343 10.464 118.774 
Devoluções 62.093 47.127 357 10.511 120.088 
Títulos  
Bibliográficos 
adquirido 

2.289 6.019 1.419 206 
9.446 

Títulos - Áudio 
Visual / Digitais 

3.456 4 5 0 
3.465 

FONTE: Dados coletados do Sistema de Gerenciamento de acervo 
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ANEXO  1 SIBI/UFBA em números – 2015 

FONTE: Dados coletados do Sistema de Gerenciamento de acervo 
 

Anexo 2 
RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIO 

EXERCÍCIO 2015 
Discriminação Recursos 

Recebidos 
Recursos 
Aplicados 

Saldo 

33.30.30 
Material de Consumo 

R$ 2.743,08 R$ 2.716,00 R$ 27,08 

33.90.39  
Serviço de Terceiros  
(Pessoa Jurídica) 

R$ 14.248,88 R$ 14.248,88 R$ 0,00 

33.50.41 
Contribuições 

R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 0,00 

44.90.52 
Material Permanente 
(Livros) 

R$ 172.000,00 R$ 171.986,86 R$ 13,14 

Total Geral R$ 189.191,96 R$ 189.151,74 R$40,22 

Fonte SIBI 
 

Anexo 3 
Planilha Aquisição de material bibliográfico /2015 

NOTA DE 
EMPENHO FORNECEDOR APLICADO EXEMPLARES  

802122 
BASTOS COMÉRCIO DE 
LIVROS R$ 171.986,86 2.862 

 
OBS: O número de exemplares é uma estimativa conforme empenho,2014/2015. 

Item 
Universitárias  Setoriais Especiais  Campus Anísio 

Teixeira 
  

Total 
Bibliotecas 4 14 6 1 25 
Usuários Ativos - - - - 23.358 

Empréstimos 61.333 46.634 343 10.464 118.774 
Devoluções 62.093 47.127 357 10.511 120.088 

Títulos  
Bibliográficos 
adquirido 

2.289 6.019 1.419 206 
9.446 

Títulos - Áudio 
Visual / Digitais 

3.456 4 5 0 
3.465 
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SSII SSTTEEMM AA  EEDDII TTOORRII AALL   UUNNII VVEERRSSII TTÁÁRRII OO  
  

EEDDII TTOORRAA  DDAA  UUNNII VVEERRSSII DDAADDEE  DDAA  UUFFBBAA  --  EEDDUUFFBBAA 
 
 
• PRODUÇÃO EDITORIAL – EDUFBA  
 
O Sistema Editorial Universitário (Editora da Universidade Federal da Bahia – EDUFBA) 
tem como principal finalidade promover a difusão da produção acadêmica da Universidade, 
através da publicação de trabalhos originais com aprovação do seu Conselho Editorial e da 
realização de coedições e parcerias por meio de convênios e acordos. Diferentes coleções 
também são desenvolvidas com o intuito de atender às demandas da comunidade científica. 
 
Apesar das dificuldades em função da longa paralisação das atividades da Instituição ocorrida 
em 2015, a EDUFBA procurou seguir com a missão de gerar visibilidade a produção de seus 
pesquisadores, docentes, discentes e técnicos. Esta tarefa se fez possível em razão das ações 
de divulgação de sua produção científica, sobretudo através do Repositório Institucional (RI), 
e participação em Eventos científicos, Feiras de Livros, Bienal do Livro de Rio de Janeiro 
dentre outros. Os livros digitais disponibilizados no site do Repositório Institucional 
ultrapassaram, em 2015, a marca de meio milhão de downloads ao longo dos últimos cinco 
anos. Levando em consideração apenas 20 dos livros mais acessados da Editora — de um 
total de 454 publicações atualmente on-line — foram realizados 552.716 downloads no RI.  

 
Tabela 1 - Dados do Repositório Institucional (RI) - UFBA 2011-2015 

Itens 2011 2012 2013 2014 2015 

Total de documentos 
disponibilizados no site 

4.617 7.194 12.502 15.258 16.318 

Artigos 3.028 5.064 7.830 8.285 8.307 

Livros 186 234 253 386 454 

Teses, Dissertações e 
TCCs 

--- --- 2.883 4.845 5.746 

Outras produções 1.403 1.896 1.536 1.742 1.811 

Média de acesso diário ao 
RI 

1.500 1.521 3.005 3.009 3.005 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação – PROPCI (dezembro, 2015).  
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Tabela 1.1 – Ranking de downloads de títulos no RI/UFBA até dezembro de 2015 

 Título Downloads 

1 
Educação inclusiva, deficiência e contexto social: questões 

contemporâneas (2010) 
111.688 

(22.800/ano) 

2 Curso básico de microeconomia (2010) 75.535 
(15.007/ano) 

3 
O professor e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares 

(2013) 

63.469 
(31.735/ano) 

 

4 O processo de aprendizagem e seus transtornos (2012) 44.765 
(14.922/ano) 

5 Controladoria: conceitos, ferramentas e desafios (2012) 
29.617 

(9.872/ano) 

6 Vigilância Sanitária: temas para debate (2012) 21.427 
(7.142/ano) 

7 A pontuação em manuscritos medievais portugueses (2010) 18.472 
(3.694/ano) 

8 
Toxicomanias: incidências clínicas e socioantropológicas 

(2010) 
18.406 

(3.681/ano) 

9 
Capoeira, identidade e gênero: ensaios sobre a história social da 

capoeira no Brasil (2010) 
17.678 

(3.536/ano) 

10 Raça: novas perspectivas antroplógicas (2013) 
17.191 

(8.596/ano) 
Fonte: Editora da UFBA (dezembro, 2015) 
 
 A Editora manteve, ao longo do ano, lançamentos coletivos, eventos de divulgação e 
lançamento simultâneamente, de livros publicados em diversas áreas do conhecimento, 
resultando no intercâmbio entre os diferentes campos de estudos do âmbito universitário e 
tornando a produção acadêmica mais acessível para a sociedade. Ao longo de 2015, a 
EDUFBA participou de um total de 133 eventos, dentre os quais estão lançamentos de livros 
individuais e coletivos, participação em feiras locais, nacionais e estrangeiras e eventos 
científicos nas várias áreas do conhecimento, o que garantiu maior visibilidade para a Editora, 
ampliando o número de exemplares comercializados em relação ao ano anterior.  Dentre 
alguns dos eventos literários externos à UFBA, estão a 17ª Bienal Internacional do Livro do 
Rio de Janeiro, a II Feira Internacional do Livro Universitário da Costa Rica, que ocorreu na 
cidade de Heredia e a estreia da Feira da Leitura e do Livro de Sergipe – FLISE. Na grande 
maioria destes eventos, a EDUFBA representou a Universidade com estande próprio expondo 
títulos variados, facilitando e promovendo o acesso às obras publicadas pela Editora ou por 
outras editoras universitárias parceiras.  
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Tabela 2 – Eventos - EDUFBA – 2015 
 

Mês 
Número de 

eventos 
Locais 

Janeiro 01 UFBA 

Fevereiro --- --- 

Março 18 
UFBA; Forte do Barbalho (Salvador/BA); 

Universidad Nacional de Costa Rica (Heredia/ 
CRC) 

Abril 09 

UFBA; UNIVASF - Juazeiro/ BA; Museu de 
Arte Sacra (Salvador/ BA); Palacete das Artes 

(Salvador/ BA); Praça Saldanha Marinho 
(Santa Maria/ RS) 

Maio 12 

UFBA; Centro de Convenções da Bahia 
(Salvador/ BA); Escola Bahiana de Medicina; 

UNEB; Fundação Rui Barbosa (Rio de Janeiro/ 
RJ); UCSal; Centro de Convenções e Feiras da 

Amazônia (Belém/ PA) 

Junho 09 
UFBA; Teatro Castro Alves (Salvador/ BA); 

UFPA; UESC; Praça 2 de julho (Salvador/ BA) 

Julho 08 UFBA; USFCar; UFSC; UFG; PUC Minas 

Agosto 12 
UFBA; Salão de Festa da Câmara Municipal 
de Salvador/ BA; UNIT; UNEB; Hotel Vila 

Galé (Salvador/ BA); UFF 

Setembro 13 

UFBA; SENAI CIMATEC; Biblioteca Pública 
do Estado da Bahia (Salvador/ BA); Riocentro 
(Rio de Janeiro/ RJ); UFRJ; Teatro da Cidade 
do Saber (Camaçari/ BA); Palacete das Artes 

(Salvador/ BA); UNIVALI; UEFS; Praça 
Santos Andrade (Curitiba/ PR) 
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Outubro 26 

UFBA; Centro de Formação de Educadores 
Professor Paulo Freire (Recife/ PE); UFSC; 

UNEB; Praça Teixeira de Freitas (Cachoeira/ 
BA); Palacete das Artes (Salvador/ BA); Gran 
Hotel Stella Maris (Salvador/ BA); Centro de 
Cultura de Porto Seguro (Porto Seguro/ BA); 

UCSal; UNICAMP; UESC; Biblioteca Pública 
do Estado da Bahia (Salvador/ BA); Hotel 

Mercure Salvador Rio Vermelho (Salvador/ 
BA) 

Novembro 17 

UFBA; Biblioteca Pública dos Barris 
(Salvador/ BA); Faculdade 2 de Julho 

(Salvador/ BA); Parque Augusto Franco/ 
Sementeira (Aracaju/ SE); Hotel Vila Velha 
(Salvador/ BA); UNEB; Foyer da Biblioteca 

UFBA-Conquista (Vitória da Conquista/ BA); 
Instituto Anísio Teixeira (Salvador/ BA); 

Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso 
(Maceió/ AL); Espaço cultural da Barroquinha 

(Salvador/ BA) 

Dezembro 08 
UEFS; Academia de Letras da Bahia 

(Salvador/ BA); UNEB; Museu de Arte 
Moderna (Salvador/ BA) 

Fonte: UFBA / EDUFBA 
 
Em 2015, a EDUFBA publicou um total de 124 títulos, o que significou uma importante 
ampliação no número de títulos publicados. Em dois anos, ampliou em mais 44% o número 
de títulos lançados. Adicionalmente, a Editora vendeu em 2015 um total de 32.997 livros, 
incluindo vendas de obras publicadas pela EDUFBA, assim como aquelas publicadas por 
outras editoras universitárias. Este valor indica um aumento maior que 18% no número de 
livros comercializados, em relação às vendas de 2014.  
 
 

Tabela 3 – Produção e Venda - EDUFBA – 2015 
Títulos Publicados 124 

Exemplares de Livros Vendidos: 
EDUFBA e Outras editoras 

32.997 

Livros (Tiragem) 53.364 

Fonte: UFBA / EDUFBA 
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O sistema editorial universitário desenvolveu um projeto comunicacional, através de redes 
sociais como Facebook, Twitter e Instagram, para conhecer as ações que seriam mais 
receptíveis ao seu público-alvo, além de mantê-lo informado das ações e lançamentos 
realizados. Dentre outras, as práticas realizadas pela assessoria de comunicação está a 
elaboração de releases de livros, notícias e eventos. O sítio da Editora é alimentado com 
informações como: Espaço do Autor (realização de entrevistas mensais com os escritores), 
Livro do Mês (um título é selecionado para receber 20% de desconto no mês), notícias, títulos 
publicados e catálogo. 
 
O setor de design da EDUFBA — além de atuar na edição de livros e na criação de todo 
material de apoio para divulgação da produção da Editora, bem como dos seus eventos 
promocionais ou cards informativos — desenvolveu em 2015 diversos outros trabalhos 
ligados à Universidade Federal da Bahia e publicações de natureza diversas. Ao longo do ano, 
o setor de design realizou um total de 30 projetos deste tipo, que podem ser divididos entre as 
competências de criação de Identidade Visual – ou seja, o desenvolvimento de uma marca e 
suas diversas aplicações –; criação de Projeto Gráfico; Editoração e Artefinal; e por fim, os 
projetos em que foi feito tanto trabalho de Editoração e Artefinal, quanto de criação de 
Projeto Gráfico. 
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Tabela 4 – Design - EDUFBA – 2015 

Criação de Identidade Visual 

(Marca) 

• Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – Semente 

• XXXIX ENEBD 

Criação de Projeto Gráfico 

• Revista Ponto de Acesso 

• Revista UFBA 

• Gestão UFBA 

• Programa de Formação em Direitos Humanos 

Editoração e Artefinal 

• Geotextos v. 11, n. 1 e v. 11, n. 2 

• Jornal da Facom, Ed. 2014.2, n. 2 

• Revista Entreidas 5 

• Revista Nexos v. 8, n. 1 e v. 8, n. 2 

• CINFORM XII 

• Livreto do I Seminário de Pesquisa em 

Arquivologia 

• Livro do Nupel v. 1 e v. 2 

• Revista Contemporânea v. 2, n. 13 

• BahiaNut 

• Cadernos de resumos Conesul 

• Folder SIBI 

• Livreto do XII Congresso da APCG  

• 3ª Feira Universitária do Livro da UESC 
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MM UUSSEEUUSS 

 
 

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETINOLOGIA  
 
 
Objetivos gerais e metas institucionais 
 
Durante o ano de 2015 o Museu de Arqueologia e Etnologia envidou esforços no sentido de 
aperfeiçoar suas ações universitárias (culturais, educativas e científicas) mantendo eficiente os 
pressupostos da atividade museológica. Mais uma vez se inseriu na tríade Ensino, Pesquisa e 
Extensão formadora da instituição universitária, realizando a tarefa de aproximar diferentes 
públicos aos acervos arqueológicos, etnológicos e iconográficos sob guarda do MAE-UFBA. 
 
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 foram assim enunciadas, valendo para o 
exercício de 2015: (a) Manutenção de equipamentos e instalações (reforma na reserva técnica 
local e banheiros); (b) Aquisição de equipamento museológico; (c) Qualificação de pessoal 
técnico; (d) Criação de canais públicos para difusão de conhecimento científico; (e) 
Digitalização do acervo documental; (f) Criação 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) Construção uma visibilidade social e acadêmica para o 
MAE; (n) Criação de relações com instituições públicas e privadas em busca de 
patrocinadores; 
 
O objetivo fundamental, conforme assegurado no Plano de Gestão seria 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, seria também nosso objetivo tornar o MAE um espaço de 
treinamento e formação de novos pesquisadores dos campos da arqueologia, antropologia e 
museologia. 
 
Vale ressaltar que o ano de 2015 pode ser considerado atípico, já que uma greve que persistiu 
por quatro meses trouxe prejuízos inestimáveis ao crescimento do MAE-UFBA. O quadro 
com os dados relativos a visitação anual do referido período pode ser visualizada abaixo. 
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Figura Erro! Nenhuma sequência foi especificada.: Quadro elaborado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 
Federal da Bahia. 



 

 

Ações realizadas e sínteses dos resultados obtidos 
 
A proposição do Plano de Trabalho estabelecido em 2014 para realizar os objetivos 
propugnados se desdobra neste relatório de 2015, já que este pode ser definido a partir de 
alguns eixos básicos relativos ao desenvolvimento estrutural do Museu de Arqueologia e 
Etnologia, a seguir especificados: 
 
 
1. ATIVIDADES CIENTÍFICAS: 
 
a) Série Conversas: Atividades eventuais com a participação de pesquisadores convidados e 
professores visitantes. Público alvo: corpo técnico, monitores, público em geral. 
 
Conversas Arqueo(Lógicas): 
19/03/2015 – “De sobrado a terreiro – A arqueologia de um candomblé no Centro Histórico 
de Salvador”. Palestrante: Samuel Lira Gordenstein, Doutor em Arqueologia Histórica. 
15/05/ 2015 – “A responsabilidade quando não são identificados registros arqueológicos: 
estudos de caso de arqueologia preventiva”. Palestrante: Felipe Sales. 
22/05/2015 – “Um olhar sobre a Bahia submersa: o desenvolvimento da arqueologia de 
ambientes aquáticos em território baiano”. Palestrante: Luís Felipe Freire. 
 
Conversas Museo(Lógicas): 
27/03/2015 – “Bricolagem Museológica – Um projeto para o MAE/UFBA”. Palestrante: 
Francisco Guimarães, Doutor em Estudos Étnicos e Africanos. 
 
b) Seminário de Metodologia Científica: Atividade quinzenal, interna de aprimoramento 
técnico e metodológico. Público alvo: corpo técnico, monitores. 
Neste ano foi realizado um seminário preparatório dos bolsistas Permanecer/PROAE para 
apresentação no Seminário SEMENTE – UFBA. 
 
c) Formação de um corpo de pesquisadores associados e residentes: No plano de trabalho 
inseriu-se questões sobre: definição de critérios para atração de pesquisadores e de apoio 
institucional para pesquisa; lista de pesquisadores associados ao MAE-UFBA; incorporação 
de pesquisadores residentes e seus projetos. 
 
Note-se, ademais, que o corpo de técnicos do MAE-UFBA foi requalificado na medida em 
que tem em seus quadros uma mestra e dois doutorandos. Quanto aos pesquisadores 
residentes, que formam o quadro técnico do MAE/UFBA destacam-se as seguintes atividades: 
 
• Participação no evento XVIII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB) pela 
Arqueóloga Tainã Moura e pela Conservadora Mara Lúcia Carrett com apresentação da 
comunicação “Histórias esquecidas da arqueologia brasileira: o arquivo pessoal de Valentin 
Calderón no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA”. 
• Participação no evento XVIII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB) pela 
Arqueóloga Tainã Moura apresentação da comunicação “Arqueologia do Corpo de Mulheres 
do Recolhimento da Luz – São Paulo – Séculos XVIII E XIX”. 
• Participação do museólogo Antonio Marcos Passos no 1o Encontro de Politicas para Povos 
Indígenas. Salvador, 29 a 30/04; Participação na Primavera dos Museus Museu Tempostal / 
Solar Ferrão 21/09; II Seminário de Pesquisa em Museologia – SEBRAMUS, Museu do 
Homem do Nordeste – Recife-PE, com a comunicação Repatriação das Fotografias dos Índios 



 

 

Kiriri de Mirandela, 16 a 20/11; Seminário Relendo Thales de Azevedo, Salvador-BA, com a 
comunicação Repatriação das Fotografias dos Índios Kiriri de Mirandela Período: 10 a 14/11; 
participação no I Encontro Museologia UFBR e Instituições do Recôncavo com a Oficina 
Desafios da Museologia pra uma gestão autossustentável. Facilitador UFRB – Cachoeira – 
BA,06 e 07/05. 
 
É importante notar que o MAE-UFBA manteve, através do Projeto Bolsa Permanecer, cinco  
bolsistas, vinculados ao projeto “Herança, Memória e Esquecimento: por uma musealização 
do espólio intelectual do arqueólogo Valentin Calderón”, destinados a tratar o espólio de 
Valentin Calderón. Tais bolsistas foram incorporados nas atividades de pesquisa, conservação 
e exposição da obra deste célebre arqueólogo espanhol, fundador do MAE-UFBA. 
 
O projeto mencionado incorpora pesquisa e extensão, e podem ser assim definidos em cinco 
subprojetos, sob orientação do corpo técnico do MAE/UFBA:  “Documentação e Exposição 
da Coleção Valentin Calderón”;  “Por uma Cartografia Arqueológica de Valentín Calderón”; 
“Conservação do Acervo Bibliográfico e Documental do Arqueólogo Valentin Calderón”: 
“Conservação do Acervo Fotográfico e Numismático do Arqueólogo Valentin Calderón”: “Da 
escrita na pedra ao texto virtual” 
 
Ressalte-se, a participação dos bolsistas destes projetos no evento “Seminário Integrado de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (SEMENTE/UFBA)” Seminário Semente – Programa 
Permanecer Local: PAV V – Salvador Data: 03 de dezembro de 2015 
 
Registre-se, ademais, que o MAE/UFBA conseguiu manter cinco bolsas de monitoria 
destinadas ao atendimento ao público visitante. (Bolsa UFBA) 
 
 
2. EXPOSIÇÕES E ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS: 
 
a) Exposições: 
  
1. Exposição de longa duração 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. Local: Museu de Arqueologia e Etnologia – 
UFBA 
 
2. Exposição temporária “Aldeamento, Defesa e Rebeliões”. 
Local: I Semana em Educação do Curso de Pedagogia da Universidade Católica de Salvador 
(UCSAL) – Salvador/BA – de 15 a 17 de abril de 2015.  
 
3. Exposição temporária Tavá lá no Mato e Fotografias dos Índios Pankararé. 
Local: Museu Tempostal / Salvador /BA – 21 de setembro a 26 de outubro de 2015. 
 
4. Exposição temporária “Povos Indígenas Floresta Cultural, Mercantilismo, Selvageria 
Culta”. 
Local: Museu de Arte da Bahia / Salvador – Ba 21 de setembro a 04 de Outubro de 2015. 
 
5. Exposição temporária “Tonã: O Ritual da Preservação”. 
Local: Museu de Arqueologia e Etnologia – UFBA. Agosto a Dezembro de 2015. 
 



 

 

b) Atividades educativas: 
 
Houve um esforço para manter a atividade de visitação das escolas durante o período de 
greve. Com vista a isto aceitou-se agendamento para visitas escolares. Foram estabelecidos 
planos para a ampliação das visitas escolares. Em 20/05/2015, por ocasião da 13ª Semana de 
Museus: O Museu por dentro. Foi feita visita guiada para mostrar o trabalho técnico nas 
diversas áreas do MAE/UFBA. 
 
Buscou-se, também, criar relações com as faculdades da UFBA de modo a que sejam 
realizadas atividades de ensino no MAE/UFBA. Neste ano aconteceu, por exemplo, a defesa 
da dissertação de mestrado “Limpezas rituais: uma perspectiva relacional e, terreiros de nação 
angola na Bahia” de Taísa Ágatha Costa da Silveira pelo Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia (PPGA/UFBA). O MAE também surgiu como um espaço de aulas permanente, 
recebendo turmas de alunos de universidades públicas federais e estaduais. 
 
c) Atividades Técnicas: 
 
1. Conservação e Restauração de acervo documental, arqueológico e etnológico. 
 
2. Projeto “Requalificação da Reserva Técnica do Acervo Etnográfico”: Remoção das 
coleções para local temporário; Substituição de mobiliário; Diagnóstico do estado de 
conservação e limpeza das coleções; Realocação das peças já diagnosticadas e higienizadas 
(335 itens até o momento). 
 
3. Catalogação das Pastas de Documentos dos Projetos Sobradinhos e Itaparica da AAPHB 
Período: janeiro a junho de 2015 
 
4. Inventariação do Espólio Valentim Calderón Início: Dezembro de 2015. 
 
5. Escaneamento das Peças 3D – O MAE/UFBA tem buscado parcerias para tratamento 
museológico das peças digitalizadas em parceria com o Center for Regional Heritage 
Research Stephen F. Austin State University (USA). 
 
d) Participação sistemática em atividades de promoção dos museus e da UFBA: 
 
O MAE-UFBA participou da Semana de Museus do IBRAM. 
 
Promoveu também a Primavera de Museus com a seguinte programação de palestras: 
 
Na Primavera de Museus a programação, realizada de 21/09 a 28/09, incluía: Exposição de 
Longa Duração do Acervo Etnográfico; Exposição Tonã: O Ritual da Preservação; Passeio na 
Aldeia: Mostra fotográfica de crianças indígenas realizada em parceria com a ANAÍ-BA. 
21/09 Abertura da Exposição Tava lá no Mato – Mostra fotográfica Pankararé. Local: Museu 
Tempostal 22/09/ Palestra: O Índio na Iconografia Brasileira. Palestrante: Cláudio Pereira, 
Antropólogo e Diretor do MAE/UFBA. Local: Museu Tempostal 24/09 MESA REDONDA - 
“A questão indígena no nordeste Brasileiro.” Local: MAE/UFBA 25/09, Lançamento do 
Boletim Informativo MAE/UFBA nº09.Local: Museu Tempostal,; MESA REDONDA - 
“Catecismo e Inculturação Indígena: Resistência e Memória”.Palestrantes: Dra. Mª Hilda 
Baqueiro – UFBA, Dr. Cláudio Pereira – Diretor do MAE/UFBA e Ms. Antônio Marcos 
Passos – MAE/UFBA Local: Museu Abelardo Rodrigues, Solar Ferrão, Participação no 



 

 

seminário interno “Museus e Centros de Memória da UFBA”, promovido pela Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEXT). 
 
Também deu-se a participação no Abril indígena em colaboração com a PROAE e FFCH. 
Realização do 1º Concurso de Poesia Indígena. Realização de Sarau. Abril Indígena .Mesa 
redonda “Movimento Indígena na Bahia”. Exposição “Tonã: o ritual da preservação”. I 
Concurso de Poesias do Abril Indígena.. Tema: Minha Aldeia e o mundo.. I Sarau de Poesias 
do MAE/UFBA. 
 
 
3. PUBLICAÇÕES: 
 
a) Boletim MAE-UFBA:  
 
Três volumes foram publicados em 2015, atualizando-se sua série histórica. Ao corpo técnico 
do MAE / UFBA coube a produção de artigos, a edição e revisão das seguintes edições 
temáticas: 
 
• Edição “Arqueologia Urbana”, com textos de Tainã Moura Alcântara, Samuel Gordenstein, 
Jeanne Almeida Dias e Claudio Luiz Pereira. 
• Edição “Etnologia Indígena”, com textos de Maria do Rosário Carvalho, Rosane Yaguchi,  
Crenivaldo Veloso e Claudio Luiz Pereira. 
• Edição “Valentín Calderón”, com textos de Carlos Etchevarne, Claudio Luiz Pereira e  
Robert Z. Selden Jr e Mara Lúcia C. de Vasconcelos. 
 
b) Fôlderes: Exposição Tava Lá no Mato e Tonã: O Ritual da Preservação. 
 
c) Livro: Encontra-se no prelo o livro “Memórias em tons de sépia: fotografias da FFCH no 
espólio de Valentim Calderón”, organizado pela equipe técnica do MAE UFBA. 
 
 
4.  OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS: 
 
a) Preservação do acervo do MAE/UFBA: Foi feita uma 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. Em resposta a vistoria realizada pelo IPHAN/CNA, 
formulou-se um plano de qualificação do acervo arqueológico atualmente guardado na 
Reserva Técnica do IFBA. Neste sentido houve a elaboração de medidas imediatas para 
amenizar a situação do acervo na Reserva Técnica de Arqueologia, assim como um 
levantamento na documentação do MAE/UFBA e do IPHAN/BA sobre os projetos 
arqueológicos que o MAE tenha participado ao longo do tempo.  
 
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) Fez-se ademais o acompanhamento de pesquisadores nacionais e estrangeiros em pesquisas 
sobre o acervo e temáticas do MAE: Foi o caso da pesquisa Análise de material arqueológico 
– cachimbos de caulim da coleção Praça da Sé MAE/UFBA por Sarah de Barros Viana Hissa, 



 

 

doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia (PPGARQ) do Museu Nacional, 
vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN-UFRJ), para o projeto “Onde há 
fumaça, há fogo: o cachimbo de cerâmica branca no Brasil”. 
 
d) Participação em editais: Elaboração e inscrição do projeto “Ações para a preservação do 
acervo arqueológico do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia 
(MAE/UFBA)” no Edital de Chamamento Público n° 05 /2015 – Modernização de Museus, 
do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Elaboração e inscrição de projeto de 
documentação do acervo no Programa Rumos Itaú Cultural. 
 
e) Confecção de novos produtos com a marca MAE/UFBA para serem comercializados na 
loja do museu. 
 
Limitações internas e externas para consecução de metas e objetivos: 
 
Objetivamente os pontos de entraves podem ser assim caracterizados: 
• Ausência de técnicos especializados: neste momento mais especificamente um arquivista 
para organizar nosso setor de documentação; 
• Baixo orçamento; 
• 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. 
• Estrutura de trabalho inadequada em função da indisponibilidade de equipamento técnico, 
embora se possa registrar durante o ano de 2015 a requalificação dos mobiliários, inclusive 
armários para a reserva técnica da etnologia, e a aquisição de novos computadores. 
• 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. Vale mencionar que parece factível uma maior aproximação com a 
faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, o que ficou patente na última reunião do 
Conselho Diretor de MAE/UFBA. 



 

 

  

  

MM UUSSEEUU  DDEE  AARRTTEE  SSAACCRRAA  
 
 
Neste relatório, informamos as atividades desenvolvidas pelo Museu de Arte Sacra da UFBA, 
durante o exercício de 2015. 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: 

 
2. Revisões das informações contidas nas Fichas Catalográficas e marcações das coleções 

sob guarda do MAS; 
3. Continuação dos trabalhos fotográficos das obras ainda não fotografadas para 

alimentação do banco de imagens do acervo do Museu, assim como, das coleções sob 
nossa guarda; 

4. Arrolamento através do preenchimento de planilha, medição das peças e digitalização 
das listas das peças do MAS/UFBA; 

5. Digitalização dos documentos técnico-administrativos e complementares para 
organização das pastas digitais das coleções sob guarda do Museu; 

6. Reorganização e tratamento de acondicionamento do acervo arquivístico do Setor de 
Documentação; 

7. Pesquisa iconográfica e iconológica do acervo museológico do MAS/UFBA; 
8. Levantamento e organização do acervo arquivístico da sala anexa do Setor de 

Documentação e Pesquisa; 
9. Acondicionamento do acervo “Valentim Calderõn” doado em 2014; 
10. Marcação, elaboração de fichas catalográficas e registro fotográfico das novas peças 

vindas da Catedral Basílica para este Museu; 
11. Elaboração de Comodato de peças pertencentes ao Convento de N. Sa. do Desterro e 

atualização de novo Comodato da Paróquia do SS. Sacramento de Itaparica; 
12. Elaboração de Termo de Devolução do acervo pertencente ao Mosteiro de São Bento 

da Bahia; 
13. Elaboração de Termos de Doação de acervo ao MAS/UFBA; 
14. Elaboração de Recibos de empréstimos do acervo do MAS/UFBA; 
15. Reorganização do acervo de ourivesaria nas vitrines da Sala da Prata; 
16. Reorganização espacial do acervo da Reserva Técnica; 
17. Conservação periódica das peças da Exposição Permanente; 
18. Restauração de obras do acervo do MAS/UFBA  e de outras Instituições no total de 

quinze peças; 
19. Conservação e limpeza do acervo de prata exposto; 

1. Revisão do acervo acondicionado na reserva técnica com atualização da lista da 
sua localização; 
2. Atualização das informações contidas em diversas etiquetas da exposição 
permanente; 
3. Reuniões periódicas entre os setores afim da realização de atividades conjuntas 
e planejamento de ações visando obter recursos para o Museu; 

 
 
 



 

 

 
2 – Ações Realizadas (Gestão/Ensino/Pesquisa/Extensão) e Programas Especiais: 
 

4. 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 a arquitetura do 
monumento que abriga o Museu;  
5. Recepção aos alunos do curso de Museologia da UFBA para realização de 
visitas técnicas; 
6. Organização do Seminário do V Centenário de Santa Teresa D’Ávila; 
7. Oficinas realizadas com a comunidade do entorno do MAS/UFBA e colégios de 
Salvador; 
8. Onze visitas guiadas para 264 alunos de instituições educativas de ensino 
fundamental, médio e superior da Bahia e de outros estados; 
9. Apoio técnico à exposição “O Ciclo do Tempo – Imortalidade e 
Ancestralidade” da Brhama Kumaris; 
10. Montagem da exposição “Vida e Doutrina Espiritual de Santa Teresa de Jesus”; 
11. Participação em reuniões na PROEXP/Sistema de Museus; 
12. Parceria com o Projeto Permanecer atendendo a estagiários de unidades da 
UFBA; 
13. Projeto de Monitoria em parceria com EBA/UFBA na disciplina EBA 132, 
Conservação e Restauração de Obra de Arte II; 
14. Estágios curriculares com alunos de Artes Plásticas da EBA; 
15. Atividades de estágio voluntário de acordo com a Lei nº 9.608/98; 
16. Parceria com unidades de ensino da UFBA: Faculdade de Arquitetura e 
Departamento de Museologia, para serem ministradas aulas; 
17. 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; 

20. Elaboração do Projeto Educação, Memória e Patrimônio: Ações de Salvaguarda da 
Coleção de Arte Sacra do MAS/UFBA; 

 
 

3 – Serviços/Atendimentos prestados: 
 

Casamentos  21 
Concertos  06 
Formatura  01 
Missas  01 
Recitais  08 
Seminário  - 
Oficina 10 
Visitas guiadas 11 
Exposições  03 
Lançamentos de Livros 01 
Jantares 01 
Palestras 01 
Colóquio  01 

 



 

 

 
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: 
 

I. Programação de exposição temática por semestre; 
II.  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; 

III.  Elaboração de plano de trabalho para organização, pesquisa e acondicionamento do 
acervo fotográfico do Museu; 

IV.  Elaboração do Plano Museológico do Museu; 
V. Elaboração de uma política de aquisição e descarte do acervo do MAS; 
VI.  Busca persistente pela auto-sustentabilidade, através de projetos e ampliação dos 

espaços disponíveis a múltiplos eventos; 
VII.  Elaboração de projetos a serem encaminhados a investidores, para a formação de 

novas parcerias; 
VIII.  Promoção e divulgação do MAS e conseqüentemente da UFBA; 
IX.  Ampliação das ações de ensino, pesquisa e extensão; 
X. Qualificação do mobiliário expográfico da exposição permanente; 
XI.  Aprimoramento dos sistemas de segurança eletrônico interno e externo do Museu; 
XII.  Projeto e execução do espaço destinado à comercialização de lembranças e 

suvenires; 
XIII.  Tratamento técnico adequado ao acervo arquivístico do Museu através de 

profissionais da arquivologia; 
XIV.  Elaboração de um Sistema Documental Informatizado apropriado para o acervo do 

MAS/UFBA; 
 



 

 

  

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS  

 
 

 

EESSCCOOLL AA  DDEE  AADDMM II NNII SSTTRRAAÇÇÃÃOO  
  
Em 2015, a Escola de Administração deu continuidade às duas ações prioritárias iniciadas em 
2013. Primeiramente, a melhoria acadêmica dos seus cursos, o que requer o fortalecimento 
das atividades de pesquisa e extensão. Nesse sentido, merece destaque a continuidade dos 
trabalhos da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), que possui como atribuição elaborar, 
discutir o projeto de avaliação acadêmica dos cursos de graduação da Escola e realizar as 
atividades de avaliação definidas no projeto. Os primeiros resultados já foram apresentados e 
discutidos no âmbito da própria Comissão e serão levados à comunidade da Escola no 
primeiro semestre de 2016. O objetivo final é o de reformular os cursos de graduação, 
adequando-os aos cenários externos, ao novo perfil do alunado e às novas metodologias de 
ensino-aprendizagem. 
 
Ainda como resultado da Comissão Permanente de Avaliação, em 2015, o Colegiado do 
Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Público decidiu transformar esse curso em um 
Bacharelado em Gestão Pública. O projeto desse Bacharelado foi elaborado e aprovado em 
todas as instâncias internas da Escola, sendo encaminhado para aprovação da PROPLAD e 
CAE. A expectativa é que já no segundo semestre de 2016 o curso esteja em pleno 
funcionamento, inclusive oferecendo oportunidade para que os alunos do curso tecnológico 
possam completar a sua formação. 
 
A segunda ação relaciona-se ao mapeamento e racionalização dos processos administrativos, 
tanto na área acadêmica como no apoio administrativo e financeiro. Além desse mapeamento, 
foi implantada uma nova estrutura na área acadêmica de graduação, com melhor 
aproveitamento do pessoal de apoio, visando um melhor atendimento ao corpo discente. 
 
Segundo, em 2015, foi consolidada a implantação do departamento único (Departamento de 
Administração), criado pelo novo Regimento da Escola, aprovado pela Resolução 12/2013 do 
Conselho Universitário. Com isso, iniciou-se o processo de melhor aproveitamento dos 
recursos docentes, decorrente da racionalização da distribuição da carga horária e das 
disciplinas entre os professores. 
 
Na área da Pós-Graduação, os dois programas (NPGA e CIAGS) deram continuidade às suas 
atividades, priorizando o atendimento das demandas locais e, ao mesmo tempo, melhorar a 
avaliação dos cursos pela CAPES.  
 
 
1. Ensino de Graduação 

 
1.1 Administração 

• Nos dois semestres de 2015, tivemos um total de 99 graduados em Administração; 
• Continuidade das ações operacionais decorrentes do funcionamento do curso e 

implantação da matrícula por semestralização; 
• Realização de dois encontros de extensão sobre o ENADE; 



 

 

• Inscrição e acompanhamento de 175 alunos concluintes que fizeram o ENADE; 
• Início da revisão curricular do curso; 
• Manutenção e aprofundamento de processo amplo de conscientização dos alunos a 

respeito das rotinas do Colegiado; 
• Levantamento da vida individual de 860 alunos ativos no curso, que subsidiou a 

definição prévia dos formandos, o conhecimento dos alunos em situação de 
desligamento do curso 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. 
 

1.2 Secretariado Executivo  
• Nos dois semestres de 2015, houve um total de 20 graduados em Secretariado 

Executivo; 
• Organização de três formaturas de 2015.1 e uma de 2014.2; 
• Planejamento das matrículas dos dois semestres; 
• Matrícula e ajuste presenciais; 
• Organização de duas "Semana Calourosa - acolhimento aos calouros" 
• Orientação aos alunos, tanto nos aspectos acadêmicos quanto no apoio nas 

diversas dificuldades encontradas no dia a dia; 
• Revisão da metodologia ADMD06 (TCC) visando à qualidade da pesquisa em 

secretariado e critérios para publicação no repositório UFBA e periódicos 
indexados, reunindo docente e coordenação e vice-coordenação do curso. 

• Controle dos rendimentos dos alunos nas disciplinas de língua inglesa, língua 
espanhola e portuguesa e trabalho de conclusão de curso; 

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

• Organização do Evento de sensibilização estudantil “ENADE, pra que te quero?”; 
• Monitoramento do Sistema ENADE; 
• 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; 
• Elaboração de relatórios do projeto de Monitoria (MONITORE-SE) envolvendo 2 

bolsistas; 
• Realização de avaliação institucional docente pelo discente em 5 componentes 

curriculares como atividade da Comissão Própria de Avaliação da EAUFBA. 
 

1.3 Gestão Pública e Gestão Social  
• As atividades do curso foram prioritariamente de ensino de graduação, sendo 

ofertadas no semestre letivo de 2015.1 (o único finalizado no citado ano) as 
disciplinas do primeiro, terceiro e quinto semestres da estrutura curricular. 

• Deu-se continuidade ao processo de avaliação do curso, sendo, neste ano, 
realizado de forma integrada com o curso de Administração da EAUFBA, sob a 
orientação da CPA desta unidade de ensino. 



 

 

• As atividades extensionistas caracterizaram-se por visitas técnicas a 
empreendimentos localizados em Salvador e outros municípios baianos em 
algumas disciplinas do curso. 

• No âmbito do NDE, foi proposta a substituição do atual curso por um Bacharelado 
em Administração Pública. Esta proposta foi aprovada no Colegiado do curso e na 
Congregação da EAUFBA. A aprovação da proposta final encontra-se em trâmite 
nos órgãos superiores. 

 
 
2. Ensino de Pós-Graduação 
 

2.1 Núcleo de Pós- Graduação em Administração (NPGA) 
 

• Durante o ano de 2015, o NPGA teve, no seu eixo acadêmico, um número de 84 
alunos regularmente matriculados, sendo 26 no mestrado e 58 no doutorado. 
Ocorreram 20 defesas de trabalhos no eixo acadêmico, nesse período, sendo 9 
defesas de mestrado e 11 defesas de doutorado. Além disso, tivemos o ingresso de 
mais 16 alunos por meio de turma DINTER CAPES junto a Universidade Federal 
de Sergipe (UFS) que se iniciou em novembro de 2015.  

• No eixo profissional, registra-se o ingresso de mais duas turmas, que perfazem, 
juntas, um total de 54 alunos, sendo estas: Turma MPA 15 (IFSERTÃO e IFNMG) 
com 31 alunos; Turma MPA 16 (CGU) com 23 alunos. Além disso, em 2015, 
registrou-se, pela Turma MPA 13 (MEC), a defesa de 20 trabalhos de mestrado; 
pela Turma MPA 14 (UNIVAS), que teve início de 2014, a defesa de um trabalho 
de mestrado, e pela Turma MPA 12 (IFBA) a defesa de 1 trabalho de mestrado. 

• Ao longo do primeiro semestre, foram oferecidas 14 disciplinas entre obrigatórias 
e optativas e, no segundo semestre, serão oferecidas mais 6 disciplinas, entre 
obrigatórias e optativas. Além disso, foram ofertados créditos em seminários de 
pesquisa orientada. Ademais, foram realizados os créditos de estágio docência e os 
exames de qualificação de tese e de dissertação. 

• Em 2015, continuou-se a sistemática desenvolvida, desde 2014, de ingresso dos 
alunos com base na capacidade de orientação do programa, a partir das suas linhas 
de pesquisa, da expertise dos seus professores e da distribuição equitativa de 
orientandos por orientador, inclusive levando em conta os parâmetros 
recomendados pela CAPES. 

• Atualmente, o NPGA possui 54 projetos de pesquisa registrados em suas três áreas 
de concentração. Abrigando esses projetos, o NPGA possui 8 grupos de pesquisa 
registrados no CNPq, os quais reúnem professores, pesquisadores e alunos do 
NPGA e dos cursos de graduação da EAUFBA, responsáveis pela maior parte da 
produção acadêmica do NPGA, pela formação de novas lideranças acadêmicas e 
por intercâmbios científicos com instituições de ensino e pesquisa nacionais e 
internacionais. 

• Do ponto de vista da pesquisa, vale ressaltar que tem papel fundamental o Núcleo 
de Apoio à Pesquisa e Publicações (NAPP), que se consolida exercendo o papel de 
espaço auxiliar de formação de novos pesquisadores - promovendo cursos na área 
de metodologia e tecnologias aplicadas à pesquisa. Durante o ano de 2015 foram 
oferecidos 12 cursos de metodologias e técnicas de investigação científica, 
ministrados por professores renomados de outros estados. Foram realizadas 3 
conferências com convidados nacionais e internacionais e organizadas e realizadas 
duas mesas redondas/debates com convidados nacionais e locais Além disso, o 



 

 

NAPP publica editais de apoio à produção acadêmica – recursos complementares a 
projetos financiados já em desenvolvimento pelos professores, que permitem ida a 
congressos internacionais e nacionais. 

• Durante o ano de 2015, empreendeu esforços no sentido de alcançar o objetivo 
principal definidos para o quadriênio 2013-2016 que é a manutenção da nota 5 na 
avaliação CAPES. Para tanto continuamos empreendendo diversas ações, tais 
como: a) intensificação da internacionalização do Programa; b) estímulo ao 
crescimento quantitativo e qualitativo da produção acadêmica; c) consolidação do 
modelo de parceria institucional com organizações públicas e privadas, como 
forma de garantir recursos próprios que possibilitem a sustentação das ações de 
fomento e estímulo à produção acadêmica qualificada e a infraestrutura do NPGA. 
Nesse sentido destacam-se as seguintes ações e resultados: 
 

� Apoio à Revista Organizações e Sociedade que manteve o conceito A2 
para o biênio 2015-2017 no sistema de avaliação Qualis CAPES; 

� Apoio à apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos nacionais e 
internacionais. Receberam apoio financeiro para as despesas de locomoção, 
estadia e/ou inscrição: 1) Para participação em eventos nacionais foi dado 
apoio financeiro a 23 discentes e 33 docentes; 2) Para participação em 
eventos internacionais foi dado apoio financeiro a 20 docentes e 09 
discentes para participação em eventos internacionais, em um total de 40 
eventos. 

� Estímulo à realização de estágio de pesquisa (bolsa – sanduíche) em 
instituições estrangeiras – alguns doutorandos estão desenvolvendo estágio 
de pesquisa em destacadas instituições de ensino e pesquisa na Espanha, 
França, Portugal, Canadá e Holanda. 

� Incentivo à publicação em periódicos Qualis CAPES, o que resultou na 
publicação de 45 artigos completos em periódicos nacionais e 
internacionais Qualis CAPES. 

� Estímulo à internacionalização do Programa – além do estímulo aos 
doutorandos para a realização de estágios de pesquisa com bolsas 
sanduíches e o apoio à participação de professores e alunos com 
apresentação de trabalhos em eventos estrangeiros, conforme relatado, 
foram mantidos convênios e acordos de cooperação acadêmica com 
instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais. 

� Convênios e parcerias com instituições públicas iniciados em 2015 – 
convênios com a CGU, IFSERTÃO e IFNMG onde se encontram em 
andamento turmas de Mestrado Profissional, onde os alunos estão cursando 
disciplinas, além dos convênios anteriormente realizados com o IFBA 
(2014), no qual os alunos estão elaborando dissertações. O programa deve 
celebrar um novo convênio em 2016 para oferta de turma de Mestrado 
Profissional para técnicos da FIOCRUZ e UFBA.  

� Além dos convênios de realização de mestrados profissionais, em 2015 
ocorreu a celebração do convênio da turma DINTER/CAPES com a UFS, o 
que reforça o papel central de desenvolvimento acadêmico regional do 
NPGA. Os alunos do DINTER no momento estão cursando disciplinas. 



 

 

2.2 Programa de Desenvolvimento e Gestão Social 
 
A Escola de Administração ampliou o impacto sobre o desenvolvimento social em 2015. O 
Programa de Desenvolvimento e Gestão Social deu uma contribuição importante para este 
resultado, creditando-se aos 29 professores, estudantes e funcionários. O programa possui um 
desenho inovador e experimental que promove a articulação entre diferentes disciplinas, 
diferentes escolas e universidades do Brasil e do exterior, diversos setores da sociedade, bem 
como articula teoria e prática, reflexão e intervenção com atuação desde a educação da base 
social até ao mestrado profissional. É um programa simultaneamente, interdisciplinar e 
profissional, que é o seu principal desafio.  
 
No ano de 2015, destacam-se como evidências da relevância e do impacto social do 
programa: 
 

• Convite da Organização de Educação Iberoamericana (OEI) para apresentação de 
proposta de formação de gestores sociais. 

• Desenvolvimento do programa PRONEX (CNPq/FAPESB) integrando professores do 
PDGS/NEPOL/CIAGS e NPGA;  

• 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. O 
LABOR está apoiado pela CAPES, CAIXA e FAPESB. 

• A plataforma CORAIS, produto de dissertação de mestrado de Pedro Jatobá, foi 
premiada como a segunda melhor entre os BRICS, em solenidade na Rússia. 

• A cooperação internacional deu-se pela Residência Social de mestrandos em Portugal 
(Universidade Nova de 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 concluído 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, com propostas de ampliação 
para outros países da América Latina. 

• A OEI assinou acordo de cooperação com a UFBA para compartilhamento do PDGS 
com os governos de Guatemala e Colômbia. 

• Destaques em pesquisa e produção tecnológica: 
� 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; 
� Intersetorialidade na Gestão de Políticas em Gênero e Raça/Etnia 



 

 

 
Os pesquisadores foram apoiados por recursos do CNPq, FINEP, CAPES, FAPESB e 
CAIXA, como bolsas DTI e CNPq/FAPESB. Foram produzidas diversas tecnologias sociais 
para uso em dinâmicas sociais e ambientes virtuais. 
 
• Destaques em extensão 

� Fórum de Gestão Social: Lançamento das Metas do Desenvolvimento Social no Estado 
da Bahia, com a participação do PNUD, movimentos sociais e representações 
governamentais, realizado na Escola de Administração/UFBA. 

� Fórum Nacional de Mestrados Profissionais, em parceria com SENAI/CIMATEC, 
realizado na sede do SENAI/CIMATEC. 

 
3. Atividades de Extensão – Núcleo de Extensão em Administração - NEA 
 

• Em 2015, cursos com notório destaque foram ofertados: Excel Avançado aplicado a 
Gestão Empresarial, Mídias Sociais e Comunicação Organizacional e um novo curso, 
implantado em 2015, Práticas de Eventos, trazendo assim capacitação e uma nova 
área.  

• Outra vertente de capacitação em ascensão em 2015 foi o curso de Inglês, Language 
Office, o qual capacitou 1302 alunos, representando um crescimento de 37% em 
relação ao ano anterior, distribuídos nos níveis Básico, Pré Intermediário, 
Intermediário e avançado. 

* O Quadro 1 apresenta um resumo dos cursos de extensão ofertados pelo NEA (Núcleo 
de Extensão em Administração). 
 

Quadro 1: NEA: Relação geral dos cursos abertos 
Item Curso Carga Horária 

1 
A prática do Sistema de Acreditação em instituições de 
saúde 

40 

2 Prática de Eventos 20 
3 Contabilidade para não contadores 24 
4 Excel Avançado Aplicado à Gestão Empresarial 24 
5 Mídias Sociais e Comunicação Organizacional 24 
6 Gestão de Conflitos e Tomada de decisão 20 
7 Curso de Inglês 2015.1 48 
8 Curso de Inglês 2015.2 48 

 
• Foram oferecidos os seguintes Cursos de Especialização em 2015: 

� Curso de Especialização em Gestão de Finanças Empresariais. Curso 
coordenado pelo Prof. Dr. Carlos Yorghi Khoury, promovido no período de 18 de 
agosto de 2014 a 14 de setembro de 2015. Com o término do curso foram 
contabilizados 21 alunos aprovados, 01 aluno com a disciplina pendente e 04 
desistentes. 

� Curso de Especialização em Gestão de Pessoas com Ênfase em Gestão por 
Competência. Curso coordenado pela Profa. Dra. Elizabeth Matos Ribeiro, o 
curso foi lançado no dia 20 de novembro de 2015 com término previsto para o dia 
09 de dezembro de 2016, o curso possui a carga horária total a 153h. O curso 
despertou o interesse de 114 inscritos para concorrer as 100 vagas oferecidas, 
sendo 80 (oitenta) vagas para Gestores e Servidores da UFBA e 20 para Gestores e 
Servidores de outras IFES. 



 

 

  
  

EESSCCOOLL AA  DDEE  DDAANNÇÇAA 
 
 
A Escola de Dança passou a ter nova direção com a posse, em 19 de dezembro de 2014, da 
diretora Profª Dra Dulce Aquino e em 6 de maio da vice diretora Profa Dra Carmen 
Paternostro. Durante o exercício do ano 2015 encontrou sérias dificuldades para cumprir de 
forma plena suas atribuições previstas pelo Regimento Geral da UFBA e pelo Regimento 
Interno da Escola de Dança da UFBA. Em um ano atípico quando a UFBA enfrentou 
problemas financeiros e uma paralisação nacional dos corpos docente, discentes e servidores 
técnicos- administrativos por quase seis meses, as atividades de ensino, de pesquisa e 
extensão da Escola de Dança ficaram seriamente comprometidas. A falta de disponibilidade 
orçamentária e a dispersão proveniente da longa paralisação impediram a realização de várias 
programações previstas tais como os Painéis Performáticos, montagem nova do GDC, 
Catálogo do Memorial, entre outros. 
 
Apesar deste quadro negativo, a melhoria das instalações físicas do prédio foi um diferencial 
extraordinário que marcou o ano de 2015, o que permite inferir que em 2016 quando será 
comemorado os 60 anos de criação da Escola haverá melhores condições de efetivação de seu 
grande potencial de centro de excelência em dança. 
 
Nesse sentido, cabe relatar que séria crise se instalou em 2015, os alunos da Escola de Dança 
no inicio do ano protestaram denunciando as péssimas condições do espaço físico e 
impedindo fisicamente o funcionamento da Escola por 10 dias que teve prosseguimento por 
conta da paralisação nacional.  É importante salientar que, em 2013, à revelia da direção da 
Escola o setor administrativo da UFBA, decidiu transformar o prédio inacabado em espaço 
para guarda de material de toda UFBA. No início usaram apenas como almoxarifado de 
equipamentos novos recém-adquiridos, mas um ano depois o imóvel foi transformado em 
depósito de materiais permanentes inservíveis e sucatas. Esta decisão comprometeu ainda 
mais as precárias instalações físicas do prédio antigo onde funcionam as atividades 
acadêmicas tanto no que diz respeito à higiene quanto ao barulho no vão contíguo ao setor 
administrativo e gabinete dos coordenadores acadêmicos, já que os dois prédios são 
construções geminadas. 
 
O agravamento da situação com a culminância do movimento estudantil em interditar a 
Escola, despertou reação imediata da Administração Central, tendo a Escola recebido o apoio 
da Reitoria e dos órgãos responsáveis pelo setor, a Pró-Reitoria de Administração e a SUMAI. 
Por outro lado, a programação de visita da Comissão de Avaliação do MEC para o Curso 
Noturno de Licenciatura em Dança que ocorreu em agosto também motivou uma atenção 
especial para a melhoria das instalações físicas.  
 
Assim, durante o período de paralisação dos vários segmentos de professores, funcionários e 
servidores, o prédio da Escola de Dança foi submetido à intensa recuperação, com mutirão de 
servidores técnicos e servidores terceirizados da SUMAI e da PROAD que atuaram com 
grande interesse e competência. Nesta ação foram realizadas: pintura interna e externa do hall 
de entrada e corredores; conserto de janelas e portas; raspagem dos tabuados dos três maiores 
Estúdios de aulas de práticas corporais; descupinização e dedetização; revisão das instalações 
de internet; fiação e colocação de mais de quarenta lâmpadas fluorescentes; instalação de 
aparelho de ar condicionado em sala de pesquisa; instalação de computadores para uso dos 



 

 

estudantes; desentupimento de fossas sépticas, troca de peças e manutenção dos vasos e pias 
dos sanitários; colocação de telas em todas as janela; pintura e adequação da sala para 
instalação do laboratório de MoCap ( equipamento de ponta para captura de movimento ). 
Estas melhorias permitiram um melhor funcionamento das atividades acadêmicas após a 
retomada das aulas, contudo, permanece como a grande aspiração da comunidade e gestores 
da Escola de Dança a conclusão das obras do prédio de ampliação que estão paradas desde 
2010 quando faltava apenas meses para conclusão.  
 
Outra ação relevante realizada em 2015 foi a revisão do novo Regimento Interno, pois os 
problemas referentes à sua implantação e funcionamento dos Núcleos Acadêmicos   indicados 
no relatório de 2014 se agravaram e foi necessário uma revisão e correção da estrutura 
organizacional da unidade, para tanto foi desenvolvido estudo com o apoio da equipe técnica 
da Superintendência de Avaliação e Organização Institucional/ SUPAD. Os trabalhos 
realizados pela SUPAD foram de grande importância, pois além de entrevistas e reuniões com 
servidores e gestores e elaboração da nova minuta de regimento foi ministrado, durante os 
meses de setembro, outubro e novembro, o curso de Desenvolvimento Gerencial para os 
gestores com a participação da Diretora, Vice Diretora, Coordenadoras dos Cursos de 
Graduação e Pós Graduação, Coordenadora Administrativa, Assessora Artística, 
Coordenadora do Núcleo de Extensão e a Coordenadora do Núcleo Acadêmico. Os objetivos 
do curso foram: Fomentar a reflexão quanto ao papel dos gestores para superação dos 
diferentes problemas e desafios enfrentados; Refletir sobre o trabalho gerencial com base na 
experiência pessoal dos gestores; Criar um espaço de interlocução e discussão de problemas 
comuns; Aumentar a efetividade das ações gerenciais; Desenvolver habilidades e 
competências gerenciais; Apoiar a ação dos gestores universitários.  
 
Neste processo, surgiu a perspectiva de continuação da atuação da SUPAD, e foi planejado a 
realização de ações de reorganização institucional, com vistas a elaboração em 2016 de um 
Projeto Ético Político que contemple ideias prospectivas para possíveis trajetórias futuras da 
Escola. Por meio do Seminário “O QUE FOMOS, O QUE SOMOS, O QUE QUEREMOS 
SER” no espírito que orientou a reforma curricular em 2009, reflexões conjuntas em Ciclos de 
Encontros culminarão com o estabelecimento de novos marcos legais, instalação de um 
sistema de avaliação institucional eficaz e indicações de futuras  perspectivas de atuação da 
Escola de Dança para os próximos anos que justifique seu potencial e histórico como 
importante centro artístico e de produção de conhecimento em Dança no Brasil.  
 
Coordenação Acadêmica 
A Escola de Dança conta, hoje, com um corpo docente composto de 31 Docentes Efetivos e 
em 2015 contou também com 01 Docente Contratado por Tempo Determinado. Dos 31 
professores efetivos foram contratados no início do ano 04 docentes, sendo 03 professores 
aprovados em concurso e uma vaga preenchida a partir da concessão de vaga para 
Universidade Federal de Viçosa em troca da transferência de um docente daquela 
universidade.  
 
Dos docentes realizando Pos-DOC no programa PROQUAD, a Prof Dra Fátima Daltro 
retornou da Universidade de Middlesex em janeiro, a Profa Dra Fátima Wachowicz retornou 
da University of Western Sidney em agosto. Foram para a Universidade de Sorbonne a Profa 
Dra Daniela Maria Amoroso em outubro e a Profa Dra Isabelle Cordeiro Saint Claire Silveira 
em novembro. 
 



 

 

Foram aposentados 03 professores cujas vagas serão preenchidas por meio de concurso em 
2016. 
 
A agilização de processos acadêmicos (probatórios, progressões e afastamento) aumentou 
consideravelmente a sua eficácia, graças ao esforço do núcleo Acadêmico que nos últimos 
três anos vêm protocolando de forma eficiente a tramitação de processos e identificação da 
vida docente em pastas documentais e criou para os docentes um manual de rotinas 
acadêmicas. Dos procedimentos administrativos foram analisados, aprovados e encaminhados 
aos devidos órgãos da Administração Central, 12 processos de progressão docente, 16 
processos de afastamento docente, 03 processos de estágio probatório. 
 
 
Cursos de Graduação 
A Escola de Dança oferece 03 cursos de graduação 2016, duas licenciaturas, uma noturna e 
outra diurna e um bacharelado diurno. Há um Colegiado de Curso que coordena os cursos 
diurnos e, em 2015 foi criado o Colegiado do Curso Noturno desvinculado do Colegiado 
diurno atendendo às disposições legais e objetivando a melhoria do curso. Esta mudança teve 
seu primeiro resultado positivo por ocasião do resultado da avaliação feita pelo INEP/MEC do 
Curso de Licenciatura Noturno que alcançou nota 4, uma conquista acadêmica significativa. 
Cabe ecoar palavras dos avaliadores do MEC escritas no relatório final: “O Curso dedica-se à 
formação de profissionais para a Licenciatura em Dança e busca crescimento qualitativo 
permanente. Oportuniza linhas de ação integradoras e criativas, que favorecem a melhor 
produção acadêmica, em processo participativo de criação e renovação teórica e prática, 
concebendo o ensino artístico na sua totalidade com atividades que qualificam a missão 
acadêmica. Com corpo docente qualificado, motivado e produtivo, possui coordenação 
comprometida com os princípios acadêmicos e administrativos. o curso atua nas frentes de 
ensino, pesquisa e extensão de forma coerente com o tempo de funcionamento, o que se vê 
refletido na motivação dos estudantes e na qualidade das relações pessoais”. 
 
No relatório apresentado pela coordenadora do curso noturno registra-se: “O Curso Noturno 
de Licenciatura em Dança, da Escola de Dança, após uma trajetória de cinco anos de criação e 
funcionamento, desde 2010, marca o seu quinquênio no ano de 2015, com fatos estruturantes 
para a sua consolidação, no aspecto institucional e pedagógico. Em janeiro deste ano, por 
decisão política institucional interna, a gestão da Escola de Dança, propõe um investimento no 
que diz respeito ao Curso Noturno. Assim, alguns pontos se destacam, entre eles: a 
convocação de três novos professores concursados que aguardavam vagas e chamamento para 
assumir; assim mais cinco jovens professores juntaram-se aos ingressos em 2015, 
constituindo-se em um corpo de docentes para atuarem, inicialmente, exclusivamente, no 
turno noturno; e por fim foi instituída efetivamente uma coordenação para o Curso Noturno, 
agindo de forma colegiada com a Coordenação do Curso Diurno. É importante salientar o 
quanto foi importante e decisiva as três atitudes institucionais tomadas no inicio da gestão 
2015, no que se refere não a uma autonomia de uma coordenação e de um corpo docente, 
próprios, que cuidassem especificamente das necessidades do próprio curso, a partir do perfil 
do alunado ingresso que atendessem as suas especificidades que conduzissem à formação e 
atuação destes enquanto egressos do curso noturno”.  
 
O Curso de Licenciatura em Dança Noturno tem o total de 102 alunos ativos, em 2015 foram 
matriculados 63 alunos, ingressaram 30 alunos sendo 10 provenientes do BI de Artes, 
concluíram grau, no semestre 2015.1, 10 licenciados. 
 



 

 

Os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Dança diurnos  contam com 171 alunos 
ativos, em 2015 foram matriculados 114 alunos, ingressaram 29, concluíram grau, no 
semestre 2015.1, 43 alunos sendo 25 licenciados e 18 bacharéis.  
 
A partir dos dados apresentados verifica-se que ingressaram em 2015 um total de 59 alunos e 
colaram grau 53 alunos, o que representa um bom desempenho institucional. 
 
Dos procedimentos administrativos o colegiado analisou 84 processos assim discriminados: 
Aproveitamento de Estudos - 21,  Revalidação de Diploma - 01, Aproveitamento de Estudos 
via conhecimento prévio -08, Trancamento parcial e total -21,  Permanência - 04, Mobilidade 
Acadêmica- 02, Retificação de Histórico -03, Curso Intensivo -04, Matrícula Fora do Prazo-
07, Trancamentos- 13, Reintegração de Estudante- 01. 
 
Os Coordenadores dos Cursos participaram do VII Fórum Nacional de Coordenadores de 
Cursos de Dança nos dias 26, 27 e 28 de Novembro de 2015 cujo objetivo foi discutir 
propostas educacionais e políticas para os cursos de artes e estiveram presentes às ações 
institucionais a exemplo da reunião convocada pela PROGRAD do  Fórum das Licenciaturas 
 
 
Programa de Pós Graduação 
O Programa de Pós-Graduação em Dança oferece o curso de Mestrado em Dança, e curso de 
Especialização em Estudos Contemporâneos em Dança. Apesar das dificuldades financeiras já 
registrada neste relatório foram realizados significativas ações no âmbito da pós-graduação 
especialmente graças ao empenho e interesse dos Órgãos Superiores da UFBA em especial 
dos esforços da PRPPG.  
 
Eventos e Ações realizados pelo programa: 
Ciclo de Intercâmbios artísticos acadêmicos lançamento de livro FREVO para aprender e 
ensinar. Pesquisadores Valéria Vicente e Giorrdani de Souza; Palestra Corpo, exotismo e 
moda com o Professor Doutor José Maria Paz Gago da Universdiade de La Coruña – 
Espanha. Organização; Palestra Tremores tectônicos entre criação e política com a Professora 
Doutora Marila Velloso da Universidade Estadual do Paraná-UNESPAR; Palestra 
Perfomance e história: em busca de uma historiografia performática com a Professora 
Doutora Eleonora Fabião da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.  
 
O Programa de Pós-Graduação em Dança apoiou a 2ª edição do Seminário Internacional de 
Curadoria de Mediação em Artes Cênicas parte do Festival Internacional de Artes 
Cênicas/FIAC. Com a participação na organização da Professora Doutora Gilsamara Moura. 
A realização do VI Seminário do PPGDança com o tema Estado da Arte dos Grupos de 
Pesquisa teve como participantes/ convidados Professor Doutor Ronaldo Lopes Oliveira( Ba), 
Professora Doutora Antonia Pereira Bezerra (Ba) Professora Doutora Isabel Maria de Cavedas 
Valverde (Portugal), Professora Doutora Christine Greiner (SP), Professor/ artista Ângelo 
Madureira (SP). Além de comunicações e palestras dos convidados externos houve a mostra 
do atual estado da arte das pesquisas realizadas pelos Grupos de Pesquisa do Programa de 
Pós-Graduação em Dança, com mesas de debates mediadas pelos líderes dos GPs. 
 
O Curso de Mestrado contou com: alunos matriculados - 16; inscritos na seleção 2015 - 52; 
aprovados em 2015 - 17 (1 aluna do PAEC/UFBA); novos alunos de outros estados em 2015 -
10;  alunos novos do exterior - 01; desistências em 2015 - 01; total de bolsistas - 19; novas 



 

 

bolsas em 2015 - 08; egressos 2015 - 13; titulados em 2015 com bolsa - 11;qualificações 
realizadas - 07; defesas realizadas -13; Bolsistas CAPES - 04;Bolsistas  FAPESB - 48   
 
O Curso de Especialização não foi oferecido em 2014/2015, mas em novembro foi aberto 
edital para o curso 2015/2016 havendo o seguinte resultado: inscritos na seleção - 78; alunos 
aprovados – 49; alunos aprovados de outros países – 01; novos alunos de outros estados – 26 
 
Projetos de Pesquisa 
É importante salientar os projetos que são realizados com outros parceiros por meio de 
Convênios e Cooperação Técnica. Dos projetos já existentes e que são desenvolvidos na 
Escola teve continuidade o “PIBIDDANÇA” que faz parte do PIBID, programa de âmbito 
nacional, instituído pelo MEC por meio de apoio da CAPES, de grande impacto para os 
cursos de licenciatura em todo o país e o “obsevARTE” projeto de pesquisa aplicado no 
campo das políticas culturais e sua interface com a educação e o ensino superior, com ênfase 
nas artes, do Grupo de Pesquisa CORPONECTIVOS, ARTES E INTERSEÇÕES, realizado 
em cooperação técnica com Ministério da Cultura. 
 
Foram ainda iniciados dois projetos de pesquisa com financiamento externo: “Mapeamento da 
Dança nas Capitais e Distrito Federal / 1ª etapa: 8 capitais em cinco regiões do Brasil”, do 
Grupo de Pesquisa PROCEDA, fruto do Termo de Cooperação Técnica realizado entre 
FUNARTE/MINC e UFBA e o “ARTE NO CURRICULO” fruto do convênio entre a 
Secretaria de Educação do Município de Salvador e a UFBA 
 
“ARTE NO CURRICULO” é um projeto de caráter estruturante e inovador tanto para a 
Escola de Dança como para  a comunidade das Escolas da Rede Municipal, que trabalham 
com Arte nos seus PPC’s e tem como o objetivo qualificar e potencializar o seu processo 
artístico-educativo no âmbito da Educação Básica na cidade de Salvador.  A relevância deste 
projeto se deve à sua abrangência pois estará atuando em quase todas as escolas municipais e 
nas 3 linguagens artísticas Dança , Teatro e Musica sob a coordenação da Escola de Dança 
com a participação de professores das outras ecolas de arte. 
 
Ainda no âmbito da pesquisa e pós-graduação a aquisição do equipamento de Motion Capture 
propiciou a implantação do novo laboratório MoCap que atenderá a diversos grupos de 
pesquisa, inclusive de outros programas de pós graduação da UFBA, e permitirá novas 
pesquisas com tecnologia de ponta. Este feito reverberou amplamente em jornais e outros 
meios de divulgação em matéria que registra: “Alta sofisticação e captura precisa dos 
movimentos do corpo humano são atributos do MoCap - Motion Capture, equipamento 
importado e recém-instalado na Escola de Dança da UFBA, com o objetivo de concretizar a 
implantação de um laboratório com a tecnologia Motion Capture aplicada à Dança.... A 
aquisição, que é inédita no país para um curso superior em Dança, é um recurso muito usado 
em estúdios cinematográficos para a obtenção de variados efeitos” 
 
Projetos de Extensão 
A excepcionalidade do ano letivo de 2015 face à paralisação de docentes, discentes e 
servidores  reduziu de forma severa principalmente as atividades de Extensão. Assim, projetos 
permanentes estruturantes como o Grupo de Dança Contemporânea da UFBa, Memorial da 
Escola de Dança e os Espaços Cênicos tiveram redução de programação e o Painel 
Performático, ação integradora de pesquisa, ensino e extensão da Escola de Dança não foi  
realizado. 
 



 

 

O GDC confirmando sua proposta inicial de prover um laboratório investigativo que contribui 
de maneira direta na formação profissional dos estudantes, inaugurou em 2015 dois nucleo de 
pesquisa que apontam para a diversidade da Dança. Seu compromisso se firma em promover 
tanto atualizações de danças e manifestações populares (Núcleo de Investigação em Danças e 
Manifestações Populares) quanto a reflexão criativa acerca das questões da 
contemporaneidade (Núcleo de Investigação em Dança e Contemporaneidade). 
 
O GDC/ Núcleo de investigação em danças e manifestações populares sob a coordenação da 
Profa. Dra. Lara Pinheiro com espetáculos montados realizou apresentações em São Paulo, 
Rio Grande do Norte e em vários teatros como Teatro do Movimento, Teatro Experimental da 
UFBA, Espaço Xisto, Teatro Gamboa Novo, Sesc Pelourinho e outros espaços cênicos com 
Biblioteca Central, Espaço Cultural Ilê Asipá (comunidade local),  Ilê apó afunjá 
(Comunidade local), 
 
O GDC/ Núcleo de Investigação em Dança e Contemporaneidade desenvolveu as primeiras 
configurações coreográficas do espetáculo MOLHO sob a coordenação e criação artística dos 
Profs. Lucas Valentim e Luciene Pugliese.  O trabalho trata de um olhar poético e 
investigativo acerca da noção de cooperação apresentada no livro Juntos: os rituais, os 
prazeres e a política da cooperação (SENNET, 2013), com reflexões acerca das práticas 
colaborativas a partir da definição trazida por SENNET (2013) de que cooperação é uma troca 
entre partes onde ambas se beneficiam. Neste sentido, a ideia de cooperação se apresenta 
como um modo de agir que pressupõe o encontro com o outro diante da vontade de fazer em 
comum. O espetáculo deverá ser concluido para apresentações públicas em 2016.  
As atividades do GDC em ambos os núcleos contaram, em 2015, com o apoio da PROEXT e 
PROAE.  
 
Outras atividades de extensão de caráter eventual e cursos livres 
Foram oferecidos  nos meses de janeiro e fevereiro  “Cursos de Férias”  nas seguintes áreas : 
Dança Afro-Brasileira :Uma abordagem teórica –prática ; Capoeira Angola. Durante o ano 
letivo foram oferecidos: Balé Clássico; Curso de Dança do Ventre; Dança para Terceira Idade 
Dança Afro; PILATES- para servidores da UFBA; Dança diálogo do Corpo; Dança para 
todos. 
 
No Teatro do Movimento e no Teatro Experimental de UFBA ocorreram inúmeras atividades 
artísticas apesar do período de paralisação. Os estudantes bolsistas-técnicos desenvolveram 
atividades relacionadas à iluminação, sonoplastia, áudio e multimídia, com o objetivo de 
aprimorar o conhecimento na área e dinamizar o uso dos espaços. As atividades englobam 
manutenção e limpeza dos equipamentos e dos espaços, organização dos espaços para 
eventos, planejamento do calendário, montagem e desmontagem de espetáculos, 
acompanhamento nos eventos, elaboração de mapa de luz e reuniões semanais com 
orientadores. 
 
A Coordenação de Ações Artístico-Acadêmicas da Escola de Dança responsável pelos teatros 
e espaços para atividades artísticas, também auxiliou o GDC em ambos os núcleos e 
participou ativamente de eventos como Encontro de Salão, Arte no Currículo, Jornada da 
Dança, VivaDança e FIAC. Acompanhou a realização nos teatros da seguinte programação:   
Semana inaugural; Aula Inaugural do Mestrado em Dança; Espetáculo “Dunas”; Mutirão de 
limpeza; Montagem “Irepó”; “Superfícies para Improvisação”; Espetáculo “Esmeralda”; 
ANDA (reuniões diretoria); Mutirão de limpeza; Montagem “Irepó”; Denise Namura e Misha 
Bugdhan ;Encontro de Salão, de Marcelo Galvão;  Espetáculo “Anestesia”, de Amenar Costa ; 



 

 

FIAC– espetáculo Biomashup, de Cristian Duarte (SP); Arte no Currículo; Evento de dança 
sob coordenação da estudante Lorena Lisboa; Ensaios da Mantra Centro de Dança e Arte 
Contemporânea, de Fátima Suarez; Mostra Interna de Prática Solística, Profa. Jussara Setenta; 
Apresentação dos projetos de pesquisas do mestrado; Espetáculo projeto social; “No sítio da 
vovó”; Filmagem “Açougue”; Reuniões Forum de Dança da Bahia; Seminários e Ciclo de 
Palestras do PPGDança; Colação de Grau do Cursos de Graduação em Dança 
 
Por fim, outro avanço que deve ser registrado neste relatório foi e a elaboração da proposta de 
criação do Curso de Licenciatura em Dança/ modalidade a distancia, aprovada pelo Conselho 
Acadêmico de Ensino – CAE e enviado ao MEC. Este curso será um diferencial da Escola de 
Dança, pois mais uma vez de forma pioneira como é a vocação desta instituição, será 
realizado um curso de dança a distancia, semipresencial, com objetivo de ampliar o acesso aos 
conhecimentos na área de dança, com formação de professores e fortalecer a atuação da 
UFBA nas políticas públicas educacionais necessárias e de interesse para o desenvolvimento 
do país.  
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Considerando ser o Relatório de Gestão um importante documento de registro das ações 
administrativas e pedagógicas desenvolvidas numa instituição, o presente Relatório além de 
sistematizar e divulgar de forma sucinta as ações realizadas pela Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal da Bahia no exercício de 2015, tem como objetivo principal possibilitar 
a todos o acompanhamento e a avaliação da gestão da Unidade no referido período. Os 
instrumentos que orientaram a elaboração deste documento foram: Agenda de compromissos 
da Diretoria, as Atas de Congregação e os Relatórios dos Setores Acadêmicos e 
Administrativos, dos Laboratórios, da Biblioteca, Galeria Cañizares, Centro de Conservação e 
Restauro e o Centro de Arquivo Histórico e Documental da EBA. 
 
A Diretoria da Escola de Belas Artes da UFBA, Profa. Dra. Nanci Santos Novais (diretora) e 
Profa. Dra. Rosa Gabriella de Castro Gonçalves (vice-diretora), com o compromisso definido 
para atender as necessidades básicas e importantes para a continuidade do funcionamento da 
Escola, empenhou seus esforços no ano de 2015 na continuidade dos trabalhos desenvolvidos 
nos exercícios dos anos anteriores dessa gestão, 2013 e 2014, sobretudo a atenção no que diz 
respeito ao ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, com apoio especial aos 
trabalhos de restruturação curricular dos cursos de graduação, finalização do Regimento 
Interno, assim como atenção e cuidados para com a história e a memória desta centenária 
Escola. 
 
Infelizmente a preocupação com a recuperação e manutenção dos espaços físicos, construídos 
e não construídos, como a invasão do terreno, troca das calhas do telhado do prédio principal, 
espaço adequado para funcionamento da Biblioteca, assim como aquisição e manutenção de 
equipamentos, continuaram em 2015 sem nenhum atendimento dos setores competentes desta 
Universidade, a SUMAI, por exemplo, não atendeu pra mais de 90% das solicitações da EBA, 
demandas que vem desde 2014, inclusive as instalações para internet sem fio, o que faz muita 
falta para os estudantes. 
 
Entendendo que esta falta de atendimento para com a EBA este ano, justifica-se pelo fato de 
ter sido 2015 um ano marcado por uma avassaladora crise política e econômica no país que 
agravou a crise na educação afetando drasticamente as Universidades Federais. Assim com 
cortes de verbas, greves de docentes e servidores técnicos por mais de quatro meses, e outros 
tantos motivos contribuíram ainda mais para aumentar as carências de infraestrutura, recursos 
financeiros e recursos humanos na UFBA, e consequentemente na Escola de Belas Artes que 
sofreu, e sofre, porque as dificuldades e a falta de atendimento, contudo, ainda perdura. Porém 
com todas essas dificuldades reiteramos que em 2015 a referida escola atendeu suas 
demandas, na medida do possível, com dificuldades, mais com compromisso e 
responsabilidade, respeitando a sua história de 138 anos cumprindo seu papel, único no Norte 
e Nordeste, graduar e pós-graduar profissionais da área das Artes Visuais. Contudo a Escola 
conseguiu fechar o ano com algum saldo positivo. 
 
A realização dos Concursos Públicos para Magistério Superior UFBA, Edital 01/2015, 
Inclusão Nº 5, para preenchimento de 06 vagas para matérias dos dois Departamentos, foi um 
dos pontos positivos a considerar. Com um saldo de 11 candidatos aprovados para os dois 



 

 

departamentos, quando 06 vagas serão logo preenchidas pelos aprovados em 1º lugar, o que 
vai atender as demandas do semestre 2015.2, e previsão de logo serem contratados mais dois 
aprovados no 2º lugar. Estes novos contratados, 08 no total, completam o banco de 
professores da EBA com limite de 44 docentes, ficando ainda um saldo de 03 aprovados para 
atender às futuras vacâncias dentro do prazo de validade do Edital desses referidos concursos. 
 
Ainda sobre as realizações dos concursos, a Congregação da Escola de Belas Artes foi 
corajosa e vitoriosa na decisão de enfrentar as dificuldades pela qual a UFBA atravessava e 
reivindicar a inclusão dos 06 concursos da EBA no edital 01/2015, quando findava o prazo de 
validade do mesmo em dezembro do corrente ano. Sabe-se que a montagem de um concurso 
leva um tempo, tem prazos para inscrições, prazos para recursos, enfrentando uma greve que 
travava todos os encaminhamentos, processos para compra de material requisitado, passagens, 
diárias, substituição de desistências de professores membros de bancas examinadoras no 
último momento, atentos a tudo isso enfim, se conseguiu realizá-los. 
 
Outro dado importante foram as instalações de todos os programas necessários para a 
realização das provas da Matéria Projeto em Design, considerado pela EBA uma grande 
vitória, depois de travar uma batalha de correspondências justificando a necessidade do Curso 
de Design, implantado a mais de vinte anos, ter programas legalmente instalados.  
 
Outro acontecimento positivo foi a dispensa do apoio direto vindo da PROEXT, no valor de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para atender as Atividades de Extensão Permanentes das 
Escolas de Arte. Com esta verba foi possível projetar e realizar algumas publicações voltadas 
aos registros destas Atividades Permanentes de Extensão da Escola de Belas Artes, tais como: 
03 catálogos de exposições, 02 catálogos com referência ao Acervo de Obras de Artes da 
EBA, um encarte informativo da Galeria e um jornal que registra todas as atividades da 
Galeria Cañizares da EBA-UFBA em 2015.Com esta verba também foi possível contribuir 
para a formação de 18 estudantes que receberam bolsas monitorias para atender os referidos 
projetos 
 
 
1. INFRAESTRUTURA 
 
A Escola de Belas Artes da UFBA, funciona no Campus Canela, Rua Araújo Pinho, num 
terreno amplo onde estão locadas as instalações, a saber:  
 
 - Prédio principal (casarão rosa) – Construção do séc. XIX com dois pavimentos, térreo e 1º 
andar. No térreo funcionam os colegiados, os Núcleos de Poéticas Digitais e Computação 
Gráfica, Laboratório de Investigação de Materiais – LIM. Atualmente três salas estão sendo 
utilizadas com o material da biblioteca. No 1º andar funciona a Diretoria, a Secretaria, a 
Contabilidade, Núcleo de Extensão, os dois Departamentos, Sala de reunião, Sala de professor 
e o Salão Nobre. Em todas as paredes deste andar do prédio se encontra exposto parte do 
acervo de obras de artes da EBA, do período da fundação da escola até os dias atuais. 
 
Sobre este prédio é importante sinalizar que apesar de ter sido restaurado entre 2013 e 2014, 
não foi feito nenhuma intervenção de manutenção no telhado, logo depois de todo o trabalho 
de restauro realizado, o que levou um ano e oito meses. O estado precário que se 
apresentavam as calhas foi detectado ainda em 2014, a Direção comunicou o sério problema 
aos setores competentes da UFBA. O fato é que sem solução até hoje o prédio vem se 



 

 

deteriorando com as fortes chuvas, afetando principalmente a Sala da Direção, Salão Nobre, 
claraboia, afetando diretamente as escadarias de madeira que dá acesso ao 1º andar.  
 - Prédio lateral ao prédio principal, funciona a Galeria Cañizares (térreo), a Reserva Técnica 
e o Centro de Conservação e Restauro de obras de Arte da EBA (1º andar). No subsolo 
funciona o Lab Design (laboratório de design) Centro Acadêmico da EBA – CAUEBA, e o 
Laboratório de Papel Artesanal. Numa instalação á parte funciona o Centro de Arquivo 
Histórico e Documental. 
 - Prédio Germano Tabacof, construído em 1985, interditado desde novembro de 2013 por 
falta de segurança nas estruturas físicas com ameaças de desabamento, era onde funcionava a 
Biblioteca e 06 salas de aulas de pintura e desenho. 
 - O Prédio Prof. Mendonça Filho, construído em 1995 e ampliado em 2013 funcionam os 
laboratórios e atelieres de Expressão Tridimensional - escultura e cerâmica (térreo) 
modelagem e restauração (1º andar) desenho e fotografia (2º andar). 
 - O Prédio do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais EBA – UFBA. Construção 
mais recente, inaugurado em 2012, atende os cursos de Mestrado e Doutorado em Artes 
Visuais e Design. Compõe o espaço: Sala da Coordenação, duas Salas de aulas que também 
serve aos cursos de graduação, uma Sala de reunião e cinco salas de atendimento aos 
mestrandos e doutorandos.  
- A Carpintaria da EBA  - instalada num espaço inadequado, está funcionando em condições 
precárias, vem sofrendo ameaças de interdição pelos incômodos  aos vizinhos. 
- O Atelier Livre do Estudante – Também instalado num espaço inadequado, está 
funcionando em condições precárias. 
 
A Diretoria da EBA-UFBA passou todo o ano de 2015, preocupada em buscar soluções para 
melhorias nos tais espaços acima citados. Contudo, os mais graves são os problemas gerados 
pela interdição do Prédio Germano Tabacof, que afeta mais diretamente o funcionamento da 
Biblioteca, com isso a  mesma continuou por todo o ano funcionando inadequadamente numa 
sala pequena, com atendimento muito restrito, falta espaço para leitura e estudos em grupo. 
Isso sem falar na falta que faz também as seis salas de aulas que eram locadas também neste 
prédio.  
 
 
2. ADMINISTRAÇÃO 
 
O núcleo de administração da Escola de Belas Artes, vem renovando seu quadro desde 2013 
com a chegada de novos servidores em substituição as aposentadorias, vacâncias por 
transferências e falecimento.  Em 2014 com a posse de novos servidores a diretoria foi 
agregando as funções isoladas nas áreas da secretaria, chefia de apoio, manutenção, 
patrimônio e contabilidade num trabalho de equipe. Na verdade este núcleo é formado por 04 
servidores que veem trabalhando em turnos contínuos, de 07h às 13h e das 13h às 19h, 
horário de funcionamento da Escola.  
 
Em 2015 esta equipe se empenhou na execução das tarefas determinadas por cada setor, 
dando prioridade às questões: Manutenção predial, organização e controle do almoxarifado, 
execução financeira, gestão de patrimônio, controle de acesso através da Portaria 08/2015 que 
inibiu a entrada livre às instalações internas da referida escola. Assim, portões fechados com 
porteiro controlando, identificação na entrada, distribuição de adesivos para identificação de 
veículos, foram medidas tomadas pela Congregação, permitindo assim mais segurança a toda 
a comunidade da nos setores internos da EBA.   
 



 

 

3 - REUNIÕES, OFÍCIOS E PORTARIAS 
 
A direção encerrou o exercício com a realização 16 reuniões de Congregação, 09 Reuniões 
Extraordinárias (07 para atender os Concursos), 08 Ordinárias, 091 Ofícios,12 Portarias. Por 
conta dos trabalhos da Restruturação Curricular dos Cursos de Graduação foram realizadas 14 
reuniões dos Núcleos Docentes Estruturantes – NDE. 
 
4. GESTÃO DE PESSOAS 
 

A Escola de Belas Artes fechou o ano de 2015 com um total de 81 servidores ativos 
distribuídos a saber: 

 
DOCENTES DO QUADRO PERMANENTE: 
 

     Departamento I – História da Arte e Pintura  14 
                                                         Doutores 09 
                                                         Mestrado 04  
                                                         Graduado 01 
 
   Departamento II – Expressão Gráfica e Tridimensional       24  
                                                         Doutores                                       10 
                                                         Mestrado 13 
                                                         Graduado 01 
                                                                                Total de docentes-38 

     Dentre os docentes sinalizaram as notificações: 
       Docentes empossados                             03 
       Docentes aposentados                             03 
       Docentes temporários                     08 

     Docentes afastados para capacitação         07 
 



 

 

 
SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
 
    Servidores do quadro regular            24 
    Servidores terceirizados: 
       Limpeza               09 
       Vigilantes              06 
       Porteiros              03 

Total       18 
  Dentre os servidores técnicos sinalizaram as notificações 

    Admissão              01  
    Aposentadoria              01  
    Falecimento              01 
    Transferência              01 

 
 
5.  ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
A Escola de Belas Artes da UFBA com quatro cursos de graduação somou o total de 970 
alunos distribuídos nos cursos: Bacharelado em Artes Plásticas, Licenciatura em Desenho e 
Plástica, Curso Superior de Decoração Curso de Design.  
 
Em 2015.1 ingressaram 112 alunos a saber: 

  - Curso de Artes Plásticas = 47  alunos 
  - Curso de Licenciatura em Desenho e Plástica = 18 alunos 
  -  Curso de Design = 27 alunos 
  - Curso Superior de Decoração = 20 alunos 

 
 
6. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃ0 
 
 
O Programa de Pós-Graduação da Escola de Belas Artes, Mestrado e Doutorado, mantém três 
linhas de pesquisas credenciadas pela CAPES, sendo o colegiado constituído 
predominantemente pelos doutores da própria Escola com participação de docentes de outros 
programas de pós-graduação de outras Unidades da UFBA. 
 
Em 2015 o Programa manteve o seguinte quadro nas respectivas linhas de pesquisa: 



 

 

 
- Número de Docentes por linha de pesquisa 
  1- Arte e Design Processo, Teoria e História         04 
  2- História e Teoria da Arte           05 
                     Permanentes            03 
                     Colaboradores            02 
  3- Processos de Criação Artística          13 
                     Permanentes            08 
                     Colaboradores            02 
                     Credenciamentos           03 
  
- Docentes afastados para estágio pós-doutorado        02      - Número de 
discentes            62                       - Projetos de 
pesquisa em andamento          31  
        Defesas              15 
                    Mestrado             13 
                    Doutorado            02 
- Produção Intelectual docente 
            Livros publicados                     05 
            Capítulo de livro            02 
            Comunicação em congresso          11 
            Apresentação de trabalho           21 
            Artigo              05 
            Produção Artística            24 
            Organização de eventos           09 
Produção Intelectual discente: 
Apresentações de trabalhos em eventos científicos        07 
            Doutorado             03 
            Mestrado             04 
Artigos               01 
          Mestrado              01 
Livros, capítulos, verbetes            02             
          Doutorado        02 
Salões e prêmios             01 
          Doutorado             01 
Exposição individual             03 
         Mestrado              02 
         Doutorado             01 
Exposições coletivas            11 
         Mestrado              05 
         Doutorado             05 

      Exposição Coletiva Internacional           03 
              Mestrado              01 
               Doutorado              02 
      Bolsa Sanduíche no Exterior           01 
               Doutorado                        01 



 

 

 
7. ATIVIDADES DE PESQUISA 
    A EBA mantem registrados 31 projetos de pesquisa iniciados ou em  
    andamento entre 2014 e 2015, distribuídos entre os dois departamentos. 
        - Departamento I – História da Arte e Pintura     12 
        - Departamento II – Expressão Gráfica e Tridimensional    19 
 
 

8.  ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
A Escola de Belas Artes da UFBA em 2015 registrou no SIATEX 33 A tividades de 
extensão cadastradas no SIATEX, entre seminários, cursos,    exposições, eventos, realizados 
pelos dois Departamentos da EBA: 
      - Departamento I – História da Arte e Pintura      21 
      - Departamento II – Expressão Gráfica e Tridimensional    12 
 
     Com destaque para as principais atividades permanentes relacionadas  
     abaixo: 
     - Curso de Especialização em Arte Educação –  2ª  turma - curso anual 
     - Galeria Canizares em Acão Prmanente – Realizações de Exposições com 
        ações educativas e atividades culturais – 12 (doze) Expo. realizadas / ano 
     - Exposições em Comemoração ao centenário de nascimento do Artista 
         Hansen Bahia – 02 (duas) 
     - A 19ª Exposição Antônio, Tempo, Amor e Tradição, realizada na Reitoria 
       da UFBA.  
     - ACCS: TECITECA –Catalogação Têxtil Digital- EBAA52  
     - Programa de Extensão Núcleo Griot: Design, tradição inovação 
     - Curso Preparatório para o Teste de Habilidade Específica. 
 
 
9.  CENTRO DE CONSERVAÇÃO E RESTURO 
 
Apesar das dificuldades com falta de material, equipamentos e ferramentas necessárias para 
um atendimento razoável das muitas demandas do Setor de  Conservação e Restauração das 
obras de artes pertencentes ao Acervo da EBA, muito foi feito pela equipe responsável do 
referido setor que com esforços próprios e muita dedicação fechou o ano com 08 esculturas da 
Coleção de gesso totalmente restauradas e mais algumas em andamento, concluindo também 
uma tela – retrato do Prof. Oseas Santos de autoria do Prof. Mendonça Filho na década de 
1950.  
 
 
10.  ARQUIVO HISTÓRICO E DOCUMENTAL 
 
O Setor de Arquivo da EBA, que também passa pelas mesmas dificuldades da falta de 
material, equipamentos, recursos humanos e sofre  pela falta de um espaço adequado sem um 
mínimo de estrutura,  teve este ano, graças aos esforços e dedicação da equipe responsável,  
ter um grande avanço na organização do setor. Identificando documentos importantes tem 
contribuindo muito para a pesquisa na Escola de Belas Artes.    
   
 
 



 

 

11.  ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO 
 
A Diretoria da EBA além da participação regimental como membro permanente no Conselho 
Universitário da UFBA ( CONSUNI), e no    Conselho da Fundação Hansen Bahia, participou 
como representante oficial    da instituição nos eventos e grupos de trabalho a saber: 
      - Apoio ao Projeto de Residência Artística do ICBA – Instituto Cultural Brasil 
       Alemanha; 
     - Apoio a realização do XII Salão Bahia Marinha - organização da Marinha 
       do Brasil. 
      - Representação na Mesa na Câmara Municipal no Evento Comemorativo  
       dos 25 Anos do Projeto Axé. 
      - Representação na mesa redonda no Evento “A arte como instrumento 
        de transformação feminina” promovido pelo SESC-SENAC. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Em 2015, apesar das muitas dificuldades, quatro meses de greve de docentes e servidores 
técnicos, conseguimos alguns avanços, os desafios para 2016 ainda são muitos, 
continuaremos trabalhando para: 
      - Consolidar a implantação do novo Regimento Interno; 
      - Consolidar a reestruturação dos cursos de graduação; 
      - Pleitear junto a administração da UFBA os recursos financeiros para viabilizar a 
restauração ou nova construção do prédio para abrigar a biblioteca da EBA e mais salas de 
aulas e laboratórios;   
     - Desenvolver os cursos de Mestrado e Doutorado em Artes Visuais, incentivo às 
pesquisas e novas produções, e novas linhas de pesquisa; 
     - 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 de 
graduação e pós – graduação; 
     - Obras de requalificação das áreas de jardim, estacionamentos, carpintaria, Atelier Livre 
do Aluno. 
    - Buscar meios para estruturar e equipar adequadamente o Núcleo de Conservação e 
Restauro do Acervo de Obra de Arte, Arquivo histórico e documental da EBA. 
 
Nota. Em anexo segue planilha da Execução Financeira da EBA-UFBA 



 

 

ESCOLA DE BELAS ARTES - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

RELATÓRIO CONTABILIDADE - ANO 2015

RESPONSÁVEL: MÁRCIO FONTES AZEVÊDO

DATA NATUREZA DA DESPESA VALOR ATIVIDADE ORIGEM

25/05/2015 AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE 36.000,00 Ativ. de ca mpo - Prof.: Bi riba, Taygoa ra  e Piton.

16/06/2015 AUX. FINANCEIRO A PESQUISADORES 2.548,80 Ativ. de ca mpo - Prof.: Bi riba, Taygoa ra  e Piton.

SUBTOTAL 38.548,80 PROPLAN

31/08/2015 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE 54.216,98 Concurso Docentes  (Sol ici tado)

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE -46.493,98 Concurso Docentes  (Anulado)

SUBTOTAL 7.723,00 PROPLAN

31/08/2015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600,00 INSS Modelo vivo - Não utilizado

06/10/2015 SERV. PESSOA FÍSICA 8.000,00 Modelo vivo - Não utilizado

SUBTOTAL 9.600,00 Devolvido a PROPLAN PROPLAN

18/06/2015 SERV. PESSOA JURÍDICA 44.413,12 EBA/Ga leria  Cañizares  - Serviços  Gráficos

16/10/2015 AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE 15.200,00 Auxíl io Fina neiro Estudante - Monitores

SUBTOTAL 59.613,12 PROEXT

06/10/2015 SERV. PESSOA JURÍDICA 7.207,70 Curso de especia l i za ção - Professor Ricardo Bi riba

19/10/2015 SERV. PESSOA JURÍDICA 5.467,77 Curso de especia l i za ção - Professor Ricardo Bi riba

07/04/2015 SERV. PESSOA JURÍDICA 12.578,29 Curso de especia l i za ção - Professor Ricardo Bi riba

07/04/2015 SERV. PESSOA JURÍDICA 8.149,82 Curso de especia l i za ção - Professor Ricardo Bi riba

25/05/2015 SERV. PESSOA JURÍDICA 2.921,87 Curso de especia l i za ção - Professor Ricardo Bi riba

18/06/2015 SERV. PESSOA JURÍDICA 993,92 Curso de especia l i za ção - Professor Ricardo Bi riba

19/10/2015 SERV. PESSOA JURÍDICA 5.467,77 Curso de especia l i za ção - Professor Ricardo Bi riba

SUBTOTAL 42.787,14 EBA

15/09/2015 AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE 1.440,00 Curso l ivre de pintura  - Professor Luiz Má rio

09/04/2015 AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE 3.240,00 Curso l ivre de pintura  - Professor Luiz Má rio

09/04/2015 AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE 1.950,00 Curso l ivre de pintura  - Professor Luiz Má rio

19/03/2015 AUX. FINANCEIRO A PESQUISADORES 850,00 Curso l ivre de pintura  - Professor Luiz Má rio

SUBTOTAL 7.480,00 EBA

07/04/2015 AUX. FINANCEIRO A PESQUISADORES 585,00 Curso Retrato a  óleo - Professora  Graça Ramos

05/05/2015 AUX. FINANCEIRO A PESQUISADORES 936,00 Curso Retrato a  óleo - Professora  Graça Ramos

25/05/2015 AUX. FINANCEIRO A PESQUISADORES 650,00 Curso Retrato a  óleo - Professora  Graça Ramos

SUBTOTAL 2171,00 EBA

TOTAL 167.923,06

TOTAL DE RECEITAS POR ORIGEM

PROPLAN 55.871,80

PROEXT 59.613,12

EBA 52.438,14

 



 

 

  
  
EESSCCOOLL AA  DDEE  EENNFFEERRMM AAGGEEMM   
  
  
O ano de 2015 foi marcado pelos quase cinco meses de greve dos docentes, dos técnicos 
administrativos e dos estudantes da UFBA. Nesse período só foram mantidas as atividades de 
pesquisa e de extensão. Contudo, foi possível avançar na reestruturação da Revista Baiana de 
Enfermagem e nas discussões referentes à reestruturação da Pós-Graduação. O destaque do 
ano foi a instituição do Grupo de Trabalho para organizar as comemorações dos 70 anos da 
EEUFBA. Outro destaque foi a decisão e o apoio da Reitoria para a retomada da conclusão 
das obras de infraestrutura física.   
 
 
2 AÇÕES DESENVOLIDAS E RESULTADOS 
 
2.1 ENSINO DA GRADUAÇÃO 
 
Em 2015.1 ingressaram, na Graduação, 42 estudantes das 50 vagas ofertadas (32 pelo SISU e 
10 egressos do Bacharelado Interdisciplinar). No primeiro semestre de 2015.1 foram 
graduada(o)s 40 enfermeira(o)s. Neste semestre, computou-se 472 estudantes ativa(o)s. 
 
OBJETIVO 1: Reajustar e consolidar o currículo do Curso de Graduação  
 
AÇÕES DESENVOLIDAS: 

• Planejamento acadêmico semestral, com participação da(o)s docentes, antecedido por 
avaliações da operacionalização dos semestres e dos componentes curriculares; 

• Conclusão do documento final da proposta de reajuste curricular; 
• Indicação de docentes para compor o grupo de orientadores acadêmicos; 
• Revisão do Portfólio Acadêmico, após constatação do seu uso inadequado; 
• Acompanhamento e apoio às atividades do Núcleo Docente Estruturante (NDE); 
• Acompanhamento e orientação dos alunos do Programa Ciência sem Fronteiras.  

 
RESULTADOS: 

• Todos os 15 componentes curriculares obrigatórios, os 02 optativos e os 05 ACCS 
previstos/solicitados foram operacionalizados; 

• Proposta de reajuste da matriz curricular do Curso de Graduação já aprovada pelas 
instâncias da Escola; 

• Interrompidas as sessões dos Encontros Pedagógicos liderados pelo NDE, em 
decorrência da greve; 

 
2.2 ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO 
 
O novo Regulamento do PPGENF foi aprovado pela Congregação da EEUFBA. Neste ano o 
Programa contou com 28 docentes, sendo 18 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 60 aluna(o)s de Mestrado e 44 aluna(o)s de Doutorado. Foram 
defendidas 22 dissertações de Mestrado e 08 teses de Doutorado.  
 
OBJETIVO 1: Fortalecer o programa de Pós-Graduação (PPGENF), tendo como meta a 
obtenção da nota 5 na avaliação da CAPES  
 
AÇÕES DESENVOLIDAS 

• Iniciada a implementação do novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação; 
• Ofertados 05 componentes curriculares obrigatórios e 07 optativos, além das 08 

atividades obrigatórias; 
• Revistos os critérios de credenciamento de docentes para o Programa;  
• Continuidade da atuação sistemática da Comissão Permanente de Pós-Graduação 

(CPPG). 
• Continuidade da implementação das medidas para aumento da quantidade de 

publicações em periódicos qualificados; 
• Continuidade das discussões dos integrantes do NUPEC com o grupo do PPGENF 

para rever as linhas de pesquisa e reestruturar o Programa na perspectiva de 
transformação dos cursos em multidisciplinares e realização do Mestrado Profissional;  

• 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; 
 
RESULTADOS 

• Continuidade da adoção dos critérios estabelecidos para seleção de estudantes para 
ingresso no Mestrado e Doutorado, condicionado à publicação de artigos; 

• 05 doutorandos realizaram “bolsa sanduiche” no exterior; 
• Revista Baiana de Enfermagem: mantida a atualização e regularidade, agora 

trimestral, da publicação dos números da Revista/ realizada novas 
indexações/Aquisição e publicação dos artigos com número de DOI/ Elaborada e 
publicada as novas normas de submissão de artigos/ Elaborado e aprovado pelo 
Conselho Deliberativo o novo regimento da RBE. 

 
2.3 ARTICULAÇÃO ENSINO, EXTENSÃO, 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 cumprindo a sua finalidade de 
desenvolver ações para o fortalecimento e articulação do ensino, da extensão, da pesquisa e da 
inovação. 
 
OBJETIVO1: Fortalecer a articulação do ensino, da extensão, da pesquisa, criação e 
inovação   
 



 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 
• Acompanhamento e apoio aos 03 Programas de Residência e aos 04 cursos de 

especialização; 
• 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; 

• Continuidade do incentivo para assegurar a internacionalização da EEUFBA;  
• Continuidade do apoio docente para elaboração de projetos mais competitivos em 

Editais de Pesquisa;  
• Redefinição de fluxo para avaliação das propostas e relatórios de atividades de 

extensão; 
• Elaboração de proposta para definição de linhas prioritária da EEUFBA para 

desenvolvimento de pesquisa, extensão e ensino de pós-graduação. 
 
RESULTADOS: 

• Revisão da decisão de abertura de nova turma da Residência em Enfermagem 
Obstétrica com estabelecimento de estratégias de captação de apoio financeiro e 
definição de coordenação do curso a ser oferecido em 2017; 

• Participação de estudantes dos componentes curriculares de TCC nas sessões dos 
grupos de pesquisa;  

• Participação de discentes do curso de mestrado e doutorado na tutoria dos planos de 
trabalho de iniciação científica, nas atividades de ensino e extensão (componentes 
curriculares da Graduação, ACCS, Programas de Educação Tutorial), além da 
realização de seminários conjuntos; 
 

2.4 PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 

TÍTULO COORDENADOR FINANCIAMEN
TO 

Indicadores de uso de medicamentos na atenção 
pediátrica em Feira de Santana-Ba 

Carlito Lopes 
Nascimento 

CNPq 

Implantação e avaliação da efetividade do 
monitoramento remoto de enfermagem na função 
pulmonar de indivíduos com insuficiência cardíaca 
congestiva. 

Carolina de Souza 
Machado 
 

FAPESB  

Saúde e Sustentabilidade: promoção do 
desenvolvimento em comunidades quilombolas 

Climene Laura de 
Camargo 

FAPESB/MEC 

Acesso e Assistência à Saúde Infantil em 
Comunidades Quilombolas: Caminhos para a 
Equidade 

Climene Laura de 
Camargo 

FAPESB 

Implementação de tecnologias sociais: 
desenvolvimento em comunidades quilombolas 

Climene Laura de 
Camargo 

CNPq 

Desenvolvimento Sustentável: proteção Ambiental e 
Implementação de Tecnologias Sociais 

Climene Laura de 
Camargo 

FAPESB 

Condições da Saúde de Crianças e Adolescentes de 
Comunidades Quilombolas: Promoção da Equidade no 
SUS 

Climene Laura de 
Camargo 

CNPq 



 

 

Programa de desenvolvimento acadêmica Abdias 
Nascimento formação pré-acadêmica de Acesso à Pós-
Graduação 

Climene Laura de 
Camargo 

Capes 

Sustentabilidade e saúde: promoção e aprimoramento 
de tecnologias sociais em comunidades quilombolas 

Climene Laura de 
Camargo 

FAPESB 

Análise do processo de trabalho em enfermagem no 
SUS/Bahia 

Cristina Maria Meira 
de Melo 

FAPESB 

Análise da efetividade da iniciativa Mais Médica na 
realização do direito universal à saúde e na 
consolidação das Redes de Serviços de Saúde 

Cristina Maria Meira 
de Melo  

CNPq 

Erro profissional em enfermagem Cristina Maria Meira 
de Melo 

Fapesb/Edital 
Universal 

Construindo Acervo no Núcleo de Memória da Escola 
de Enfermagem da UFBA: Trajetória das estudantes     
de enfermagem na luta contra a ditadura (1964-1985) 

Cristina Maria Meira 
de Melo 

Edital PROPCI 
UFBA 
01/2015 

As transformações dos cuidados de saúde e de 
enfermagem em tempos de AIDS: representações 
sociais e memórias de enfermeiras e de profissionais 
de saúde no Brasil 

Denise Cristina de 
Oliveira (UERJ) 

CNPQ 
(Pesquisa 
Multicêntrica) 

Demandas de saúde e experiência de mulheres na 
busca pelo cuidado: estudo em municípios da Bahia 
com cobertura da estratégia Saúde da Família 

Edméia de Almeida 
Cardoso Coelho 

CNPq 

Consolidação do Programa de Pós-Graduação da 
Escola de Enfermagem da UFBA 

Edméia de Almeida 
Cardoso Coelho 

FAPESB 

Cuidado de enfermagem às mulheres em um centro de 
parto normal 

Enilda Rosendo do 
Nascimento 

FAPESB 

Construção de um instrumento para mensuração do 
conforto de familiares de pessoas em estado crítico de 
saúde 

Fernanda Carneiro 
Mussi 

CNPq 

Efetividade de um programa de educação em saúde no 
controle da pressão arterial de homens 

Fernanda Carneiro 
Mussi 

FAPESB 

Fatores de risco cardiovasculares: implicações para o 
cuidado à saúde 

Fernanda Carneiro 
Mussi 

UFBA 

Avaliação da formação técnica de nível médio em 
enfermagem desenvolvida pela Escola de Formação 
Técnica de Saúde Prof. Jorge Novis. 

Gilberto Tadeu Reis 
da Silva 
 

FAPESB 

Educação profissional técnica de nível médio em 
enfermagem no estado da Bahia: oferta, limites e 
possibilidades  

Gilberto Tadeu Reis 
da Silva 

UFBA 

Programa de infraestrutura de pesquisa  Gilberto Tadeu Reis 
da Silva 

FAPESB 

Erros profissionais em enfermagem e a precarização 
do trabalho: revisão bibliométrica sobre erros em 
enfermagem na administração de medicamentos 

Heloniza Oliveira 
Gonçalves Costa 
 

FAPESB 

Vulnerabilidade de gestantes envolvidas em álcool, 
crack e outras drogas. 

Jeane Freitas de 
Oliveira 

CNPq 

Panorama da Educação em Enfermagem na Bahia. Josicélia D. 
Fernandes 

FAPESB 

Expansão de cursos/vagas de graduação em Josicélia D. CNPq 



 

 

enfermagem e sua interface com os cenários das 
práticas de saúde e com a qualidade do processo de 
formação da(o) enfermeira(o) 

Fernandes 

Educação em Primeiros Socorros e Suporte Básico de 
Vida - EDUCPOP-SOS  

Maria Teresa B 
Mariotti de Santana 

PROUFBA 

Práticas e representações do cuidado: estudo 
intercultural e comparativo em populações 
afrodescendentes no Brasil e em Portugal. 

Mirian Santos Paiva CNPq 

Representações e práticas do cuidado com o corpo e a 
sexualidade: estudo intercultural e comparativo em 
populações afrodescendentes no Brasil, Portugal e 
Espanha 

Mirian Santos Paiva CNPq 

Universidade e escola pública: buscando estratégias 
para enfrentar os fatores que interferem no processo 
ensino/aprendizagem. 

Nadirlene Pereira 
Gomes 

FAPESB 

Reeducação de homens e mulheres envolvidos em 
processo criminal: estratégia de enfrentamento da 
violência conjugal 

Nadirlene Pereira 
Gomes 

FAPESB 

Promoção a inovação de tecnologias sociais em 
comunidade negra ribeirinha, visando a melhoria da 
qualidade de vida 

Ridalva Dias 
Felzemburgh 

FAPESB 

Acolhimento da população quilombola em situação de 
urgência e emergência nos serviços de saúde: 
avaliação na perspectiva do usuário 

Ridalva Dias 
Felzemburgh 

FAPESB 

Saúde reprodutiva e sexual de mulheres e homens com 
doença falciforme: elementos para a atenção no 
Sistema Único de Saúde 

Silva Lúcia Ferreira FAPESB 

Reeducação de homens e mulheres envolvidos em 
processos criminais: estratégia de enfrentamento da 
violência conjugal. 

Telmara Couto FAPESB 

Fonte: Relatório do PGENF/2015e Relatório NUPEC/2015 



 

 

 
2.5 PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES 

DE EXTENSÃO 
TÍTULO COORDENADOR FINANCIADOR 
Programa de Educação pelo 
Trabalho/PET Enfermagem 

Mariza Silva Almeida MEC 

PET Rede de Atenção Adriana V. Freitas Ministério da 
Saúde 

PET Vigilância em Saúde Tatiane Araújo Ministério da 
Saúde 

Núcleo de Memória da Escola de 
Enfermagem da UFBA: ações de 
documentação e conservação do acervo 
museológico 

Sidélia Santos Teixeira PROEXT 

Educação em saúde para prevenção e 
atuação em situações de urgência e 
emergência 

Nadirlene Pereira Gomes UFBA/PROEXT 

De olho na vida/Vizinhanças Heloniza O. G. Costa UFBA/PROEXT 
Curso de Especialização em Enfermagem 
Obstétrica sob a forma de Residência  

Solange dos Anjos Gesteira, Ministério da 
Saúde/MEC 

Curso de Especialização em Enfermagem 
Intensivista sob a forma de Residência 

Larissa Chaves Pedreira Instituto Sócrates 
Guanaes 

Curso de Especialização em Enfermagem 
Obstétrica 

Isa Maria Nunes Ministério da 
Saúde 

Curso de Especialização em Auditoria de 
Serviços de Saúde  

Ester Souza Taxa de inscrição 

Curso de Especialização em Enfermagem 
Intensivista  

Rosana O. Silva Taxa de inscrição 

Curso de Especialização em Urgência e 
Emergência,  

Maria Teresa de Brito 
Mariotti 

Taxa de inscrição 

Curso de Especialização em Enfermagem 
em Centro Cirúrgico 

Ana Lúcia Cordeiro Taxa de inscrição 

Fonte: Relatório NUPEC/2015 
 
 
OUTROS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RELEVANTES: 

• 05 Atividades Curriculares em Comunidade e Sociedade (Edital ACCS - Proext 2015).  
• 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 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. 

• Solicitação de recursos à Proplan para aquisição dos aparelhos de ar condicionado 
para as salas de aula e para 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. 
• Reforma física da Escola em processo de conclusão; 
• Projeto de Portaria e do Laboratório de Tecnologia Educacional em execução. 
• Acelerada a execução do Projeto do paisagismo da EEUFBA. 

 
 
OBJETIVO 2: Implementar a estruturação do Núcleo de Memória da EEUFBA 
 
Núcleo de Memória conta atualmente com um grupo de trabalho coordenado pela Profa. 
Sidélia Teixeira, do Departamento de Museologia da UFBA, a museóloga Talita Veiga, da 
Biblioteca Central da UFBA (8 horas/ semanais) e três estagiários de 20h/semanais. Dois 
estagiários de museologia estão com bolsa PROPLAN e o terceiro, com bolsa de extensão.   
 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

• Conservação preventiva do acervo em papel; 
• Adequação e submissão em editais do projeto para captação de recursos para a 

montagem da exposição permanente do Núcleo; 
• Elaboração do termo de Convênio com o Coren-Ba para apoio a montagem da 

exposição permanente; 
• Articulação com docentes para aquisição de equipamentos para o Núcleo; 
• Elaboração da proposta de Regulamento para o NUMEE; 
• Incluída na programação das comemorações dos 70 anos da EEUFBA, o resgate e a 

preservação da memória da EEUFBA, através da implementação do projeto do 
NUMEE; 

• Aperfeiçoamento da listagem e Contagem do acervo com inserção dos números de 
identificação por coleção e padronização do inventário para impressão; 

• Identificação da coleção de documentos gráficos e da coleção de utensílios, de objetos 
religiosos e mobiliário, com registro fotográfico; 

• Análise e descrição de 253 objetos da coleção de instrumentos de laboratório; 
• Elaboração de documentação fotográfica (342 objetos) da coleção de objetos 

religiosos, mobiliário e instrumentos de laboratório; 
• Digitalização de 800 documentos gráficos; 
• Instalação do programa WS Acervo de documentação de acervos; 
• Preenchimento de 126 fichas de identificação das coleções de utensílios domésticos, 

objetos religiosos e mobiliário; 



 

 

• Registro fotográfico do desfile com uniformes de época nas pastas de documentação 
do NUMEE; 

• Levantamento de dados no arquivo geral da Escola, em outras unidades da UFBA, em 
museus, em busca de informações sobre as coleções do NUMEE; 

• Pesquisa na internet para coletar dados sobre a história dos objetos das coleções do 
NUMEE; 

• Entregue ao Reitor da UFBA documento com subsídios para a criação de um edital na 
área de preservação e conservação do acervo dessa instituição. 
 

RESULTADOS 
• Não foi possível submeter os projetos aos editais disponíveis, pois exigiam empresas 

interessadas em investir no Núcleo de Memória; 
•  Aprovado um Convênio com o Coren-Ba para financiar a maior parte da montagem da 

exposição permanente e para aquisição de materiais de documentação; 
• Aquisição de equipamentos com recursos de projetos de docentes da EEUFBA; 
• Definido o nome do NUMEE – Núcleo de Memória da EEUFBA Haydée Guanaes 

Dourado; 
• Criação da logomarca do NUMEE. 

 
 

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”; 
• 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.  
• Articulação com a Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem (ENEEnf);    

 
RESULTADOS 

• Continua a realização da “Semana do Calouro”; 
• Estudantes da EEUFBA participando da organização e realização de eventos: 

Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem (ENEEnf), Encontro Baiano e 
Sergipano das Estudantes de Enfermagem (EBSEEn), Fórum Acadêmico de Saúde 
(FAS);  

• Participação de estudantes de Enfermagem em atos públicos contra assédio sexual, 
racismo, corrupção e à favor do Sistema Único de Saúde,  

• DA de Enfermagem propõe a organização do Comando de Greve Estudantil;  
• Participação do DA em movimento em defesa dos trabalhadores terceirizados, 
• Participação de estudantes de Enfermagem na mobilização nacional nomeada “Fora 

Cunha!”, contra a corrupção e contra o “impeachment” da atual presidenta Dilma 
Rousseff. 

• Estudantes inseridos como bolsistas e como voluntários nos projetos de iniciação 
científica, de monitoria e de extensão (PET - 03 Projetos, 72 bolsistas; Permanecer – 
25 bolsistas; PIBIC – 18 projetos e 35 bolsistas; Monitoria – 06 componentes 
curriculares e 03 bolsistas e 10 voluntários). 



 

 

 
 
3 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); 

• Convênio com a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, com a Universidade de 
Coimbra e com a Universidade do Porto; 

• Projetos de pesquisa em parceria com as universidades estaduais de Feira de 
Santana/BA, do Rio de Janeiro, de Maringá/PR, de Montes Claros/MG e de São 
Paulo/SP e com as Universidades Federais de Alagoas, de Minas Gerais, e do 
Recôncavo da Bahia.   

 
3.2 CONVÊNIOS 

• Secretaria da Saúde do Estado da Bahia; 
• Secretaria Municipal da Saúde de Salvador; 
• Projeto BVS Enfermagem./Ministério da Saúde; 
• Rede BVS Enfermagem; 
• Centro de Estudos e Pesquisas Sócrates Guanaes/Hospital da Cidade. 

 
3.3 INTERCÂMBIOS 

• Programa Ciências sem Fronteiras (10 estudantes - Espanha, França, Irlanda e Estados 
Unidos);  

• “Doutorado Sanduiche” no exterior: Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (02 
estudantes); Universidade de Lisboa (02 estudantes); Escola Superior de Enfermagem 
de Coimbra (01 estudante) 

 
 
4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
4.1 EVENTOS RELEVANTES:  

• Violência e envelhecimento: cenário e perspectiva nacional e internacional; 
• Seminário de Avaliação do Ensino da Pós-Graduação; 
• VIII Seminário Multidisciplinar de Pesquisa em Enfermagem; 

 
4.2 FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA EEUFBA (CEPEE) 
 
Foram emitidos 149 Pareceres consubstanciados; 151 pareceres de relatórios. Foram 
aprovados 118 projetos. 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. Foi possível a renovação do Colegiado do Comitê, bem como a revisão do seu 
Regimento Interno. 
 
EESSCCOOLL AA  DDEE  MM EEDDII CCII NNAA  VVEETTEERRII NNÁÁRRII AA  EE  ZZOOOOTTEECCNNII AA  
  

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 – 963; Matriculados em 2015.1 – 766 
- Matriculados em 2015.2 - 800 
- Alunos ingressantes – 2015.1 – 64 
- Alunos ingressantes – 2015.2 - 68 
- Alunos concluintes – 2015.1 – 33 
- Alunos concluintes – 2015.2 – 47 
- Alunos transferência interna 2015.1 - 05 

-Aulas de campo/práticas realizadas nas Fazendas Experimentais de Entre Rios e São 
Gonçalo dos Campos  

- DEAPAC - 40 
- DMVPPA – 18 
- DZO - 09 

 
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. 
 

3. Projetos de Pesquisa 
- Aprovados em órgãos de fomento 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZOO) 
Projetos aprovados pela FAPESB = 8  
Projetos aprovados pela UFBA = 2  
Projetos aprovados pelo CNPq = 10 

Projetos aprovados pela CAPES = 2 
 



 

 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos (PPGCAT) 
Projetos aprovados pela FAPESB = 31  
Projetos aprovados pela UFBA = 8  
Projetos aprovados pelo CNPq = 13 

Projetos aprovados pela CAPES = 12 
Projetos aprovados pela FAPEX = 3 
 

Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias (DEAPAC)  
Projetos aprovados pela FAPESB = 11 
Projetos aprovados pela UFBA = 5 
Projetos aprovados pelo CNPq = 7 
 
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal (DMVPPA) 
Projetos aprovados pela FAPESB = 10 
Projetos aprovados pela UFBA = 3 
Projetos aprovados pelo CNPq = 5 
 
Departamento de Zootecnia (DZOO) 
Projetos aprovados pela FAPESB = 17 
Projetos aprovados pela UFBA = 3 
Projetos aprovados pelo CNPq = 9 
Projetos aprovados pela CAPES = 2 
Projetos aprovados pela FAPERJ = 1 
Projetos aprovados pela FINEP = 1 
Projetos aprovados pela FAPEMIG = 1  
 
Comissão de Ética no Uso dos Animais (CEUA) 
Projetos aprovados = 53  
 

4. Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 

Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias (DEAPAC) = 17 
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção  

Animal (DMVPPA) = 11 
Departamento de Zootecnia = 8 
 

5. Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza 
acadêmica 

 
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção  

Animal (DMVPPA) = 3 
Departamento de Zootecnia = 5 

O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia possui cadastrados 543 participantes 
externos e apresenta dez parcerias com outras instituições: ESALQ-USP; UESB; 
UFRB; UFV; UFMG. 
Parcerias com Instituições Internacionais: 
-The Ohio State University, Animal Science Department; 
-Freie Universität Berlin; 
-Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Produccíon Animal; 
-Wageningen University, Animal Science Department, Adaptation Physiology Group; 



 

 

-Agriculture ad Agri-Foods Canada. 
 

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: 31 animais 
- bovinos e bubalinos: 174 animais 
- caprinos e caprinos: 150 animais 

TOTAL: 355 animais 

- Exames Laboratoriais  

O P G  -    613 

HEMOGRAMAS                                 -    466 

PESQUISAS DE HEMATOZOARIOS -      55  

SUMÁRIOS DE URINA                       -      11 

RASPADO DE PELE                         -      05 

TOTAL                                                 -   1150 

 

7. Atividades/Eventos relevantes realizados por Professores da Unidade. 

Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias (DEAPAC) – 
apresentações de pôster = 5; palestras proferidas = 15 

Departamento de Zootecnia – publicação de artigos = 27; prêmios e títulos = 2 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal – palestras 
proferidas = 7; publicação de artigos = 30 



 

 

 
  
  

EESSCCOOLL AA  DDEE  MM ÚÚSSII CCAA  
  
  
INTRODUÇÃO 

 
Apesar de um longo período de greve e de todas as dificuldades financeiras que acometeram 
nossa Universidade (e o país em geral), o ano de 2015 foi um ano de singular produtividade 
para a Escola de Música. As atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão foram potencializadas 
de forma exponencial com algumas ações desenvolvidas por nossos servidores e alunos ao 
longo do ano. Gostaria de destacar as turnês realizadas pelos grupos de música da EMUS: 
Nordeste com a OSUFBA, MADRIGAL à Paraíba, Nordeste com o Quinteto de Metais da 
UFBA e do Trio de Cordas da UFBA e Argentina e Uruguai com o Grupo de Intérpretes 
Musicais da Bahia (GIMBA), como parte do Projeto de Internacionalização da Música Baiana 
Contemporânea, conforme Edital específico da PROEXT. Todas essas ações foram possíveis 
graças ao contínuo apoio financeiro aos nossos conjuntos, por parte da Administração Central. 
As turnês geraram, além de concertos em cinco estados e dois países vizinhos, a produção de 
novas obras compostas especialmente para esses projetos e uma experiência de campo para 
nossos alunos, nunca antes realizada. 
 
A continuidade do projeto de requalificação do acervo de instrumentos musicais também foi 
levada adiante com investimentos na compra de instrumentos de sopro para nossos docentes e 
discentes e que servirão também à nossa orquestra. 
 
No âmbito docente, destaco a primeira progressão à Professor Titular por um de nossos 
docentes, Prof. Paulo Costa Lima e os prêmios internacionais vencidos por alunos da classe 
do Prof. Mario Ulloa. Na Pós-graduação destaco as visitas docentes internacionais por parte 
de três de nossos professores. 
 
 
1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
O Departamento de Música da UFBA (DMUS) conta com um corpo docente composto de 54 
professores efetivos sendo que dois destes estão afastados para Doutorado e três são 
professores substitutos, O DMUS ofertou os seguintes cursos – Licenciatura em Música, 
Bacharelados em Instrumento, Canto, Composição, Regência, Música Popular e Bacharelado 
Interdisciplinar em Artes (área de concentração em música). Mesmo com 57 professores 
atuando, existem lacunas que comprometem a oferta de disciplinas necessárias para uma 
formação consistente nas diversas áreas da Música; por outro lado, isto implica sobrecarga em 
disciplinas nucleares. De acordo com o levantamento em 2015 há um total de 457 alunos 
ativos. Ingressaram na unidade 89 alunos e concluíram o curso 12 alunos. 
 
Os alunos apresentaram audições de canto, percussão e instrumentos, como pré-requisitos 
para formaturas.  



 

 

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 2015, completou 25 anos de 
existência. Admitiu 12 novos alunos para o Mestrado e 13 para o Doutorado que, somados 
aos alunos antigos e subtraídos os que defenderam, perfizeram um total de 21 alunos 
matriculados no mestrado e 57 no doutorado para o semestre 2015.2.  

 
2.2 Programa Pós-graduação Profissional em Música (PPGPROM) 

O PPGPROM completou em dezembro de 2015 o seu terceiro ano de existência, oferecendo o 
primeiro Mestrado Profissional em Música do Brasil, contando com 40 novos mestrandos 
admitidos na seleção de 2015. Neste ano formaram-se 11 alunos que, somados aos mestres 
formados em anos anteriores, integralizam 25 alunos egressos. A partir de 2015 iniciou-se a 
parceria institucional do PPGPROM com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 
(OSESP), principal orquestra brasileira, com a admissão de seis músicos desta instituição em 
nosso Mestrado Profissional. Em 2015 o corpo docente do PPGPROM foi expandido para um 
total de 20 docentes (19 permanentes e um visitante) e, pela primeira vez, as disciplinas 
obrigatórias foram oferecidas em formato de três módulos concentrados a cada semestre, o 
que facilitou bastante a participação de alunos outras cidades e estados no programa. 

 

3 PROJETOS DE PESQUISA 

4 PROJETOS DE EXTENSÃO 
 
A Escola de Música da UFBA proporcionou ao público 12 apresentações, entre concertos e 
recitais, incluindo os de formatura. Foram realizadas atividades como “Alunos no palco”, 
Audição de alunos de Canto e Percussão. 
 
Sob a coordenação do Prof. Dr. José Maurício Brandão – OSUFBA e Madrigal da UFBA 

• Orquestra Sinfônica da UFBA, Temporada 2015, cinco concertos realizados 
• Madrigal da UFBA, Temporada 2015, dois 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”. 
 
CURSOS DE EXTENSÃO - oferecidos para todas as faixas etárias e graus de 
conhecimento: 
Musicalização de Bebês e Musicalização Infantil: 145 alunos matriculados no Projeto 
Musicalização Infantil da UFBA. Direcionado ao público infantil de 0 a 6 anos de idade.  
Iniciação Musical ao Instrumento: 55 alunos matriculados 
Abrange a faixa etária dos 7 aos 10 anos. Teclado (IMIT)  
Oficinas e Curso Básico: número de alunos matriculados por curso 
Violão 97 alunos; Violino 55, Canto 68, Piano 60, Percussão 16, Bateria 6, Saxofone 11, 
Flauta Doce 7, Flauta Transversal 12, Violoncelo 3 e Clarineta 2. 

 



 

 

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 maior 

qualificação de seus músicos firmou parceria com o PPGPROM. 
 
 

6. QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO FINANCEIRO 
 

 

7  EVENTOS, PARTICIPAÇÕES, PREMIAÇÕES 
 
Atividades artísticas do Prof. Mario Ulloa 

• Concierto de Aranjuez no Festival de Música de Santa Catarina 2015 sob regência do 
Maestro Alex Klein 

• Masterclass no Festival de Música de Santa Catarina 2015 
• Recital no Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires, 06 de junho de 2015. 
• Masterclass com Mario Ulloa 16/11/2015 no Ciclo Sonoro UNILA. 
• Recital na Unila no dia 17 de novembro de 2015.  
• Recital de Violão 20 de novembro de 2015 na Universidade Federal de Pelotas  
• Masterclass no Festival de música de Santa Catarina, de 17 a 30 de Janeiro de 2016.  
• Recital em Duo com Daniel Guedes em Berlim 09 de novembro de 2015 no teatro 

Kömedie.  
• Recital em Duo com Daniel Guedes no dia 12 de novembro de 2015 na Capela Nossa 

Senhora da Boa Morte.  
• Concerto para violão e orquestra de Wellington Gomes com a Orquestra Sinfônica de 

Heredia, sob a regência do maestro Eddie Mora, 17 de agosto de 2015.  
 



 

 

Atividades do Prof. Pedro Robatto  
Participação em Banca Examinadora  

• Banca Julgadora de Mestrado Profissional, Márcio Miguel Costa – 08 de outubro de 
2015 

• Banca Julgadora do Processo de Seleção da UFBA – provas de habilidades específicas  
Período: 27 a 30 de janeiro de 2015 

• Banca Examinadora de Concurso Público para Professor – Concurso Público para 
Professor de Magistério Superior no Departamento de Música da Universidade 
Federal do Paraná, Período: 26 a 28 de outubro de 2015 

 
Atividades de Pesquisa, Produção Acadêmica e Produção Artística 

• Concerto de Encerramento do MAB. Grupo Camará Ensamble. 16/12/2015 
• Concerto do Duo Robatto no Projeto MAB. 11/07/2015 
• Participação da temporada de 2015 da OSBA como 1º Clarinetista. 
• Recital da Série de Música de Câmera “Concertos Focus Rio”. 12/08/2015 
• Recital do Duo Robatto pelo MAB. 24/03/2015 
• Recital do Duo Robatto no projeto “Segundas Musicais” pela OSBA. 15/06/2015 
• Recital no XXII Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins. 22/07/2015 
• Recitais do Duo Robatto e Gimba na Argentina e Uruguai. 2 e 3/12/2015 

 
Produção Técnica 

• Masterclass de clarineta na Escola de Música da Universidade da República do 
Uruguai –Montevideo. 01/12/2015 

• Participação como Parecerista ad hoc da Revista Debates UNIRIO, junho de 2015 
• Oficina de clarineta durante o XXII Festival Internacional de Inverno de Domingos 

Martins – ES. 17 a 26/07/2015 
• Participação como prof. de clarineta no “Painel Funarte de Bandas de Música” - 

Castanhal –Pará. 28/10 a 01/11/2015 
 
Produção do Prof. Wellington Gomes da Silva  
Comunicação: 

• Participação da Mesa-redonda: “25 anos do PPGMUS UFBA, Reflexões sobre uma 
trajetória. Auditório da Escola de Música da UFBA, 25/11/2015. 

Evento didático: 
• Leitura comentada de obras dos alunos de Composição da Escola de Música da 

UFBA, com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia, Auditório da 
Escola de Música da UFBA, nos dias 26 e 27/05/2015. 

Participação em comissões: 
• Membro da comissão para Revalidação de Diploma de Graduação de Leonardo 

Andrés Mouilleron Harispe, juntamente com os membros José Maurício Brandão e 
Marcos Sampaio da Silva, pelo Colegiado de Composição da Escola de Música da 
Universidade Federal da Bahia, em 24/03/2015. 

• Membro da comissão para Revalidação de Diploma de Doutorado de Helder Rocha 
Leite, juntamente com as professoras Dra. Ana Cristina Gama dos Santos Tourinho e 
Dra. Flavia Maria Chiara Candusso, pelo Programa de Pós-graduação da Universidade 
Federal da Bahia, em 27/04/2015. 

• Membro da “Comissão de Seleção do Prêmio Funarte de Apoio a Orquestras”, 
promovido pela FUNARTE, no Salão Saint Tropez do Hotel OK, Rio de Janeiro – RJ. 
28-30/09/2015. 



 

 

• Membro do júri do “I Prêmio de Música Contemporânea da Bahia”, realizado pela 
Unicos Produtora, com o patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, 
através da Fundação Cultural da Bahia. 20/10/2015. 

 
Participação em Banca Examinadora 

• Membro (coorientador) da Banca Examinadora da defesa de Doutorado de Frederico 
Meireles Dantas, tese intitulada de “Música de Banda Filarmônica: atitudes 
inovadoras, realizada pelo Programa de Pós-graduação em Música da Universidade 
Federal da Bahia, Escola de Música da UFBA, 26/05/2015. 

• Membro da Banca Examinadora da defesa de Mestrado Profissional de Ricardo Vieira 
da Costa, trabalho intitulado “Sete Cordas e Flauta: criação de um repertório original 
com a produção de CD e um livro de partituras”, realizada pelo Programa de Pós-
graduação Profissional em Música da Universidade Federal da Bahia, Escola de 
Música da UFBA, 31/08/2015. 

• Membro da Banca Examinadora da defesa de Doutorado de Pedro Augusto Dias, tese 
intitulada “Caminhos concêntrios: ciclos combinados na estruturação das alturas em 
obras de Thomas Adès”, realizada pelo Programa de Pós-graduação em Música da 
Universidade Federal da Bahia, Escola de Música da UFBA, 23/11/2015. 

• Membro da Banca de Qualificativo de Doutorado (Orientador) – “Compondo Gestos-
tópicas: uma abordagem semiótica das Danças de Villa-Lobos” – do doutorando 
Cleisson de Castro Melo. Universidade Federal da Bahia, sala da Pós-Graduação – 
Salvador/BA., 02/09/2015. 

1 Apresentação de obras musicais em eventos e concertos 
• Estreia da obra Poéticas Sonoras do Rio, para orquestra, comissionada para o concerto 

em homenagem ao aniversário de 450 anos do Rio de Janeiro, pela Orquestra 
Petrobrás Sinfônica, sob a regência do Maestro Issac Karabtchevsky – Teatro 
Municipal do Rio, Rio de Janeiro – RJ, 07/03/2015. 

• Apresentação da obra “Tambores, Ondas e Frevo”, no recital do duo formado por 
Olivier Giradin (Flauta) e Paula Huber (Clarineta), no concerto de música de câmara 
na Universidade de Karlsruhe, Alemanha, 04/05/2015. 

• Estreia da obra “Poéticas Brévis”, para flauta, violão e violoncelo, pelo Trio Brasilis, 
no Kunstmuseum Spendhaus, Reutlingen – Alemanha, 06/05/2015. 

• Apresentação da obra “A Marimba bem Temperada”, para Marimba e Orquestra de 
Cordas, com Fabio da Silva Santos como solista e Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal da Bahia, sob a regência do Maestro José Maurício Brandão – 
Reitoria da UFBA, Salvador, 11/05/2015. 

• Apresentação da obra “Poéticas Brévis”, para flauta, violão e violoncelo, pelo Trio 
Brasilis, Staatliche Hochschule, Stuttgart – Alemanha, 30/05/2015. 

• Apresentação da obra “Matizes Circulares”, para Flauta, Clarineta, Violino e 
Violoncelo, na Embaixada do Brasil em Moscou – Rússia, 18/06/2015. 

• Estreia da obra “Traços Brasilis”, para Orquestra Sinfônica, no concerto “O Trem dos 
Criadores” da Orquestra Juvenil da Bahia, sob a regência do Maestro Eduardo Torres, 
Teatro Castro Alves, Salvador/BA, 01/07/2015. 

• Estreia da obra “O Condor da Cordilheira”, para violoncelo e percussão. Violoncelo – 
Fabio Presgrave, Percussão – Felipe Suto, Jean Carlos Martins, Renan Proença e 
Walison Souza. Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, Sala São 
Paulo, São Paulo – SP, 21/07/2015. 



 

 

• Apresentação da obra “Acordes de Ébano”, para Flauta, Clarineta, Trompete, Violino 
e Violoncelo, com o grupo GIMBA – Grupo de Intérpretes Musicais da Bahia – 
Teatro ACBEU, Salvador, 12/08/2015. 

• Apresentação da obra Concerto para Violão e Orquestra, com Mario Ulloa (Violão 
solo) e Orquestra Sinfônica de Heredia, sob a regência do Eddie Mora. Teatro Eugene 
O’Neill, Heredia – Costa Rica, 16/08/2015. 

• Apresentação da obra Concerto para Violão e Orquestra, com Mario Ulloa (Violão 
solo) e Orquestra Sinfônica de Heredia, sob a regência do Eddie Mora. Parroquia 
Inmaculada Concepción, Heredia – Costa Rica, 17/08/2015. 

• Estreia da obra “Ideias Célebres”, para Quinteto de Metais, no concerto do Quinteto 
de Metais da UFBA, Auditório da Universidade Federal de Sergipe, Itabaian/SE, 
04/09/2015. 

• Apresentação da obra “Ideias Célebres”, para Quinteto de Metais, no concerto do 
Quinteto de Metais da UFBA, Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, 
Maceió/AL, 06/09/2015. 

• Apresentação da obra “Ideias Célebres”, para Quinteto de Metais, no concerto do 
Quinteto de Metais da UFBA, Auditório da Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 08/09/2015. 

• Apresentação da obra “Ideias Célebres”, para Quinteto de Metais, no concerto do 
Quinteto de Metais da UFBA, Auditório Evaldo Coutinho – Centro de Artes e 
Convenções, Recife/PE, 10/09/2015. 

• Estreia da obra “Variações poéticas sobre um sertão esquecido”, para Violino solista e 
Orquestra de Cordas, na “XXI Bienal de Música Brasileira Contemporânea”, Daniel 
Guedes (Violino) e Orquestra de Cordas da UFRJ, sob a regência do Maestro Luís 
Gustavo Petri, Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro/RJ, 12/10/2015. 

• Apresentação da obra “Rockstring and Roll”, no concerto da Orquestra Sinfônica da 
UFBA, sob a regência do Maestro José Maurício Brandão, em Salvador/BA, no Salão 
Nobre da Reitoria da UFBA, 09/11/2015. 

• Apresentação da obra “Rockstring and Roll”, no concerto da Orquestra Sinfônica da 
UFBA, sob a regência do Maestro José Maurício Brandão, em Aracaju/SE, na 
Primeira Igreja Batista de Aracaju, 11/11/2015. 

• Apresentação da obra “Rockstring and Roll”, no concerto da Orquestra Sinfônica da 
UFBA, sob a regência do Maestro José Maurício Brandão, em Maceió/AL, na 
Catedral de Maceió, 12/11/2015. 

• Apresentação da obra “Rockstring and Roll”, no concerto da Orquestra Sinfônica da 
UFBA, sob a regência do Maestro José Maurício Brandão, em Campina Grande/PB, 
no Seminário Diocesano, 13/11/2015. 

• Apresentação da obra “Rockstring and Roll”, no concerto da Orquestra Sinfônica da 
UFBA, sob a regência do Maestro José Maurício Brandão, em João Pessoa/PB, na 
Sala Radegundes Feitosa da Universidade Federal da Paraíba, 15/11/2015. 

• Estreia da obra “Gestos Ritualescos”, para cinco tímpanos, no recital de Humberto 
Monteiro, Teatro do ICBA, Salvador/BA, 17/11/2015. 

• Apresentação da obra “Ideias Célebres”, para Quinteto de Metais, no concerto do 
Quinteto de Metais da UFBA, Teatro ACBEU, Salvador/BA, 25/11/2015. 

• Apresentação da obra “Acordes de Ébano”, para Flauta, Clarineta, Trompete, Violino 
e Violoncelo, Grupo GIMBA, Teatro ACBEU, Salvador/BA, 25/11/2015. 
 
 
 



 

 

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. 



 

 

  
  

Escola de Teatro  
  
 
A Escola de Teatro da UFBA completou neste ano de 2015, 59  (cinqüenta e nove) anos  de 
atividades acadêmicas, e o Teatro Martim Gonçalves completou 57 (cinqüenta e cinco) anos  
entre as quais destacam-se: 
 
 
ATIVIDADES DE ENSINO: 
 
1.1 Graduação 
 
A Escola de Teatro neste ano de 2015 desenvolveu atividades de ensino na graduação 
referentes a 1 (um) semestre, devido à greve deste próprio ano, que ainda se reflete em nosso 
calendário acadêmico (2015.1). 
O segundo semestre de 2015 se iniciará em 11 de janeiro de 2016, fazendo parte do próximo 
ano letivo. 
 
O primeiro semestre letivo (2015.1) iniciou-se em 02 de março de 2015, porém com a greve 
de 5 meses vivenciada por toda a UFBA, as aulas foram interrompidas em maio, com retorno 
no dia 19 de outubro, encerrando-se em 30 de novembro de 2015. Foram oferecidas na 
graduação disciplinas do novo currículo, o qual foi implantado neste semestre com 
interrupções para o cursos: Bacharelado em Artes Cênicas - com duas habilitações (Direção e 
Interpretação Teatral) e Licenciatura em Teatro; e na pós-graduação foram oferecidas dez 
disciplinas, as quais também sofreram os mesmos problemas vivenciados pelos estudantes de 
graduação, com a interrupção do semestre, o qual foi retomado em 19 de outubro de 2015, 
com término em 30 de novembro de 2015.  
 
Neste semestre o Colegiado de Graduação apresentou os seguintes dados: 
 
No. de alunos ativos 245 

No. de concluintes 16 

No. de alunos com matrícula cancelada* 27 

No. de egressos do BI  1 

No. de estudantes externos em mobilidade acadêmica 2 

No. de estudantes de teatro em mobilidade acadêmica (exterior) 3 
 
*Art. 71- matrícula condicional  – Regulamento de Ensino da Graduação. 
 
Principais atividades realizadas pelo Colegiado de Graduação - 2015.1: 
 

• Implementação da nova matriz curricular (2014.2) com primeira oferta em 2015.1 para 
os ingressos no período e oferta geral para os estudantes de matrizes curriculares 
anteriores em processo de migração. 

• Retificação da tabela de equivalência da matriz curricular 2014.2 para garantia do 
tempo de integralização dos estudantes do sistema modular (2009.1/2009.2) que 



 

 

migrarão para a nova matriz curricular. A tabela foi reelaborada pelo NDE e 
Colegiado e encaminhada para o NAC/SUPAC e pelo CAE (processo no. 
23066.023568/2015-24).  Processo aprovado pelo CAE em 04.11.2015 

• Ampliação da relação de disciplinas optativas da matriz curricular 2014.2, pela 
necessidade indicada pelo Departamento de Fundamentos do Teatro da Escola de 
Teatro, com análise, aprovação e encaminhamento do processo ao NAC e CAE. As 
disciplinas foram aprovadas pelo CAE em novembro de 2015 e incluídas no 
planejamento para 2015.2, como parte da oferta para o período. 

• Orientação acadêmica:  em 2015.1, o Colegiado promoveu a semana de orientação 
acadêmica para todos os estudantes da graduação na Escola de Teatro, de modo a 
permitir o planejamento das inscrições para o semestre 2015.2. A orientação 
acadêmica foi organizada em grupos de estudantes, seguida de orientação individual. 
Atenderam ao chamado do Colegiado aproximadamente 58% dos estudantes dos 
cursos de Bacharelado em Interpretação Teatral, Direção Teatral e Licenciatura em 
Teatro. 

• Ajuste das matrizes curriculares do sistema modular dos cursos de licenciatura em 
teatro e bacharelado em direção teatral para cumprimento da resolução 01/00 
CONSEPE (com indicativo de realização de disciplinas optativas nos cursos de 
graduação da UFBa) – min. 34/h.  

• Levantamento e orientação dos estudantes matriculados no sistema modular que 
contrariam a resolução 01/2007 do Colegiado de Teatro, por solicitação da SUPAC, 
para integralização um semestre após a conclusão dos módulos obrigatórios. Os 
estudantes relacionados foram convocados. 

• Início do processo de migração curricular dos estudantes, com previsão de finalização 
em março/2016. 

• Avaliação curricular por solicitação da SUPAC para identificação, análise e decisão 
do Colegiado dos estudantes que infringiram o art. 71 do Regulamento de Ensino da 
Graduação até 2014.2.  A relação aprovada pelo Colegiado indicou o cancelamento de 
matrícula de 28 estudantes, dos quais 01 solicitou e teve a permanência concedida. 

 
 

1.2 Pós-Graduação: 
 
O PPGAC reuniu um total de 123 alunos regulares. 44 alunos de Mestrado e 79 de Doutorado 
ao todo. Em 2015.1 entraram 17 alunos de Mestrado e 20 alunos de Doutorado. Foram 
atendidos cerca de 65 alunos especiais. 
 
O PPGAC recebeu no total 37 bolsas em 2015 para mestrado e doutorado através da FAPESB 
(5), Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (1), CAPES (17), CNPQ (14). 
 
Defesas: 
 
Teses de Doutorado: 19 
Dissertações de Mestrado: 18 
 
Convênios (Acadêmicos), Co-Tutelas e Sanduiches: 
- Convênio com a MMU (Manchester Metropolitan University)- Inglaterra. 
- Três alunos fizeram doutorado sanduiche (2 na França e 1 em Portugal) através de convênios 
firmados em anos anteriores. 
 



 

 

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.  
 
Observação: A professora Antônia Pereira Bezerra é Representante de Área da CAPES. 
 
Bolsistas PQ: 
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-C), 
Ciane Fernandes (Nível 1-C) e Cleise Mendes (Nível 2), Ivani Santana (Nível 1D).  
 
. PUBLICAÇÕES do PPGAC em 2015: 
 
Cadernos do GIPE-CIT - N° 34 e 35 
 
 Revista REPERTÓRIO Nº 24 e 25 
 
A relação da PG com a Graduação, além do Programa de Bolsas de Iniciação, ocorreu através 
do Estágio Docente Orientado, atividade obrigatória para os alunos do PPGAC. 
 
O PPGAC recebeu recursos financeiros do PROEXT,  bolsas do CNPq, Capes e FAPESB. 
 
Prêmios do PPGAC: 
 
. Prêmio Capes de Tese 2015 -  Menção Honrosa para a Marianne Tezza Consentino, sob 
orientação da Profa. Dra. Sônia Lúcia Rangel.   
Tese: "O Rei Lear no Meu Quintal. Da Sala de Ensaio à Cena, Formação, Percurso e 
Método no Trajeto Poético da Encenadora" 
 
 
2. ATIVIDADES DE EXTENSÃO EM 2015 
 
2.1 MONTAGENS DIDÁTICAS: 
 

No primeiro semestre  de 2015 foram produzidos (um) espetáculo de pré- formatura do 
Bacharelado em Interpretação Teatral, e foram realizadas  (02) Mostras Didáticas dos 
cursos  de Interpretação Teatral; (03) Mostras Didáticas dos cursos  de Direção Teatral, e 
(05) espetáculos de formatura em Direção Teatral. No curso Licenciatura em Teatro foram 
realizadas (03) Mostras Didáticas, e apresentados (06) TCC (Trabalho de Conclusão de 
Curso). 

 
2.2 MONTAGENS DE ESPETÁCULOS NO TEATRO MARTIM GONÇA LVES: 
 
1.Peças do Curso Livre de Teatro da UFBA:  
 
"Eu Vim Aqui Pra Vadiar"  - XXIX Curso Livre de Teatro da UFBA 
Direção: Daniel Marques - 05 Apresentações - 941 Espectadores 
De: 07 A 11 de Janeiro de 2015 
 



 

 

"Cruéis Aprendizes"  - XXX Curso Livre de Teatro da UFBA - Direção: Paulo Cunha - 06 
Apresentações - 615 Espectadores - De 10 a 13 de Dezembro (Dois dias com Duas 
Apresentações) 
 
2.Peças da Companhia de Teatro da UFBA: 
 
"As Confrarias" - Cia de Teatro da UFBA - Direção: Paulo Cunha 
04 Apresentações - 482 Espectadores - De 20 A 22 De Março 
 
"As Confrarias" - Cia de Teatro da UFBA - Direção: Paulo Cunha - 
14 Apresentações - 1.020 Espectadores - 08 A 30 De Agosto 
 
“A Comédia Humana”  – Companhia da UFBA Direção: Maurício Pedrosa / 16 
apresentações / 1.607 espectadores / de 05 a 29 de novembro de 2015.  
 
 
3.Formaturas dos alunos de Direção Teatral: 
 
"Escavadores" - Formatura em Direção Teatral de João Saraiva - 
10 Apresentações - 804 Espectadores - De 19 a 28 de Junho 
 
"A Cidade do Circo dos Dias Iguais" - Formatura em Direção Teatral de Sandro Souza - 08 
Apresentações - 1.030 Espectadores - De 03 a 12 de Julho 
 
"V De Vingança"  - Formatura em Direção Teatral de Davi Arteac -  
05 Apresentações - 607 Espectadores - De 23 a 26 de Julho 
 
"Anjo Negro" - Formatura em Direção Teatral  de Mariana Lima - 
08 Apresentações - 537 Espectadores - 03 a 08 de Setembro 
 
"Enquanto As Horas Não Param" - Formatura Em Direção Teatral De Wallas Moreira - 04 
Apresentações - 218 Espectadores - De 08 a 11 de Outubro 
 
4. Festivais da Escola de Teatro: 
 
 Iº FESTIVAL DA ESCOLA DE TEATRO DA UFBA  - Direção da Escola de Teatro - 07 
Apresentações - 428 Espectadores - De 15 a 20 de Dezembro 
 
PREMIATO - Realizado no dia 21 de Dezembro - Premiação das Melhores Cenas do Ato de 
4 (190 Espectadores) 
 
 
5.Festivais em Parceria:  
 
FILTE - FESTIVAL LATINO AMERICANO DE TEATRO DA BAHIA - Carranca 
Produções Artísticas - 11 Apresentações - 571 Espectadores - de 11 a 20 de Setembro 
 
FESTECA - TECA TEATRO E OUTRAS ARTES - 08 Apresentações - 899 Espectadores - 
13 a 18 de Outubro 



 

 

 
FIAC - FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES CÊNICAS DA BAHIA - Realejo 
Projetos - 07 Apresentações - 1.015 Espectadores - 24 de Outubro a 01 de Novembro 
 
Total de espectadores no Teatro Martim Gonçalves em 2015: 
12.733 espectadores 
 
2.3 MONTAGENS NA SALA 05 (SALA EXPERIMENTAL) - CAPA CIDADE 80 
LUGARES 
  
1.Ato de Quatro - Evento semanal: toda segunda-feira às 19 horas, quatro cenas são 
apresentadas. 
 
Primeiro semestre de 2015 :    800 espectadores 
Segundo semestre de 2015 :    900 espectadores 
 
2.FLITÂ: realizado pelo Coletivo Âmbar (ex-alunos da Escola de Teatro) em parceria 
com a Escola de Teatro. 
 
De 02 a 04 de março de 2015: 116 espectadores 
 
3.Montagens Didáticas do Primeiro Semestre de 2015: Disciplinas do Bacharelado em 
Artes Cênicas : Direção e Interpretação, e resultado de atividades do curso Licenciatura em 
Teatro. 
Total de espectadores: 640 espectadores 
 
2.4 ATIVIDADES EXTENSIONISTAS DOS PROFESSORES DO DEPARTAMENTO 
DE TÉCNICAS DO ESPETÁCULO: 
 
Célida Salume Mendonça 
- CELULA – Centro Lúdico Laboratorial de Processos Criativos que desenvolve projetos de 
extensão: Oficina – Afetividade na Criação Cênica; Rotas e encontros: experiência lúdica e 
docência; Fuzuê: parará, caixinha de fósforo – Atividades poéticas de revitalização da Escola 
de Teatro da UFBA e Seminário Interno Pibid Música e Teatro CORPONDO. 
 
Deolinda Catarina França de Vilhena 
- Oficina de elaboração de projetos de intercâmbio cultural e mobilidade artística – agosto de 
2015. 
 
Fábio Dal Gallo 
- Oficina de interpretação teatral: Brecht e jogos de improvisação. 
- Improvisações cênicas a partir de estímulos materiais. 
 
Gláucio Machado Santos 
- Projeto “Levantamento e análise de espaços alternativos para ensaios e apresentações 
teatrais na cidade de Salvador” – 2015/2016. 



 

 

 
2.5 Atividades Permanentes: 
 
Coordenação do Projeto Permanente de Extensão A-FETO Grupo de Dança-Teatro da 
UFBA.2015 - Ciane Fernandes 
 
2.6 Galeria Nilda Spencer: 
 
1. EXPOSIÇÃO "MARÇO LILÁS" HOMENAGEM À NILDA SPENCER - INÍCIO: 
01/Março a 30 de junho de 2015. 
 
2.  EXPOSIÇÃO "EWALD HACKLER E A CIA DE TEATRO DA UFBA" - INÍCIO: 10 de 
Novembro a 30 de Novembro de 2015. 
 
3.  EXPOSIÇÃO E LANÇAMENTO DE LIVROS DE SONIA RANGEL – 04 de dezembro 
de 2015. 
 
 
3.PESQUISA: 
 
3.1  Atividades de pesquisa 
 
Célida Salume Mendonça 
- Integrante do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Contemporaneidade, 
Imaginário e Teatralidade – GIPE-CIT – polo de desenvolvimento da etnocenologia, dedicado 
a etnociência das artes e formas de espetáculo. 
- Coordena o Projeto CELULA – Centro Lúdico Laboratorial de Processos Criativos 
orientando seis alunos de Iniciação Científica, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica.  
- Coordena o Projeto PIBID/Teatro do Programa PIBID/UFBA ao lado do Prof. Cláudio 
Cajaiba orientando 25 alunos bolsistas de Iniciação à Docência do curso de Licenciatura em 
Teatro. 
 
Deolinda Catarina França de Vilhena 
- Projeto de Pesquisa Biênio 2013-2015: A Formação e a Capacitação dos Profissionais em 
Cultura. 
- Integrante do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Contemporaneidade, 
Imaginário e Teatralidade – GIPE-CIT – polo de desenvolvimento da etnocenologia, dedicado 
a etnociência das artes e formas de espetáculo. 
 
Eduardo Augusto da Silva Tudella 
- Projeto de Pesquisa Biênio 2013-2015: Espetáculo e visualidades: a ação espetacular e os 
regimes escópicos. 
 
Fábio Dal Gallo 
- Projeto de Pesquisa Biênio 2015-2019: O circo Lúdico-Educativo. 
 
Gláucio Machado Santos 
- Oito orientandos de graduação, três de mestrado e seis de doutorado. 



 

 

- Projeto de pesquisa: “O escopo da encenação teatral: necessárias aglutinações para um 
conceito em progresso” – 2014/2016. 
 
Érico José Souza de Oliveira 
- Projeto de Pesquisa “CORPO-MÁSCARA: uma poética cênica de A Hora da Estrela de 
Clarice Lispector” – 2014/2015. 
- Projeto de Pesquisa “Imagens de cor: negritude e memória na cena” – 2014/2015. 
 
Luiz Cláudio Cajaiba Soares 
- Projeto de Pesquisa “Teatro e Recepção em escolas públicas de Salvador” – 2010-2015. 
 
Cleise Furtado Mendes: 
Produtividade Pesquisa/CNPQ – 2 
 
Projeto de Pesquisa: Personagem, ação, enunciação - Uma abordagem pragmática de textos 
para cena 

 
Projeto de Pesquisa: O drama lírico: traços estruturantes na dramaturgia contemporânea 
 
Ciane Fernandes - Produtividade Pesquisa/CNPQ - 1C 
 
Projeto de Pesquisa: Sintonia Somática e Meio Ambiente: A Abordagem Somático-
Performativa de Pesquisa em Artes Cênicas 
 
Antonia Pereira Bezerra - Produtividade Pesquisa/CNPQ – 1C 
 
Projeto de Pesquisa: Dramaturgia, Dramaturgismo e memória: histórias de vida como 
modelos de ação. 
 
Ivani Santana - Produtividade Pesquisa/CNPQ – 1D  

 
Projeto de Pesquisa: Corpo (Tele)sonoro: Sonoridades de um corpo presente, mediado, 
distribuído 
 
 
4.DESTAQUES DA UNIDADE 
 
4.1Extensão:  
1. Indicações ao Prêmio Braskem de Teatro de 2015: 

Espetáculo Infanto-Juvenil: 
Paco e o Tempo – pré-formatura do aluno Guilherme Hunder.  
Texto: 
André Luis Silva para o espetáculo de formatura em direção teatral Escavadores. 
 
Revelação: 
Leonardo Teles, pela atuação nos espetáculos A Comédia Humana (Cia de 
Teatro) e Paco e o Tempo (Guilherme Hunder). 
Sandro Souza, pela direção em A Cidade do Circo dos Dias Iguais (formatura em 
Direção Teatral). 
 



 

 

4.2 Pós-Graduação: 
1.Aprovado o Dinter (Doutorado Interinstitucional) em Artes Cênicas, entre a UFBA e 
Universidade Federal da Grande Dourados. 
 
2. Prêmio Capes de Tese 2015: 
-  Menção Honrosa para a Marianne Tezza Consentino, sob orientação da Profa. Dra. Sônia 
Lúcia Rangel.   
Tese: "O Rei Lear no Meu Quintal. Da Sala de Ensaio à Cena, Formação, Percurso e 
Método no Trajeto Poético da Encenadora" 
 
 3. A Escola de Teatro neste ano de 2015 continuou destacando-se através de sua Pós-
Graduação em Artes Cênicas, através da avaliação CAPES, com o  conceito 6:  Artes 
Cênicas da UFBA (PPGAC). 
 
 
5.PERSPECTIVAS PARA 2016: 
 
. A principal perspectiva para o ano de 2016 será a execução do término da obra de 
ampliação do Complexo Laboratorial Cênico da Escola de Teatro, o qual abrigará os 
laboratórios de cenotecnia, indumentária,  maquiagem, iluminação, corpo e  voz. 
 
 
.   Implantação do novo Regimento Interno da Escola de Teatro, que está em fase que 
elaboração nesta Unidade. 
 
 
6. PUBLICAÇÕES: Livros 
 
DOCENTES: 
 
MARFUZ, Luiz. Senhora dos Infiéis. Coleção Dramaturgia. Salvador: EDUFBA, 2015. 
 
MENDES, Cleise Furtado. Joana D’Arc. Coleção Dramaturgia. Salvador: EDUFBA, 2015. 
Estudantes do PPGAC: 
 
RANGEL, Sônia. Trajeto Criativo.  Salvador: Solisluna Design Editora, 2015. 
 
RANGEL, Sônia. Protocolo Lunar. Salvador: Solisluna Design Editora, 2015. 
 
TAVARES, Gil Vicente. A Herança do Absurdo. Salvador: EDUFBA, 2015. 
 
ESTUDANTES DO PPGAC: 
 
ARAÚJO, Gessé Almeida. A Violência na Obra de Plínio Marcos: Barrela e Navalha na 
Carne. Salvador: EDUFBA, 2015. 
 
PASSOS, Edvard. Aventuras do Maluco Beleza. Coleção Dramaturgia. Salvador: EDUFBA, 
2015. 
 



 

 

SANCHES, João. Entre Nós: uma comédia sobre diversidade. Coleção Dramaturgia. 
Salvador: EDUFBA, 2015. 
 



 

 

  
  

EESSCCOOLL AA  DDEE  NNUUTTRRII ÇÇÃÃOO 

 
 
Este relatório pretende descrever as principais atividades desenvolvidas pela Escola de 
Nutrição no ano de 2015. Os dados foram obtidos dos relatórios enviados pelos diversos 
setores desta Unidade.  
 
 
ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
A Escola de Nutrição funciona em três turnos ininterruptos de trabalho, em diversas 
atividades para garantir o funcionamento do sexagenário Curso de Graduação em Nutrição e 
do mais recente Curso de Graduação em Gastronomia. 
 
A principal meta no ano de 2015 para a graduação em Nutrição foi alcançada através dos 
recentes avanços na reforma curricular, em parceria com o Núcleo Docente Estruturante 
(NDE), os professores dos Departamentos, na elaboração de ementas e programas dos 
componentes curriculares para o novo currículo. Além disso, o trabalho recorrente de 
orientação aos discentes e a análise de processos. Várias reuniões extraordinárias, reuniões 
gerais e por área de concentração, ocorreram de forma ampliada para que os professores e 
discentes da ENUFBA participassem das discussões do novo currículo. Após o 
desenvolvimento dessa etapa, o NDE compilou o material e apresentou em reunião 
interdepartamental.  
 
Em 2015 o Colegiado de Graduação em Nutrição teve registrado em seu cadastro 581 alunos 
ativos, com ingresso neste ano de um total de 111 (46 alunos em 2015.1 e 65 em 2015.2). 
Concluíram o curso em 2015.1 34 discentes e a previsão para 2015.2 é de 42 concluintes. 
 
O Plenário do Colegiado de Nutrição reuniu-se mensalmente em reuniões de caráter ordinário 
e extraordinário. 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 2015, estão apresentados abaixo no quadro 04. Vale ressaltar que ainda 
existem processos remanescentes de 2011 e 2012, 2013 e 2014 que estão explicitados nos 
quadros 01, 02 e 03, respectivamente. 
 
Quadro 01: Processos remanescentes 2011 e 2012 

Situação Processos remanescentes de 
2011 

Processos remanescentes de 
2012 

Total 

Em tramitação 06 18 24 
Em diligência 05 05 10 
Total 11 23 34 
 



 

 

 
Quadro 02: Tipo e quantitativo de processos abertos em 2013 

ASSUNTO Em tramitação Em diligência 
 

Concluído 
 

Total 

Processo administrativo 
de permanência no curso 

0 01 09 10 

Aproveitamento de 
estudos 

51 09 45 105 

Dilatação do prazo 
máximo para conclusão 

0 0 08 08 

Retificação de histórico 01 0 02 03 
Trancamento 04 12 34 50 
Assuntos diversos 02 0 26 28 
 58 22 124 204 
 
Quadro 03: Tipo e quantitativo de processos abertos em 2014 

ASSUNTO Em tramitação Em diligência 
 

Concluído 
 

Total 

Processo 
administrativo de 
permanência no curso 

01 03 10 14 

Aproveitamento de 
estudos 

86 01 44 131 

Dilatação do prazo 
máximo para 
conclusão 

0 0 03 03 

Retificação de 
histórico 

0 0 02 02 

Trancamento 20 23 55 98 
Assuntos diversos 03 0 26 29 
 110 27 140 277 
 
Quadro 04: Tipo e quantitativo de processos abertos em 2015 

ASSUNTO Em tramitação Em diligência 
 

Concluído 
 

Total 

Processo 
administrativo de 
permanência no curso 

04 04 03 11 

Aproveitamento de 
estudos 

98 02 23 123 

Dilatação do prazo 
máximo para 
conclusão 

01 0 0 01 

Retificação de 
histórico 

01 0 0 01 

Trancamento 21 03 02 26 
Assuntos diversos 09 0 09 18 
 134 09 37 180 
 



 

 

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 2015 apontadas no Relatório de Gestão de 2014, foram 
atendidas as seguintes: 

1. Envidar esforços para concluir a adequação do projeto de reforma curricular.  
Situação: Embora não tenha concluído, encontra-se bastante adiantado; 

2. Organização do colegiado no prédio novo da ENUFBA; 
3. Organização da matricula nos dois semestres de 2015; 
4. Papel de interlocutor entre os discentes e docentes, sempre que houver necessidades 

acadêmicas. 
 
No que diz respeito ao curso de graduação em Gastronomia, o mesmo, ainda, vem 
apresentando diversas fragilidades. No entanto, em 2015 foram obtidas algumas conquistas, 
as quais podem ser creditadas a um esforço conjunto das diversas áreas de atuação da 
ENUFBA, tais como: a mobilização do corpo docente e discente do curso, no sentido de 
contribuir com as mudanças necessárias no sistema de compras. Além disso, uma melhor 
organização das aulas práticas e dos laboratórios, ainda que se reconheça a necessidade de 
melhorias nestes setores.  
 
Ressalte-se que no dia 16/12/2015 aconteceu a cerimonia de colação de grau da turma de 
2015.1, com 10 formandos. Assim, o curso passará a contar com 72 (setenta e dois) egressos 
no mercado de trabalho desde sua criação. No entanto, observa-se, ainda, número elevado de 
cancelamento de matrícula ou abandono do curso. No quadro 05 são apresentados os dados 
quanto à evasão do curso entre os semestres 2009.1 e 2015.2. A presença de vagas ociosas é 
grande, como se pode verificar, dos 380 estudantes ativos, apenas 293 se matricularam em 
algum componente curricular. Imagina-se que isso ocorra devido ao perfil do curso 
(bacharelado) e a expectativa dos ingressos. Muitos estudantes ao ingressar no curso esperam 
realizar um curso técnico e estritamente prático e a intenção do curso de Bacharelado em 
Gastronomia é fornecer, também, uma formação teórica e técnico-científica sólida aos 
estudantes.  
 
Diante de tal cenário, o Colegiado solicitou a redução do número de ingressos de 45 para 30 
alunos. Ainda que se entenda que o problema de ociosidade de vagas, abandono ou não 
integralização no tempo previsto não é exclusivo do curso de Bacharelado em Gastronomia, 
mas  uma preocupação da Administração Central da UFBA com outros cursos da 
Universidade. 



 

 

 
Quadro 05: Informações gerais sobre os alunos do curso de Gastronomia. 

ANO DE 
INGRESSO 

QUANTIDADE 
DE 

MATRICULADOS 
NO INGRESSO 

QUANTIDADE 
DE 

FORMADOS 

QUANTIDADE 
DE ALUNOS 

ATIVOS 
(ATUAL) 

QUANTIDADE 
DE ALUNOS 

MATRICULADOS 
(ATUAL) 

QUANTIDADE 
DE ALUNOS QUE 
ABANDONARAM 
OU TIVERAM A 

MATRÍCULA 
CANCELADA 

2009.1 44   19 02 01 23 
2009.2 43 11 17 10 15 
2010.1 44 17 15 09 12 
2010.2 44 11 23 18 10 
2011.1 43 04 27 25 12 
2011.2 28 - 18 12 10 
2012.1 41 - 34 24 07 
2012.2 43 - 42 35 01 
2013.1 36 - 34 23 02 
2013.2 20 - 20 17 00 
2014.1 37 - 33 24 04 
2014.2 31 - 31 29 00 
2015.1 40 - 40 39 00 
2015.2 27 - 44 27 17 
TOTAL 521 62 380 293 113 

Fonte: SIAC/UFBA e de registros do Colegiado do curso de Gastronomia. 
 
Algumas conquistas importantes ao longo de 2015 foram:  
 

• Realização da 1ª Semana de Acolhimento dos estudantes de Gastronomia com a 
realização de uma feira gastronômica no estacionamento da Escola.  

• Participação de professores e estudantes em projetos de pesquisa e extensão em 
parceria com outros docentes da ENUFBA e de outras unidades parceiras ( Instituto de 
Saúde Coletiva, Instituto de Letras, Instituto de Biologia), com a UFRB e com o 
Instituto Politécnico de Bragança (Portugal). 

• Estreitamento das relações acadêmicas e institucionais com o IHAC. 
• Participação dos estudantes de Gastronomia, mesmo no período de greve, em todas as 

edições do “UFBA, mostra sua cara!”, evento promovido pela Pró-Reitoria de 
Graduação para divulgação dos cursos da UFBA, em Escolas da cidade de Salvador-
BA. 

 
As principais dificuldades enfrentadas pelo curso em 2015 foram as seguintes:  
 

• Ausência de profissional responsável pela coordenação dos laboratórios no período 
noturno. 

• Número insuficiente de salas de aula na ENUFBA. O deslocamento de alunos, no 
período noturno, de uma aula para outra traz prejuízo a todos, devido à distância e a 
insegurança no trajeto entre os PAF’s, PAC e ENUFBA. 

• Funcionamento parcial dos setores da ENUFBA no período noturno, por falta de 
funcionários. 

• Alta demanda na matrícula no componente curricular NUTA48 – TCC II e pouca 
disponibilidade de professores para orientações de TCC. O problema não foi sanado 
durante o ano de 2015 e para o semestre 2015.2 há uma demanda de 60 estudantes 
para realizar o Trabalho de Conclusão de Curso. No entanto, vislumbra-se melhoria 
desse quadro diante a nomeação de dois novos professores efetivos para o curso.  



 

 

 
ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
  
O Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde - PPGANS - foi criado em 
novembro de 2004, após a aprovação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do 
Ensino Superior – CAPES/MEC, tendo iniciado suas atividades acadêmicas em março de 
2005. O corpo docente inicial do programa foi conformado por 10 professores, destes 70% 
pertenciam ao quadro da ENUFBA. Atualmente, o programa conta com 15 professores do 
quadro permanente e 03 colaboradores. A primeira turma ingressou em março de 2005, com 
11 alunos. Desde sua criação, o Programa já titulou 140 mestres. O Programa de Doutorado 
foi implantado em 2014, tendo hoje 12 doutorandos.  
 
Na seleção para ingresso, como aluno regular em 2015, 12 candidatos efetuaram inscrição 
para o curso de Doutorado, 09 foram aprovados e 08 ingressaram. Para o curso de Mestrado, 
47 efetuaram inscrição, 15 foram aprovados e 14 matricularam-se. Neste mesmo ano foram 
realizadas 18 defesas de Mestrado. 
 
O PPGANS possui um total de 20 bolsas CAPES disponibilizadas para o Mestrado, todas 
utilizadas, e 08 bolsas CAPES Doutorado, sendo 05 utilizadas. Além disso, existem 02 
doutorandos e 03 mestrandos bolsistas FAPESB. 
 
Também foram disponibilizadas vagas para Aluno Especial de Pós-Graduação em quatro 
componentes curriculares. No total, 15 alunos cursaram nas seguintes disciplinas: NUTA98 - 
Seminários Teóricos Metodológicos em Vigilância dos Alimentos e Saúde 03 alunos, 
NUTA92 - Metodologia do Ensino Superior na Formação dos Profissionais de Saúde, 06 
alunos. NUTA84 - Metodologia Científica na Pesquisa em Alimentação e Nutrição, 03 alunos 
e NUTA78 - Técnicas de Redação de Artigos, 03 alunos. 
 
Em 2015, foi aprovado o valor de R$ 47.000,00 do recurso PROAP. Com esse valor, 05 
alunos receberam auxílio financeiro disponibilizado para participação em Congressos com 
apresentação de trabalhos. Outros 05 receberam auxílio financeiro disponibilizado para 
participação Coleta de Dados em outro município. Foram trazidos 05 docentes externos para 
participação em Bancas Examinadoras. Uma viagem internacional foi realizada (reembolso de 
inscrição com verba PROAP) pela docente Lígia Amparo da Silva Santos. 
 
Considerando a atipicidade do ano de 2015 com a greve dos três setores da comunidade 
acadêmica assim como a restrição orçamentária destinada para os Programas de Pós-
Graduação, o andamento das atividades do Programa sofreu impactos. Dentre as metas 
estabelecidas, a Revisão curricular do Mestrado não foi realizada sendo postergada para o ano 
de 2016 (durante o semestre de 2015.2). 
 
Durante o ano de 2015 foi oferecido o Curso de Especialização em Nutrição Clínica sob a 
forma de Residência (sete componentes curriculares obrigatórios), mantido em Convênio com 
a SESAB (que paga bolsas aos residentes) e tendo a parceria de quatro instituições 
hospitalares, além do Complexo HUPES.  Este ano, foram disponibilizadas doze vagas para 
residentes. Ademais, o Departamento Ciências da Nutrição colaborou com o Curso de 
Residência Multiprofissional em Saúde do HUPES.  



 

 

PROJETOS DE PESQUISA  
 
Estão registrados 128 projetos de pesquisa em andamento na Escola de Nutrição 
demonstrando o compromisso dos docentes com a produção do conhecimento. Ressalta-se em 
2015 foram registradas 54 (cinquenta e quatro) orientações em andamento e 37 (trinta e sete) 
concluídas entre os estudantes de doutorado, 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. 
 
 
PROJETOS DE EXTENSÃO  
 
Durante o ano de 2015 foram desenvolvidos 16 projetos eventuais.  A Escola possui quatro 
atividades de caráter permanente:  
 

• Consultório Dietético: Clínica de Nutrição Unidade Docente Assistencial da 
ENUFBA, coordenado pela profª. Adriana Lima Mello;  

• Projeto Integração Ensino, Serviço e Comunidade: Assistência Nutricional e 
Monitoramento Contínuo em Vigilância Nutricional do Trabalhador – UFBA/CESAT, 
coordenado por professora Maria Cecília Costa. 

• Programa de Atenção Nutricional em Ambulatórios de Especialidades, coordenado 
pela profª. Viviane Sahade; 

• Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar – CECANE - 
UFBA/FNDE, coordenado pela profª. Lílian Barbosa Ramos. 

 
 
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES, PARCERIAS E INTERCÂMBIO DE NATUREZA 
ACADÊMICA.  
 
No ano de 2015 três alunos participaram do Programa Ciência sem Fronteiras: EUA, Canadá 
e Inglaterra.  
 
Há convênios com diversas instituições parceiras para alocação dos estágios curriculares do 
curso de Graduação em Nutrição e em Gastronomia. 
 
O Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde (PPGANS) tem desenvolvido 
atividades conjuntas com diferentes Programas em nível local e nacional, conforme segue: 
Docentes do PPGANS atuam como professores efetivos e/ou colaboradores junto a outros 
Programas na UFBA: - Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho (Maria 
do Carmo Freitas); - Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Alimentos (Ryzia 
Cardoso, Itaciara Nunes e Rogéria Almeida); - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
(Sandra Maria Chaves dos Santos) - Programa de Pós-Graduação em Administração (Sandra 
Maria Chaves dos Santos) - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – ISC (Ana 
Marlúcia Assis, Rita de Cássia R. Silva e Lígia Amparo).  
 
Nas parcerias com Programas de outras IES, no país, inicialmente os docentes do PPGANS 
participam de atividades junto ao Programa de Aperfeiçoamento em Alimentação e Cultura 
ENSP/FIOCRUZ (Lígia Amparo e Maria do Carmo Freitas) e no Programa de Pós-Graduação 
em Nutrição da UFPE (Jairza Medeiros). Como um desdobramento das parcerias e 
articulações os docentes do Programa participam de diversas comissões examinadoras de 



 

 

trabalhos de conclusão (ou qualificação de projetos) de curso de pós-graduação em outros 
programas dentro e fora da UFBA e de programas de outras universidades do país (UFPE, 
USP, UNB, UFRJ, UFRS, UFSC, UFMT, dentre outras). 
 
Parcerias internacionais: 
 
• A Rede Institucional de Alimentação e Cultura, integrada pela UFBA, ENSP, USP, UFRJ, 

UERJ e a Universidade de Barcelona (Observatório da Alimentação da Universidade de 
Barcelona), a Ècole dês Hautes Études en Sciences Sociales (Centre Edgard Morin) e 
Universidade Autônoma do México (Departamento Atención a la Salud). 
 

• Contabiliza-se ainda a parceria de docente do Programa (Deusdélia Almeida), com a Max 
Rubiner – Institute Federal Research Institute of Nutrition and Food (Karlssruhe- 
Germany), representada pelo Professor Ralf Greiner, para pesquisas em alimentos; e com 
Profa. Dra. Carmen Dobarganes, do Instituto de la Grasa do Conselho Espanhol de 
Investigação Científica (CSIC), centro de referência mundial em análise de compostos 
específicos de oxidação em azeites termo-oxidados.  

 
• A professora deste Programa (Rita de Cássia Ribeiro Silva) mantém parceria com a Case 

Western Reserve University, Cleveland, Ohio em especial com o Center for Global Health 
and Diseases, representado pelos professores Ronald Blanton e Isabel M. Parraga, com 
vistas ao desenvolvimento de pesquisas.  

 
• Há ainda Parceria de docente de programa (Rogéria Almeida) com o Interdisciplinary 

Center for Biotechnology Research – ICBR, Universidade da Flórida (Gainesville, FL, 
EUA).  

 
• Parceria de docentes (Ryzia Cardoso, Lígia Amparo, Sandra Chaves) com pesquisadores 

da Universidade de Milão-Bicocca, Itália, representada pelo sociólogo Stefano Marras, 
cujo interesse compreende ao fortalecimento da Street Food Global Network, criada em 
2012.   

 
• O Núcleo de Nutrição e Epidemiologia, por iniciativa da profa. Ana Marlúcia de Oliveira 

instituiu parceria com a LSHTM – London School of Hygiene and Tropical Medicine.  
 
• Participação da docente do programa Gyselle Baccan no projeto Aprovechamiento de 

recursos infrautilizados y residuos de La indústria agroalimentaria para El desarollo de 
productos –APRORED em Colaboração com o Grupo de pesquisa “Carnes y Pescados” 
do “Instituto de Ciência y Tecnología de Alimentos y Nutrición” – Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientificas- Madri/Espanha.  

 
• Parceria da Professora Rita de Cassia Ribeiro com a Dra. Megan Jones do Departmento de 

Psychiatry, Stanford Medical Center, Stanford, CA, USA, com o compromisso de adaptar, 
validar e avaliar o efeito do StayingFit sobre as condições de saúde, nutrição e 
alimentação de escolares da rede pública de Salvador - BA.  



 

 

 
OUTRAS INFORMAÇÔES:  
 

Prêmios:  
 
1. 1º Lugar, no Prêmio Drª Angeolina Rossi, na modalidade apresentação oral para o 

trabalho intitulado: Azeite de Dendê microencapsulado: uma alternativa para a 
preservação de compostos bioativos e fortificação de alimentos, promovido pelo 
Conselho Regional de Nutrição da 5ª Região. 
 

2. Prêmio de Melhor Trabalho Científico apresentado na forma de Pôster, no Prêmio 
Drª Angeolina Rossi promovido pelo Conselho Regional de Nutrição da 5ª Região. 

 
 

Patentes e registros: 
 

• FERREIRA, C. D. ; Conceição, E. J. L da ; COSTA, S. S. ; ASSUNÇÃO, L. S. ; 
Druzian, J. I. ; MIRANDA, A. L. ; NUNES, I. L. . Método para obtenção de 
microcápsulas de azeite de dendê por spray-drying. 2015, Brasil.  
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: 2306600265215-89, data de 
depósito: 26/01/2015, título: "Método para obtenção de microcápsulas de azeite de 
dendê por spray-drying" , Instituição de registro:NIT/Universidade Federal da Bahia. 
 

• FERREIRA, C. D. ; Conceição, E. J. L da ; MACHADO, B. A. S. ; RIOS, A. O. ; 
Druzian, J. I. ; MIRANDA, A. L. ; NUNES, I. L. . Microcápsula de azeite de dendê. 
2015, Brasil.  
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: 2306600265015-53, data de 
depósito: 26/01/2015, título: "Microcápsula de azeite de dendê" , Instituição de 
registro:NIT/UFBA. 

 
Registramos o apreço pelo árduo e laborioso esforço de toda a comunidade acadêmica desta 
Unidade de ensino, com vista a impulsionar a ENUFBA ao patamar de qualidade a qual 
sempre foi reconhecida no ensino de Graduação e de Pós-graduação no país. 
 
Destaca-se, por fim, que a nossa comunidade está ressentida com a interdição do casarão 
antigo da ENUFBA. Esperamos que em 2016 sejam sanados os problemas inerentes à 
estrutura física do ‘prédio novo’ e a tão sonhada reforma do casarão antigo, de forma 
impulsionar um ambiente mais agradável e harmonioso, em prol do estímulo ao crescimento 
intelectual e uma melhor convivência para toda a comunidade acadêmica da ENUFBA, neste 
ano que a nossa Escola completa 60 anos.  



 

 

  
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 – 963;  Matriculados em 2015.1 – 766 
- Matriculados em 2015.2 - 800 
- Alunos ingressantes – 2015.1 – 64 
- Alunos ingressantes – 2015.2 - 68 
- Alunos concluintes – 2015.1 – 33 
- Alunos concluintes – 2015.2 – 47 
- Alunos transferência interna 2015.1 - 05 

 
   -Aulas de campo/práticas realizadas  nas Fazendas Experimentais de Entre Rios e 

São Gonçalo dos Campos  
   - DEAPAC -  40 
  - DMVPPA – 18 
  - DZO -  09 

 
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. 
 

3. Projetos de Pesquisa 
- Aprovados em órgãos de fomento 

 Programa de Pós-Graduação em Zootecnia  (PPGZOO) 
Projetos aprovados pela FAPESB = 8         
Projetos aprovados pela UFBA  = 2                                                     
Projetos aprovados pelo CNPq = 10 

                         Projetos aprovados pela CAPES = 2 
 
 Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos (PPGCAT) 

Projetos aprovados pela FAPESB =  31        
Projetos aprovados pela UFBA  =  8                                                    
Projetos aprovados pelo CNPq =  13 



 

 

                         Projetos aprovados pela CAPES =  12 
                                    Projetos aprovados pela FAPEX = 3 
 

Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias (DEAPAC) 
   Projetos aprovados pela FAPESB = 11 
     Projetos aprovados pela UFBA  = 5 
   Projetos aprovados pelo CNPq =  7 
 
 Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal 
(DMVPPA) 
                     Projetos aprovados pela FAPESB = 10 
     Projetos aprovados pela UFBA  =  3 
   Projetos aprovados pelo CNPq =  5 
 
 Departamento de Zootecnia (DZOO) 
                  Projetos aprovados pela FAPESB = 17 
      Projetos aprovados pela UFBA  =  3 
    Projetos aprovados pelo CNPq =     9 
    Projetos aprovados pela CAPES = 2 
    Projetos aprovados pela FAPERJ = 1 
    Projetos aprovados pela FINEP = 1 
    Projetos aprovados pela FAPEMIG = 1       
 
 Comissão de Ética no Uso dos Animais (CEUA) 
   Projetos aprovados = 53                           
 

4. Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 

 Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias (DEAPAC) = 17 
 Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção  

Animal (DMVPPA) = 11 
 Departamento de Zootecnia = 8 
 

5. Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza 
acadêmica 
 

 Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção  
Animal (DMVPPA) = 3 

 Departamento de Zootecnia = 5 
 O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia possui cadastrados 543 participantes 
externos e apresenta dez parcerias com outras instituições: ESALQ-USP; UESB; 
UFRB; UFV; UFMG. 
Parcerias com Instituições Internacionais: 
-The Ohio State University, Animal Science Department; 
-Freie Universität Berlin; 
-Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Produccíon Animal; 
-Wageningen University, Animal Science Department, Adaptation Physiology Group; 
-Agriculture ad Agri-Foods Canada. 
 
 

 



 

 

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:   31   animais 
                                                                - bovinos e bubalinos: 174 animais 
                                                                - caprinos e caprinos: 150   animais 
                                                               

TOTAL:   355  animais 
 
   - Exames Laboratoriais   

O P G       -    613 
HEMOGRAMAS                                  -    466 
PESQUISAS DE HEMATOZOARIOS  -      55   
SUMÁRIOS DE URINA                       -      11 
RASPADO DE PELE                         -      05 

 
TOTAL                                                           -   1150 

 
7. Atividades/Eventos relevantes realizados por Professores da Unidade. 

 Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias (DEAPAC) – 
apresentações de pôster = 5;  palestras proferidas = 15 
Departamento de Zootecnia – publicação de artigos =  27; prêmios e títulos = 2 
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal – palestras 
proferidas = 7; publicação de artigos = 30 



 

 

  
  

ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 
 

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 – 963;  Matriculados em 2015.1 – 766 
- Matriculados em 2015.2 - 800 
- Alunos ingressantes – 2015.1 – 64 
- Alunos ingressantes – 2015.2 - 68 
- Alunos concluintes – 2015.1 – 33 
- Alunos concluintes – 2015.2 – 47 
- Alunos transferência interna 2015.1 - 05 

 
   -Aulas de campo/práticas realizadas  nas Fazendas Experimentais de Entre Rios e 

São Gonçalo dos Campos  
   - DEAPAC -  40 
  - DMVPPA – 18 
  - DZO -  09 

 
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. 
 

3. Projetos de Pesquisa 
- Aprovados em órgãos de fomento 

 Programa de Pós-Graduação em Zootecnia  (PPGZOO) 
Projetos aprovados pela FAPESB = 8         
Projetos aprovados pela UFBA  = 2                                                     
Projetos aprovados pelo CNPq = 10 

                         Projetos aprovados pela CAPES = 2 
 



 

 

 Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos (PPGCAT) 
Projetos aprovados pela FAPESB =  31        
Projetos aprovados pela UFBA  =  8                                                    
Projetos aprovados pelo CNPq =  13 

                         Projetos aprovados pela CAPES =  12 
                                    Projetos aprovados pela FAPEX = 3 
 

Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias (DEAPAC) 
   Projetos aprovados pela FAPESB = 11 
     Projetos aprovados pela UFBA  = 5 
   Projetos aprovados pelo CNPq =  7 
 
 Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal 
(DMVPPA) 
                     Projetos aprovados pela FAPESB = 10 
     Projetos aprovados pela UFBA  =  3 
   Projetos aprovados pelo CNPq =  5 
 
 Departamento de Zootecnia (DZOO) 
                  Projetos aprovados pela FAPESB = 17 
      Projetos aprovados pela UFBA  =  3 
    Projetos aprovados pelo CNPq =     9 
    Projetos aprovados pela CAPES = 2 
    Projetos aprovados pela FAPERJ = 1 
    Projetos aprovados pela FINEP = 1 
    Projetos aprovados pela FAPEMIG = 1       
 
 Comissão de Ética no Uso dos Animais (CEUA) 
   Projetos aprovados = 53                           
 

4. Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 

 Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias (DEAPAC) = 17 
 Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção  

Animal (DMVPPA) = 11 
 Departamento de Zootecnia = 8 
 

5. Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza 
acadêmica 
 

 Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção  
Animal (DMVPPA) = 3 

 Departamento de Zootecnia = 5 
 O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia possui cadastrados 543 participantes 
externos e apresenta dez parcerias com outras instituições: ESALQ-USP; UESB; 
UFRB; UFV; UFMG. 
Parcerias com Instituições Internacionais: 
-The Ohio State University, Animal Science Department; 
-Freie Universität Berlin; 
-Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Produccíon Animal; 
-Wageningen University, Animal Science Department, Adaptation Physiology Group; 



 

 

-Agriculture ad Agri-Foods Canada. 
 
 

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:   31   animais 
                                                                - bovinos e bubalinos: 174 animais 
                                                                - caprinos e caprinos: 150   animais 
                                                               

TOTAL:   355  animais 
 
   - Exames Laboratoriais   

O P G       -    613 
HEMOGRAMAS                                  -    466 
PESQUISAS DE HEMATOZOARIOS  -      55   
SUMÁRIOS DE URINA                       -      11 
RASPADO DE PELE                         -      05 

 
TOTAL                                                           -   1150 

  
7. Atividades/Eventos relevantes realizados por Professores da Unidade. 

 Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias (DEAPAC) – 
apresentações de pôster = 5;  palestras proferidas = 15 
Departamento de Zootecnia – publicação de artigos =  27; prêmios e títulos = 2 
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal – palestras 
proferidas = 7; publicação de artigos = 30 

  
  



 

 

  
  

FFAACCUULL DDAADDEE  DDEE  AARRQQUUII TTEETTUURRAA  
  
 
Este relatório tem o objetivo de apresentar as atividades realizadas pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal da Bahia no ano de 2015. As informações foram 
fornecidas pela Coordenação Acadêmica e pelas Coordenações dos Núcleos Acadêmicos, 
baseadas nos dados do sistema de registro acadêmico da UFBA e dos 60 (sessenta) Relatórios 
Individuais de Trabalhos entregues pelos docentes, correspondente a 71.4% do total de 
professores alocados na Unidade. 
 
A Faculdade de Arquitetura possui atualmente 84 (oitenta e quatro) docentes e 23 (vinte e 
três) servidores técnicos administrativos. A Unidade é responsável por dois cursos de 
graduação em arquitetura e urbanismo (diurno e noturno), uma pós-graduação (PPGAU), um 
mestrado profissionalizante (MP-CECRE) e uma residência técnica (AUE). Dentre os 
professores 08 estiveram afastados para qualificação docente, sendo 04 para doutorado e 04 
para estágio pós-doutoral. A FAUFBA atendeu entre graduação e pós-graduação a 48 
Colegiados, ofereceu 6.301 vagas das 6.749 solicitadas das quais 4.631 foram preenchidas 
incluindo 92 vagas para alunos especiais. 
 
Gestão institucional 
 
A) estratégias elaboradas 

• Disseminação de cultura de planejamento e trabalho em equipe; 
• Introdução do conceito de “Líder”, voltado a reforçar as habilidades e as atitudes das 

pessoas designadas para a coordenação de equipes; 
• Melhoria de comunicação, interação, motivação e conscientização de todas as pessoas 

envolvidas; 
• Aplicação de mecanismos de delegação de autoridade mais efetivos e coerentes; 
• Capacitação das pessoas, conforme demanda da nova realidade; 
• Ampliação de intercâmbio de conhecimentos, compartilhamento de saberes e 

experiências; 
• Aumento do grau de satisfação do usuário dos processos administrativos e acadêmicos 

da FAUFBA. 
 
B) objetivos gerais 

• Desenho e introdução de mecanismos de planejamento; 
• Disseminação e introdução do conceito de “Líder”, em oposição ao conceito de 

“Chefe”, especialmente na Gerência Administrativo-Financeira e nas Coordenações de 
Apoio Administrativo e Acadêmico; 

• Consolidação e qualificação da Gerência Administrativo-Financeira e das 
Coordenações de Apoio Administrativo e Acadêmico; 

• Potencialização dos mecanismos de comunicação interna e para a comunidade 
acadêmica (site, banners, cartazes, placas etc.); 

• Convocação de reuniões para capacitação das equipes e avaliação do trabalho; 
• Implantação de uma eficiente Gestão de Pessoas, abrangendo treinamento (não 

somente capacitação teórica), sistema de incentivos/sanções, liderança, motivação, 
rotinas; 



 

 

• Maior controle de Finanças e Logística; 
• Aumento de intercâmbio de conhecimentos, compartilhamento de saberes e 

experiências, com consequente redução do impacto negativo de ausências e saídas de 
pessoal; 

• Busca na UFBA de idéias de melhores práticas; 
• Otimização do atendimento ao aluno; 
• Melhoria da segurança da Unidade; 
• Reorganização do serviço de Portaria com retirada de chaves; 
• Maior informatização dos controles internos. 

 
C) metas institucionais 

• Introdução de mecanismos de comunicação e coordenação entre Gerência 
Administrativo-Financeira e Coordenações de Apoio Administrativo e Acadêmico, 
com o suporte dos Administradores; 

• Mapeamento dos procedimentos operacionais dos vários setores/ núcleos/ equipes; 
• Definição das Atividades principais de cada setor/ núcleo/ equipe; 
• Definição de nova Política de Férias; 
• Desenho e implementação de sistemas de controle logístico e financeiro; 
• Aumento do grau de satisfação do aluno no atendimento, especialmente em ocasião da 

matrícula presencial e do ajuste; 
• Introdução de ferramentas para a gestão informatizada dos espaços da Unidade; 
• Compartilhamento das informações em rede. 

 
D) ações desenvolvidas 

• Reestruturação das equipes de trabalho, de acordo com o novo regimento interno da 
FAUFBA e as indicações do Diagnóstico institucional de 2014; atividades inexistentes 
foram inseridas buscando maior satisfação do público interno e externo. A partir do 
segundo semestre de 2015 foram implementadas as reuniões semanais da Gerência, 
tendo como objetivos a melhoria na comunicação dos incidentes e atividades de cada 
equipe, além do planejamento, estabelecimento de prioridades e implementação de 
novas ferramentas e técnicas de gestão;  

• Introdução de uma nova configuração do layout dos diferentes núcleos/ equipes de 
trabalho; 
O atraso na entrega do novo prédio exigiu que o layout provisório se mantivesse. A 
manutenção das equipes divididas em pequenas salas reduz a comunicação 
interpessoal e torna mais lenta a integração funcional das coordenações. As restrições 
orçamentárias impostas à universidade impediram que o layout provisório fosse 
plenamente implantado; entretanto, a nova configuração se mostrou mais adequada 
que à antiga no que se refere à nova estrutura organizacional; 

• Identificação e publicação das Atividades principais de cada setor/ núcleo/ equipe com 
a especificação do pessoal envolvido; As atividades principais de cada setor, após a 
reforma administrativa, foram mapeadas junto às equipes e divulgadas através de e-
mail e fixação de cartaz em todas as salas. Foram feitos investimentos em quadros de 
aviso e serviços gráficos para dar ainda mais visibilidade a estas informações, o que 
deve ser concluído em 2016; 

• Implantação de Sistema de Controle de Empenhos, Pagamentos e contatos com 
Fornecedores e implantação de Sistema de Controle de Materiais; Os sistemas de 
controle visam alcançar maior eficiência no serviço público, evitando desperdício de 
materiais e realizando gastos com maior nível de planejamento; 



 

 

• Reforma da metodologia de atendimento durante matrícula presencial e ajuste nos 
cursos de Graduação; visando maior conforto e celeridade no atendimento aos alunos, 
foi criada uma nova metodologia para atendimento de matrícula. Uma pesquisa de 
opinião também foi feita, e o feedback obtido foi bastante positivo; 

• Reuniões de avaliação do serviço de Vigilância com a COSEG, a Coordenação da 
MAP e a equipe de Vigilantes lotados na Unidade; a fiscalização quanto ao serviço de 
vigilância foi intensificada. As maiores intervenções da unidade quanto ao serviço 
contratado contribuiu para a melhoria da qualidade do serviço; 

• Intensificação das demandas encaminhadas à SUMAI no quesito de iluminação da 
Unidade; 
A cobrança de atendimento às demandas de serviço predial ao órgão responsável 
foram intensificadas, gerando resultados positivos em comparação ao período anterior. 
Entretanto, a SUMAI não tem conseguido atender plenamente às demandas da 
Unidade, o que tem impactado de forma negativa os níveis de segurança; 

• Agendamento informatizado dos espaços da Unidade e implantação de pasta de rede 
para compartilhamento de informações entre colegas e equipes; foi criado um módulo 
de reserva e consulta de uso dos espaços da unidade no sítio eletrônico da Unidade, 
com objetivo de dar maior segurança e publicidade no processo;  

• Otimização na adoção de sistemas de controle (ex.: gestão e empréstimo dos 
equipamentos); 
Melhoria do controle de cessão de equipamentos e utilização dos espaços da Unidade, 
melhorando a consistência dos processos e reduzindo falhas. 
 

21. Ensino de graduação: 
Número de disciplinas: 77 (setenta e sete) em 2015.1 

 Número de turmas: 250 (duzentos e cinquenta) em 2015.1.  
É importante relatar que as turmas e disciplinas de graduação planejadas para o ano de 
2015 corresponderiam à aproximadamente o dobro das supracitadas, porém em 
decorrência da greve de professores, funcionários e alunos o andamento dos semestres 
letivos foi prejudicado e o semestre letivo de 2015.2 teve início no dia 11/01/2016, não 
sendo, portanto possível contabilizá-las como atividades do ano de 2015.  
 

22. Ensino de pós-graduação 
Número de disciplinas: 07 (sete) em 2015.1 
Número de turmas: 07 (sete) em 2015.1 
É importante relatar que o total das turmas e disciplinas de pós-graduação planejadas para 
o ano de 2015 não puderam ser plenamente oferecidas pelos mesmos motivos descritos no 
item anterior. No Núcleo de Tecnologia Projeto e Planejamento foram identificadas 
nos RITs apresentados disciplinas ministradas para o ensino da Residência AU+E 
sem código de disciplina específico devido ao formato do curso. 



 

 

 
23. Pesquisa 

3.1. Projetos de Pesquisa: 36 (trinta e seis) projetos em andamento descritos na tabela a 
seguir: 

DOCENTE RESPONSÁVEL PROJETO DE PESQUISA  
1. Ana 

Carolina Bierrenbach 
Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Urbano da Modernização 
soteropolitana 

2. Ana Gabriela W. Soriano Vazios Construídos Urbanos do Comércio a Itapagipe 
3. Ana Maria Fernandes Urbanismo e Direito à Cidade 
4. Ana Maria Fernandes Regeneração de Vazios Construídos em áreas urbanas centrais 
5. Ana Maria Fernandes Plano de Bairro do 02 de julho 
6. Antonio Pedro Alves de 

Carvalho 
Gestão de Projetos em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde: 
características e interfaces 

7. Any Brito Leal Ivo 
A nova governança urbana e o desmonte das instâncias de participação 
nos processos urbanos, a partir da Copa de 2014, na Cidade de 
Salvador 

8. Any Brito Leal Ivo Guia de bairros populares de Salvador 

9. Arivaldo Leão de Amorim 
Integração de Dados entre as Tecnologias BIM e GIS para 
Documentação Arquitetônica de Sítios Históricos 

10. Carlos Amorim Bahia 
Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas às construções 
de Habitação de Interesse Social 

11. Carolina Vieira Vigência da taipa como sistema construtivo no Brasil  

12. Ceila Cardoso 
Em tramitação: “Arquitetura e indústria: sobre os edifícios industriais 
modernos e sua preservação” e “a arquitetura como produto industrial 

13. Edson Fernandes D’Oliveira 
Salvador e Suas Frentes de Água: o TFG como proposição crítica. In: 
7° Projetar - Seminário Nacional sobre ensino, pesquisa e prática em 
projeto de arquitetura e urbanismo., 2015, Natal/RN.  

14. Eduardo Teixeira Carvalho Teoria e Crítica da Arquitetura Labhabitar. 

15. Felipe Tavares da Silva 
Estudos sobre algoritmos generativos de estruturas arquitetônicas 
moduladas com vistas à sustentabilidade no projeto de edificações. 

16. Gilberto Corso Pereira 
Metrópoles na Atualidade Brasileira: a Região Metropolitana de 
Salvador 

17. Juliana Cardoso Nery O território da UFBA: constituição dos campi e suas arquiteturas 
18. Luciana Guerra Santos Mota Manufaturas de fumo: definição de uma tipologia arquitetônica 
19. Lucianne Fialho Batista Acessibilidade a Equipamentos Assistenciais de Saúde 
20. Lucianne Fialho Batista Superfícies modificadas por seções planas: projeto e modelagem 
21. Ma. Das Graças Gondim dos 

Santos Pereira 
Salvador Pós-Metrópole Dispersão Urbana, Sustentabilidade e 
Densidade na Região Metropolitana  

22. Márcia Genésia de 
Sant´Anna 

Banco de Dados sobre Arquitetura Popular  

23. Márcia Genésia de 
Sant´Anna 

Patrimônio e Metrópole Contemporânea: novos desafios, novas 
questões 

24. Mauricio Felzemburg Vidal 
Incêndios em Hospitais e Formas de Proteção Passiva: O Caso do 
Município de Salvador-BA 

25. Natalie Johanna Groetelaars 
Projeto TIC-HIS da Rede TIC-BR: desenvolvimento de metodologia 
para produção de modelos BIM de edificações existentes 

26. Nivaldo Andrade Júnior Diógenes Rebouças: Arquitetura, cidade e patrimônio 

27. Nivaldo Andrade Júnior 
Inventário e análise crítica da arquitetura e do urbanismo da UFBA (1ª 
etapa) 

28. Paola Berenstein Jacques 
Cronologia do Pensamento Urbanístico e Experiências metodológicas 
para compreensão da cidade contemporânea 

29. Paola Berenstein Jacques Translating Ambiances  

30. Patrícia Farias Uchôa 
Cidade para todas as idades - desenvolvimento de parâmetros de 
projeto de arquitetura e urbanismo para idosos  

31. Patrícia Farias Uchôa Hospital Saudável: Novas Demandas e Novas Configurações 
32. Rodrigo Espinha Baeta Patrimônio Histórico + Cultural Ibero-americano 

33. Rodrigo Espinha Baeta 
Interfaces entre a arquitetura religiosa e a construção da paisagem 
urbana barroca no Brasil colonial 



 

 

34. Sergio Ekerman 
Arquitetura, Tecnologia e Transformação: Indústria e Pré-Fabricação 
na Transformação de Área de Urbanização informal. 

35. Solange Araújo 
Releitura das praças e espaços de convívio no centro antigo de 
Salvador.  

36. Tereza Freire 
Participação social nos Planos Diretores - 2015 dos Municípios de 
Itaparica e Vera Cruz – Bahia, com acompanhamento sistemático nas 
etapas participatórias das comunidades locais. 

 
3.2. Livros de Autoria: 08 livros – 07 publicados e 01 no prelo, descriminados no 

quadro a seguir: 
1. CORRÊA, Elyane Lins (org.) ARTE E CIDADES  – EDUFBA, 2015 – 2ª 

EDIÇÃO (No prelo) 
2. FIGUEIREDO, Glória Cecília dos Santos. Produção Imobiliária da Cidade de 

Salvador: entre o público e o privado. Salvador: EDUFBA; Recife: ANPUR, 2015. 
3. IVO, Any Brito Leal. Para além dos jogos de futebol: a reestruturação das 

cidades para a copa 2014. Salvador: EDUFBA, 2015. 
4. JACQUES, P. B.; DRUMMOND, Washigton (Org.) . Experiência, Apreensão, 

Urbanismo. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2015. v. 1. 176p . 
5. JACQUES, P. B.; Britto, F.D. (Org.). Alteridade, Imagem, Etnografia. 1. ed. 

Salvador: EDUFBA, 2015. v. 1. 156p . 
6. JACQUES, P. B.; Britto, F.D. (Org.). Memória, Narração, História. 1. ed. 

Salvador: EDUFBA, 2015. v. 1. 168p . 
7. JACQUES, P. B.; Britto, F.D. (Org.). Subjetividade, Arte, Corpo. 1. ed. Salvador: 

EDUFBA, 2015. v. 1. 146p . 
8. SANT´ANNA, Márcia Genésia de. Da cidade-monumento à cidade-documento: 

a trajetória da norma de preservação de áreas urbanas no Brasil (1937-1990). 
Salvador: Editora Oiti, 2014 (lançado em 2015). 

 
Ressalta-se que as 04 publicações da professora Paola Berenstein supracitadas 
constituem a coletânea JACQUES, P. B.; BRITTO, F.D.; DRUMMOND, Washigton 
(Org.) Experiências Metodológicas para compreensão da complexidade da 
cidade contemporânea. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2015. 4 v. 
 

3.3. Capítulo de Livro:  
12 capítulos – 10 livros publicados e 02 no prelo / 10 impressos e 02 em meio digital, 
descriminados no quadro a seguir: 
1. ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. Habitação de interesse social em centros históricos: 

Experiências e desafios em Salvador (e um contraponto limeño). In: Marco Aurélio A. de Filgueiras 
Gomes; Wiley Ludeña Urquizo. (Org.). Diálogos metropolitanos Lima / Salvador: Processos 
históricos e desafios do urbanismo contemporâneo. Salvador: EDUFBA, 2015. p. 149-182. 

2. ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; BARRETO, Alexandre Prisco Paraíso. Residencial Jatobá. 
In: 30-60. Cuaderno Latinoamericano de Arquitectura: pieles. Córdoba, Argentina: i+p editorial, 
2015, v. 45, p. 80-105. 

3. ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; OLIVEIRA, Antônio Marcos. Il patrimonio del sito 
industriale di Paulo Afonso, Bahia. In: VANORE, Margherita; VISENTIN, Chiara. (Org.). Heritage 
of Water: patrimonio e paesaggi di bonifica. Veneza, Itália: Università IUAV di Venezia, 2015. p. 
276-281. 

4. AYROSA GALVÃO, Anna Beatriz. “Conjunto Urbano e Conjunto Arquitetônico: objetos distintos 
de preservação”. In Ensino e Projeto de intervenção sobre Patrimônio Edificado e Urbanístico 
de Interesse Cultural. Salvador: EDUFBA-Rede PHI/Brasil, 2015. (no prelo) 

5. BAETA, Rodrigo. Arquitetura religiosa e seu papel na construção da paisagem urbana barroca no 
Brasil colonial. In: SANT’ANNA, Sabrina Mara; FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro; CAMPOS 
Adalgisa Arantes.  Cultura artística e conservação de acervos coloniais. Belo Horizonte: Clio 



 

 

Gestão Cultural, p. 13-33. 2015. Versão Ebook, disponível on line em 
http://cliogestaocultural.com.br. ISBN 978-85-68158-05-0.    

6. BAETA, Rodrigo. Arquitetura religiosa e seu papel na construção da paisagem urbana barroca no 
Brasil colonial. In: SANT’ANNA, Sabrina Mara; FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro; CAMPOS 
Adalgisa Arantes.  Cultura artística e conservação de acervos coloniais. Belo Horizonte: Clio 
Gestão Cultural, p. 13-33, 2015. Versão Impressa. ISBN 978-85-68158-04-3. 

7. BAETA, Rodrigo; CARDOSO, Luiz Antônio Fernandes. A construção da paisagem urbana da área 
central de Salvador: da fundação até finais do século XIX. In: GOMES, Marco Aurélio de 
Filgueiras. (Org.) Diálogos metropolitanos: Lima-Salvador. Processos históricos e desafios do 
urbanismo contemporâneo. Salvador: EDUFBA, 2015, v. 1, p. 101-148. ISBN: 978-852-3210-94-6.   

8. IVO, Any Brito Leal; Governança urbana e atores sociais – Uma “nova” governança urbana? Arenas 
e conflitos na Copa 2014 em Salvador. In: Angela Gordilho Souza (Org.) Salvador: os impactos da 
copa do mundo 2014. Salvador: EDUFBA, 2015, p. 117-137. 

9. JACQUES, P. B.; Britto, F.D. . Sujeitos corporificados e corpografias urbanas: em busca de um 
urbanismo incorporado. In: Cátia Antonia da Silva; Andrelino Campos. (Org.). Metrópoles e 
Invisibilidades. Da política às lutas de sentidos da apropriação urbana. 1ed.Rio de Janeiro: 
Lamparina, 2015, v. 1, p. 140-147. 

10. PEREIRA, G. Corso; SANTOS PEREIRA, Graça Gondim. Expansão Urbana e Metropolitana de 
Salvador. In: PEREIRA, G. Corso (Org.) ; CARVALHO, I.M.M. (Org.) ; SILVA, S. B. M. e (Org.). 
Transformações Metropolitanas no Século XXI: Bahia, Brasil e América Latina. 1. ed. Salvador: 
EDUFBA (no prelo). 

11. SANT´ANNA, Márcia Genésia de “Patrimônio urbano e patrimônio imaterial: problemas e 
desafios contemporâneos. In: MIGUEZ, P.; Barros, J. M. e Kauark, G. Diversidade Cultural: 
políticas, visibilidades midiáticas e redes. Salvador: Edufba, 2015, p. 115-133. 

12. SANT´ANNA, Márcia Genésia de “Preservação como prática: sujeitos, objetos, concepções e 
instrumentos”. In: REZENDE, Maria Beatriz; GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; 
THOMPSON, Analucia (Orgs.). Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural . 1. ed. Rio de 
Janeiro; Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2015, disponível em 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1026. 

 
3.4. Publicação de Trabalhos em Anais: 24 trabalhos publicados, descriminados a seguir: 

1. ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. Reuso apropriado e preservação da espacialidade: notas 
para uma teoria do projeto sobre o patrimônio edificado. In: Anais do 7º PROJETAR 2015: 
Originalidade, criatividade e inovação no projeto contemporâneo: Ensino, pesqusa e prática. 
Natal/RN; João Pessoa/PB: PPG-AU/UFRN; PPG-AU/UFPB, 2015. p. 1-18. 

2. ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. Teatro Castro Alves: O tombamento pelo IPHAN e o 
projeto de requalificação e ampliação. In: Actas del Primer Encuentro de Comités 
Latinoamericanos de ICOMOS del Siglo XX: "La problemática del patrimonio del siglo XX en 
los países de Latinoamérica en el marco continental". Buenos Aires: ICOMOS Argentina, 2015. p. 
342-357. 

3. ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; OLIVEIRA, Louise Anunciação Fonseca de; 
VASCONCELLOS, Deise Magalhães; MORENO, Ana Caroline de Sylos; SILVA, Arina Borges 
Vital e; SOUZA, Laís de Matos; CARDOSO, Isis Santos; DULTRA, Karine Santiago. O Inventário 
do Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico da Universidade Federal da Bahia: 1a Etapa. In: Anais 
do 4º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte: IEDS / 
MACPS-UFMG, 2015. p. 1-24. 

4. BAETA, Rodrigo Espinha e NERY, Juliana Cardoso. Escavações arqueológicas, ruinas e 
arquitetura contemporânea. CD-ROM dos Anais do 4º Seminário Ibero-Americano Arquitetura 
e Documentação, realizado entre 25 e 27 de novembro de 2015 em Belo Horizonte/MG. ISSN: 
22375619. 

5. BRITO, B. L., SILVA, F.T. Estudo paramétrico de sistemas de piso bidirecional e unidirecional 
modulados em concreto armado. VII Encontro de Tecnologia de informação e Comunicação na 
Construção. 

6. CUNHA, Rita Dione. Esbeltez em ligações coladas entre barras de aço e madeira de corymbia 
citriodora -  II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira - II CBCTEM  –Belo 
Horizonte- MG, setembro 2015. 

7. CUNHA, Rita Dione. Estudo comparativo entre as normas ISSO 21931:2010, NBR 15575 e os 
requisitos das Certificações AQUA e LEED - EUROELECS 2015- Guimarães, Portugal. Julho 
2015. 

8. CUNHA, Rita Dione. Utilização do “bambusa vulgaris” como entramado na taipa visando 



 

 

construções sustentáveis. – EUROELECS 2015- GUIMARÃES , PORTUGAL. JULHO 2015. 
9. IVO, Any Brito Leal, et all. Habitação saldável moradia digna e direito à cidade. Anais do 

Seminário HABITAR 2015, de 20 a 22 de outubro de 2015, Belo Horizontes, ISSN 2359-0734. 
10. IVO, Any Brito Leal. Cidade para todas as idades. Anais do Seminário HABITAR 2015, de 20 

a 22 de outubro de 2015, Belo Horizontes, ISSN 2359-0734. 
11. MIRANDA, R. C., SILVA, F. T. Criação de algoritmos gerativos de estruturas arquitetônicas: 

parametrização de abóbadas moduladas em concreto armado. VII Encontro de Tecnologia de 
informação e Comunicação na Construção. 

12. MIRANDA, Sandra et all. Calibration of comfort pet index (°C) using decision tree. 9th 
International Conference on Urban Climate, jointly with: 12th Symposium on the Urban 
Environment. Período: 20 a 24 de julho de 2015, em Toulouse – France. 

13. MORTIMER, Júnia Arquiteturas do Olhar, no II FIF , Belo Horizonte, 2015. 
14. MOTA, Luciana Guerra Santos. Desenho & Percepção: os mapas mentais na apreensão do 

espaço público.  In: Seminário da pós-graduação em desenho, cultura e interatividade. Anais 
eletrônicos. Feira de Santana, UEFS, 2015. 1CD-ROM. 

15. MUNIZ, L. J.; SILVA, F. T. Parametrização de abóbadas em cascas em concreto armado com 
vistas aos índices de consumo de materiais. VII Encontro de Tecnologia de informação e 
Comunicação na Construção. 

16. NERY, Juliana Cardoso. REVISTA “A CASA”: Falas esquecidas de um processo embrionário na 
formação da Arquitetura Moderna no Brasil. CD-ROM dos Anais do 4º Seminário Ibero-
Americano Arquitetura e Documentação, realizado entre 25 e 27 de novembro de 2015 em Belo 
Horizonte/MG. ISSN: 22375619. 

17. PAZ Daniel Juracy Mellado. A Matéria Faz o Espaço: sobre algumas táticas projetuais e a 
sensação de espaço.In: Anais do 7º PROJETAR. 30 de setembro a 2 de outubro de 2015, em 
Natal, Rio Grande do Norte. PPGAU-UFPB/ PPGAU-UFRN,ISBN 978-85-63014-14-6. 

18. PAZ Daniel Juracy Mellado. Do Eterno ao Instantâneo: questões que aparecem quando se projeta 
para a efemeridade. In: Anais do 7º PROJETAR. 30 de setembro a 2 de outubro de 2015, em 
Natal, Rio Grande do Norte. PPGAU-UFPB/ PPGAU-UFRN, ISBN 978-85-3014-14-6. 

19. RAMOS, João Maurício Santana. Exercitando o raciocínio espacial e a criatividade. In: Anais do 
XI Seminário da Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade: Traços do Desenho, 
Uefs, 2015, Feira de Santana.  

20. SANTOS, Jailson Cesar Borges dos. A baixa representatividade de modelos negras na moda: 
traços de uma realidade. In: Anais do IV Encontro Estadual de Educação das Relações 
Étnicas / XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira. 

21. SANTOS, Jailson Cesar Borges dos. A baixa representatividade de modelos negras na moda: 
traços de uma realidade. In: Anais do II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e 
Contemporaneidade.  

22. SANTOS, Jailson Cesar Borges dos. A prática do desenho em uma ação educativa de valorização 
do patrimônio cultural. In: Anais do XI Seminário do Programa de Pós-Graduação de 
Desenho, Cultura e Interatividade.  

23. SANTOS, Jailson Cesar Borges dos. O corpo feminino no desenho de moda: implicações 
culturais. In: Anais do XI Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura - XI ENECULT. 

24. SILVA, Ariadne M. Maquinaria contemporânea: intersecções diagramáticas na arquitetura. In: 
Anais do Projetar 2015: VII Seminário nacional sobre ensino, pesquisa e prática em projeto de 
arquitetura e urbanismo: originalidade, criatividade e inovação no projeto contemporâneo: 
ensino, pesquisa e prática. Natal/RN: 2015. PPGAU UFRN e PPGAU UFPB. ISBN 978-85-
63014-14-6. 

 
 
3.5. Apresentação de Trabalho em Congresso/Palestras: 

Nos Relatórios Individuais de Trabalho entregues como fonte das informações foram 
declaradas 48 Palestras e 53 Comunicações/Mesas Redondas apresentadas oralmente. 

 
3.6. Artigos completos publicados em periódicos: 13 artigos – 10 publicados e 03 no 

prelo / 10 impressos e 03 em meio digital, descriminados a seguir: 



 

 

 
1. ARAÚJO, Solange. Convento de Santa Teresa de Ávila em Salvador: inserção, 

tipomorfologia e patrimônio. Fátima /PT. Outubro / 2015. 
2. BAETA, Rodrigo; NERY, Juliana. Conflitos entre a arqueologia e a arquitetura: o 

Templo Mayor na Ciudad de México e o Pátio Franciscano em Olinda. In: 
Cadernos de Arquitetura e Urbanismo (PUCMG). Belo Horizonte: PUC Minas, 
v. 21, n. 28, p. 120-143, 2014 (de fato, lançado em 2015). ISSN: 1413-2095.  

3. BAETA, Rodrigo; NERY, Juliana. Do restauro à recriação. In: Arquitextos.  São 
Paulo: Portal Vitruvius, v. 1, p. 197-207, 2015.  
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.179/5534. ISSN: 1809-
6298. 

4. BATISTA Lucianne Fialho. Localização de unidades de atendimento de urgência em 
Salvador: uma abordagem quantitativa em revista Ambiente hospitalar, em 1º 
semestre de 2015. 

5. BIERRENBACH, Ana Carolina. CALABRESE, Federico. Affinità e dissonanze 
nell’architettura di Lina Bo Bardi: A casa de vidro. L´Architettura de la Villa 
Moderna. Pisa (no prelo)  

6. BIERRENBACH, Ana Carolina. Luxo, luxúria e lixo – a presença e o esquecimento 
dos cinemas em Salvador. Revista Vitruvius. São Paulo (no prelo)  

7. BIERRENBACH, Ana Carolina. ROSSETTI, Eduardo. Lina Bo Bardi reloaded: 
vestígios, memórias, latências. Revista Risco. São Carlos, n.18. (no prelo)  

8. CARVALHO, Antônio Pedro A.; SOARES, Juliana L.. Espaços Arquitetônicos de 
um Centro de Parto Normal. Ambiente Hospitalar, v. 7, n.10, p.20 - 28, 2015. 
ISSN: 2176-6703. 

9. CUNHA, Rita Dione; ROMERO Maria Campos. Recommendations for the 
construction with adobe brick based on Norm NTE E.080:2000 from Peru and the 
technique currently used in the State of Bahia – Brazil; Key Engineering Materials. 
Vol 634 (2015) pp 329-338 Online: 2014-12-11© (2015) Trans Tech Publications, 
Switzerland doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.634.329 

10. FIGUEIREDO, Glória Cecília dos Santos, CARIBÉ, Daniel. Por que devemos ser 
contra o PDDU de ACM Neto? Artigo publicado no site Passa a Palavra. 
Disponível em <http://www.passapalavra.info/2015/10/106657>. Acesso em nov, 
2015. 

11. MORTIMER, Júnia. Fronteiras - trabalho fotográfico na revista Parahyba, 
PET/Escola de Arquitetura da UFMG. 

12. SANT´ANNA, Márcia Genésia de. Centro Histórico de Salvador: vazio legal e 
oportunismo. Revista Arquisur: número 08 dezembro de 2015. 

13. TOSO, M.A.; GOMES, H. M., SILVA, F.T., PIMENTEL, R. L. Experimentally 
fitted biodynamic models for pedestrian-structure interaction in walking situations. 
Mechanical Systems and Signal Processing. 



 

 

 
24. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 
4.1. Atividades de Extensão Permanente: 12 atividades e 39 professores envolvidos, 

descriminados a seguir: 
 

Coordenação Atividade 
Docentes da FAUFBA 
envolvidos 

Ana Maria Fernandes urBA – Seminário de Urbanismo na Bahia  
Glória Cecília dos Santos 
Figueiredo 

Ângela Gordilho 

Residência em Arquitetura, Urbanismo e 
Engenharia - AU + E - Curso de 
Especialização em Assistência Técnica para 
Habitação e Direito à Cidade 

Akemi Tahara,  
Any Ivo,  
Ariadne Moraes,  
Ceila Cardoso,  
Eduardo Prado,  
Eduardo Teixeira,  
Fabiano Mikalauskas, 
 Fábio Velame,  
Felipe Tavares,  
Geraldo Bezerra,  
Griselda Pinheiro Klüppel,  
Heliana Mettig,  
Ida Pela,  
João Maurício Ramos,  
Lorena Moreira,  
Luciana Calixto,  
Márcia Freire, 
Marcio Campos, 
Marcos Queiroz,  
Maria das Graças Gondim, 
Mauricio Chagas,  
Naia Alban,  
Pedro Nery,  
Renata Burlacchini,  
Rosana Munõz,  
Sergio Ekerman. 

Any Brito Leal Ivo 

Workshop Que cidades é essa?  Ceila Cardoso 
Programa Vizinhanças Luciana Calixto 
Guia de Bairros Populares de Salvador  
ACCS – ARQ A97 – Habitação Saudável, 
Moradia Digna e Direito à Cidade 

Patrícia Farias Uchôa 

Arivaldo Leão de Amorim. 
Programa Permanente de Documentação 
Arquitetônica de sítios históricos da Bahia.  

Anna Karla Trajano de Arruda 

Edson Fernandes D’Oliveira 
Investigação e execução de elementos em 
madeira na arquitetura – registro SIATEX 
7509. 

 

Érica de Sousa Checcucci 
 

Projeto TICHIS: tecnologias da informação 
e comunicação aplicadas à construção de 
habitações de interesse social 

 

Paola Berenstein Jacques Plataforma Corpocidade.  

Rodrigo Espinha Baeta 
Projetos Editoriais do NAPPE (Núcleo de 
Apoio à Pesquisa e à Produção Editorial do 
PPG-AU FAUFBA) 

Thais De Bhanthumchinda 
Portela 
 Ana Carolina de S. Bierrenbach 

Solange Araújo 
Releitura das praças e espaços de convívio 
no centro antigo de Salvador, - registro 
SIATEX 5064. 

Luciana Guerra Santos Mota 

 
 



 

 

4.2. Atividades de Extensão de caráter eventual: 13 atividades e 19 professores da 
unidade envolvidos descriminados a seguir: 

Coordenação Atividade Docentes da FAUFBA 
envolvidos 

Ana Maria Fernandes 
Semana Transdisciplinar e 
Experimental com Arquitetura e 
Urbanismo/SETE 

Ana Carolina 
Bierrenbach, 
Ana Gabriela Soriano, 
Anna Beatriz Galvão, 
Ariadne Moraes, 
Ida Pela, 
Juliana Nery, 
Luiz Antônio Cardoso,  
Márcia Sant´Anna, 
Nivaldo Andrade, 
Rita Dione, 
Rodrigo Baeta, 
Thais Portela. 

Ana Fernandes 

Planos de Bairro (em andamento 
Saramandaia, 2 de Julho e dos 
vazios construídos – exemplo – 
Plataforma) 

 

Antônio Pedro Carvalho 
Palestras de Arquitetura Hospitalar 
registro SIATEX 8234 

 

Any Ivo 

Roda de Conversa – Estatuto do 
Idoso 

 

Roda de Conversa – Resultados 
Parciais e Novos Desafios 

 

Fabiano Mikalauskas  
Curso de Extensão: 
"Instrumentalização para Pesquisa: 
Revit Architecture" 

 

Luciana Calixto 
Movimento incêndio se apaga no 
projeto 

 

Luciana Guerra Santos 
Mota 

Coordenação do Projeto de 
Extensão “Mapas Sensoriais – Ano 
II” 

 

Naia Alban Suarez 

Praça de Saramandaia – Convenio 
entre UFBA e JHSF - 
desdobramento do Plano de Bairro 
de Saramandaia 

Elyane Lins Corrêa 

Nivaldo Andrade Júnior 
 

Exposição Diógenes Rebouças - 
Cidade, Arquitetura e Patrimônio. 

Gabriela Gusmão 
Sampaio 
Juliana Cardoso Nery 
 

Oficina de Maquetes de Centenário 
Diógenes Rebouças: cidade, 
arquitetura e patrimônio. 

Gabriela Gusmão 
Sampaio 
Juliana Cardoso Nery 
 

Rita Dione Cunha 
Palestra do Professor Edgar 
Vladmiro Mantilla Carrasco 
intitulada “Reabilitação e reforço 

 



 

 

de estruturas antigas de madeira e o 
potencial dos ensaios não 
destrutivos para caracterização 
mecânica da madeira” 

Tânia Fischer (Escola 
de Administração - 
Coordenação 
Executiva) 

Gestão e Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural dos Povos e 
Comunidades de Terreiro. 

Márcia Genésia De 
Sant´Anna 

 
25. Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza 

acadêmica  
 
Foram registrados 02 acordos de cooperação internacional, 01 convênio, 01 protocolo de 
intenções de cooperação internacional e entendimentos para 01 cooperação interinstitucional 
conforme quadro abaixo: 
 

26. Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos prestados ao público 
interno e/ou externo oferecidos (tipo de serviço, n° atendimento etc.) 

 

 
São oferecidos dois serviços permanentemente pela Faculdade de Arquitetura à comunidade 
externa à UFBA: CURIAR – Escritório Modelo e RESIDENCIA AU+E. 

Docente Responsável Convênios e Cooperações 
Ana Fernandes e Naia Alban 
Suarez 

PRAÇA DE SARAMANDAIA – Convenio entre UFBA e JHSF. em 
processo – Coordenação do projeto executivo da Praça do Bairro de 
Saramandaia, desdobramento do Plano de Bairro de Saramandaia 
realizado pelo Lugar Comum, integrante do Termo de Ajustamento de 
Conduta assinado entre o Ministério Público Estadual e a JHSF. 

Ma. das Graças G. dos Santos 
Pereira  

Entendimentos para Cooperação Interinstitucional com SENAI-
CIMATEC  

 
 
Nivaldo Andrade Júnior 
 

Acordo de Cooperação Internacional entre a UFBA e a Università degli 
Studi di Cagliari (Itália); 
Protocolo de Intenções entre a UFBA e a Università degli Studi di Napoli 
Federico II (Itália); 
Acordo de Cooperação Internacional entre a UFBA e a Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 



 

 

27. Outras informações consideradas relevantes (Ex: eventos, prêmios, etc.) 
Foram registradas as seguintes atividades consideradas relevantes realizadas pelos 
docentes da FAUFBA: 

Docente Atividade 
Anna Beatriz 
Ayrosa Galvão 
 

• Revisora (book reviewer) do livro “Heritage-based design”,do prof Paul Meurs pelo 
Master of Architecture Programme of the Faculty of Architecture, Delft University of 
Technology. Delft/Holanda. out-nov 2015 (no prelo) 

• Produção de 2 pareceres (de pesquisa em andamento e de relatório final), enquanto 
Consultora ad hoc da FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo. 

Antonio Pedro 
Alves de 
Carvalho 
 

• Editor Geral de Publicações da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do 
Edifício Hospitalar ABDEH. 

• Editor Geral da Revista Ambiente Hospitalar da ABDEH. 
• Emissão de parecer Ad Hoc para FAPESP (2), CNPQ (04). 

Glória Cecília 
dos Santos 
Figueiredo 
 

• Representante da Universidade Federal da Bahia no Conselho Estadual das Cidades, 
conforme designação da Diretora da FAUFBA, Naia Alban 

• Entrevista para o site Participa Salvado. Glória Cecília discute relação do PDDU com 
o mercado imobiliário em Salvador. Disponível em < 
http://participasalvador.com.br/2015/10/19/entrevista-gloria-cecilia-discute-relacao-do-
pddu-com-o-mercado-imobiliario-em-salvador/>. Acesso em nov, 2015. 

Juliana Cardoso 
Nery 

• Representante da FAUFBA no Grupo Permanente de Integración Curricular Arquisur 
realizado em La Plata (Argentina) nos dias 16 e 17 de setembro de 2015. 

• Membro do júri do premio Jose Miguel Aroztegui Arquisur realizado em La Plata 
(Argentina) nos dias 16 e 17 de setembro de 2015. 

Naia Alban 
Suarez 
 

• Parecer Ad doc  Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo -  FAPESP – 
Bolsa de Mestrado (Avaliação Relatório Parcial 1) – Dezembro de 2015. 

Nivaldo 
Andrade Júnior 
 

• Representante da FAUFBA no Preencuentro ARQUISUR realizado em Mar del Plata 
(Argentina) nos dias 13 e 14 de abril de 2015; 

• Representante da FAUFBA no Grupo Permanente de Investigación y Posgrado 
ARQUISUR durante o XXXIV Encuentro ARQUISUR, realizado em La Plata 
(Argentina) nos dias 16 e 17 de setembro de 2015. 

• Assessor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP), elaborando pareceres relativos a pedidos de concessão de bolsas por 
solicitação daquela instituição; 

• Secretário Executivo da Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos 
(FPAA), com mandato até novembro de 2016, tendo participado das reuniões do Comitê 
Executivo realizadas em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), de 09 a 11 de abril de 2015, e 
em Lima (Peru), de 06 a 07 de novembro de 2015; 

• Secretário Geral do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento da Bahia (IAB-
BA), com mandato até dezembro de 2016, tendo participado de diversas de reuniões e 
atividades em defesa dos interesses dos arquitetos baianos; 

• Membro Titular do Conselho Superior (COSU) do Instituto de Arquitetos do Brasil 
(IAB), tendo participado da 148ª reunião do COSU-IAB, em São Paulo (SP), de 30 de 
julho a 01 de agosto de 2015; 

• Membro Titular do Conselho Consultivo de Patrimônio Cultural de Salvador, como 
representante do IAB-BA, tendo participado de diversas reuniões deste conselho; 

• Membro do Conselho Deliberativo da Seção Brasileiro do ICOMOS, tendo participado 
das reuniões daquele Conselho realizadas em Salvador (25 de abril) e em Belo Horizonte 
(12 de junho e 26 de novembro); 

• Membro da Diretoria do Docomomo Brasil (biênio 2013-2015); 
• Membro Suplente do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que assessora o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), na condição de 
representante do Instituto de Arquitetos do Brasil. 

 
 



 

 

  

FFAACCUULL DDAADDEE  DDEE  CCII ÊÊNNCCII AASS  CCOONNTTÁÁBBEEII SS  
  
1 – Ensino de Graduação 
 

I - Composição do Quadro de Professores  
Ao findar o ano de 2015, a composição do quadro de professores lotados no DCC 
encontra-se distribuída de acordo com o que se segue: 

 
 
 
Durante o ano de 2015, quatro (04) docentes encontram-se afastados: a Profa. Célia 
Sacramento, por assumir cargo eletivo junto ao município de Salvador (Vice-prefeitura), e os 
professores Lorena de Andrade Pinho, Carolina Venturini Marcelino, Antonio Gualberto 
Pereira e Tania Cristina Azevedo, para realização de curso de doutorado.  
 
II – Quantitativo do quadro discente: 
A Faculdade de Ciências Contábeis conta com entrada de 150 (cento e cinquenta) alunos 
anualmente. Sendo 100 (cem) alunos pelo turno integral e 50 (cinquenta) alunos no turno 
noturno. Existe encaminhamento para um aumento de 50 (cinquenta) vagas para o turno 
noturno, alcançando um total de 200 (duzentos) alunos no ano.  
 
III – Reuniões Ordinárias: 
 
No ano de 2015, o DCC realizou seis (06) reuniões ordinárias. Estas reuniões contaram com a 
presença da maioria dos seus membros, incluindo a representação estudantil, e deliberou 
acerca das matérias de sua competência. Todas as reuniões foram devidamente registradas em 
Ata, que se encontram aprovadas pelo pleno do Departamento e disponíveis para consulta nos 
arquivos do setor.  

 



 

 

IV. Julgamento de Processos  
 
Ao longo do ano de 2015, os professores do DCC se distribuíram em Comissões de 
Avaliação com vistas à emissão de parecer opinativos sobre processo, a saber: a) Progressão 
Funcional b) Estágio Probatório c) Pedidos de Afastamento para titulação d) Pedidos de 
Mudanças de Regime de Trabalho e) Seleção simplificada de professores substitutos f) 
Concurso para docente do quadro permanente O DCC apreciou, ainda, 08 (oito) pedidos de 
autorização para participação em atividades não vinculadas ao Departamento de Ciências 
Contábeis, apresentados por professores do seu quadro efetivo. Todas as autorizações foram 
deferidas, em virtude de não haver prejuízo às atividades do Departamento.  
 
V. Oferta de Componentes Curriculares 
O Departamento de Ciências Contábeis distribui os professores do quadro permanente e os 
docentes substitutos entre os componentes curriculares que oferece, cujas turmas e vagas 
atendem às demandas de um conjunto de Colegiados de graduação e pós-graduação (stricto e 
lato sensu) da UFBA, a saber:  

a) Colegiados de Graduação ....................................................: 15  
b) Colegiados de Pós-graduação (stricto sensu) ......................: 01  
c) Colegiados de Pós-graduação (lato sensu) ..........................: 02  
A seguir, a distribuição dos atendimentos realizados em 2015.1, aos pedidos dos 

Colegiados de curso:  

 
 
VI. Produção Intelectual e Acadêmica e Participação em Eventos e Bancas 
Examinadoras  
 
O quadro a seguir relaciona a produção intelectual e acadêmica e participação em eventos e 
bancas examinadoras, no ano de 2015, dos professores do Departamento: 



 

 

 

 

 
VII. Atividades de Extensão  
No ano de 2015 os professores do Departamento atuaram na proposição, coordenação, 
execução e apoio às seguintes atividades de extensão: 
 
VIII. Projetos de Monitoria e Iniciação Científica 

a) Projetos de Monitoria  04 
b) Projeto Permanecer  03 
c) Número de Docentes  04 
d) Número de Estudantes 08 

 
IX. Atividades Administrativas e de Representação Institucional 
Durante o ano de 2015, além dos docentes designados para os cargos de Direção da Unidade, 
Coordenação dos Colegiados de graduação e pós-graduação stricto sensu e lato sensu e 
Chefia de Departamento, outros docentes do DCC desenvolveram atividades administra e de 
representação da Unidade, a saber: 
 

 
 



 

 

 
2 -  PÓS-GRADUAÇÃO 
 
I. ATIVIDADE DE ENSINO 
1.1 Disciplinas ofertadas 

Foram ofertadas um total de 18 (dezoito) turmas por semestre, distribuídas entres os 
professores do Mestrado. 

1.2 Total de alunos regulares matriculados em 2015.1 ....................................= 41  
1.3 Total de alunos especiais matriculados em 2015 .......................................= 19 
1.5 Total de Exames de Qualificação realizados...............................................= 4 
1.6 Total de Defesas de Dissertação realizadas.................................................= 7 
1.7 Total de Bolsas de por agência de fomento 

• CAPES – Demanda Social (bolsas de mestrado)...................................= 6 
• FAPESB – Cota Institucional (bolsas de mestrado)...............................= 3 
• CAPES - Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD).....................= 1 

 
II. PRODUÇÃO INTELECTUAL 
 
2.1 Artigos Completos Publicados em Periódico 
Foram publicados no total de 13 (treze) artigos com os diversos professores do Mestrado. 
 
2.2 Trabalhos Completos Publicados em Anais de Congressos 
Foram publicados no total de 19 (dezenove) trabalhos em diversos congressos nacionais e 
internacionais. 
 
2.3 Capítulos de Livros 
 

1. FREITAS, Sheizi Calheira ; CORNACCHIONE, Edgard . O uso de resultados de 
avaliação de programas educacionais: um estudo sobre o ENADE em cursos de 
Ciências Contábeis. In: AFONSO, Luís Eduardo; MACHADO, Esmael Almeida. 
(Org.). Tecnologia, Educação e Contabilidade. 1ed.São Paulo: Atlas, 2015, v. 1, p. 
227-254. 

 
 
III. PROJETOS DE PESQUISAS EM ANDAMENTO 
 
3.1 Com Financiamento 

1. Necessidades Tecnológicas e de Inovação Contábil em Organizações do Terceiro 
Setor. CHAMADA UNIVERSAL – MCTI/CNPq Nº 14/2013)  

2. Mapeamento das práticas contábeis adotadas pelas companhias abertas brasileiras após 
o processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade. 
CHAMADA UNIVERSAL – MCTI/CNPq Nº 14/2013).  

3. 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. CHAMADA 
UNIVERSAL – MCTI/CNPq Nº 14/2013). 

 
3.2 Sem Financiamento 

1. Atualmente o programa de Mestrado conta com 15 projetos sem financiamento com 
orientação do programa de mestrado. 



 

 

 
 
IV. RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS E EXECUTADOS 
4.1 PROAP..........................................................................= R$ 22.000,00 
4.2 PNPD.............................................................................= R$ 4.000,00 
3 – Projetos de Pesquisa 

Projeto de Pesquisa - Mestrado 
 
PROJETO (em andamento) PROFESSORES AGENCIA VALOR R$ 
Patrimônio Ambiental das Empresas 
Baianas: o sistema de gestão ambiental: 
sua compreensão, importância e 
divulgação. 

Sonia Maria da Silva Gomes 
Adriano Leal Bruni 

FAPESB 40.950,00 

Formação dos Discentes dos Cursos das 
Ciências Sociais Aplicadas Sobre As 
Questões Socioambientais 

Sonia Maria da Silva Gomes 
(coordenadora) 
Antonio Carlos Ribeiro da Silva 

FAPESB 63.300,00 

Nível de Conhecimento dos Professores 
de Ciências Contábeis Sobre As Normas 
Brasileiras de Contabilidade 

Adriano Leal Bruni 
Antonio Carlos Ribeiro da Silva 
José Maria Dias Filho  
Sonia Maria da Silva Gomes 
(coordenadora) 

UFBA 58.800,00 

TOTAL 163.050,00 
 
Projeto de Pesquisa  - Graduação – Em andamento 
 
PROJETO (em andamento) PROFESSORES AGENCIA VALOR R$ 
Atividade Curricular em 
Comunidade e Sociedade (ACCS) 
- Ação Pedagógica contábil-
financeira nas escolas do ensino 
médio como inclusão social 

Auristela de Oliveira Felix 
Teodoro 

UFBA PROEXT 1.500,00 

Projeto aprovado CNPQ  Sheizi Calheira de Freitas CNPQ 9.720,00 
Projeteo aprovado pelo CNPQ 
BAIXO SUL 

Joseilton Silveira da Rocha CNPQ 49.920,00 

Incubadora Universitária de 
Empreendimentos Econômicos 
Solidários 

Inacilma Rita Silva 
Andrade 

SECIS/SENAES/CNPq 49.910,00 

Programa itinerante de educação 
ambiental empreendedora: 
saberes, desenvolvimento 
econômico sustentável e inclusão 
social. 

Auristela de Oliveira Felix 
Teodoro 

EDITAL 
PROEXT/MEC 2013 

142.426,00 

TOTAL 193.846,00 
 
 
4 – Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
Destaques: 

1. Ação pedagógica contábil-financeira em comunidade (Alunos x Professores) – prof. 
Auristela Felix; 

2. Realização de curso de Especialização, permanente, em parceria com o SENAC/BA – 
7ª turma – fase de conclusão trabalhos TCC. 

3. Realização do Curso de Especialização, permanente, Contabilidade Gerencial; 
4. Realização do Curso de Especialização, permanente, Gestão Tributária; 
5. Realização do Curso de Especialização, permanente, Perícia Contábil Judicial e 

Extrajudicial. 



 

 

 
 
5 – Intercâmbios de natureza acadêmica – Convênios, Cooperações e Parcerias 
 

1. SENAC/BA - A Faculdade de Ciências Contábeis participa do Convênio/Programa de 
Cooperação Técnica com SENAC/BA, assinado em setembro 2012 com validade até 
setembro 2017. 

2. Fundação Odebrecht / PWC – Projeto Inovações Tecnológicas em ONGS do Baixo 
Sul da Bahia. 

3. Convênio com Universidade Leiria – Portugal/UFBA – via projeto coordenado pela 
Profª Drª. Sonia Maria da Silva Gomes 
 

Destaques: 
1. Por ação da Direção, foi recebido a anuência de professor FEA/USP para 

desenvolvimento de projeto de cooperação acadêmica – em aberto no aguardo 
professores FCC; 

2. Parceria com Fundação Odebrechet no projeto do professor Joséilton S da Rocha – 
Baixo Sul com participação dos professores Laerson Morais e Inês Teresa Lyra e de 
alunos bolsistas em andamento; 

 
 
6 – Serviços/Atendimentos ao Público  
 
IRPF / 2015  
No atendimento ao público foram elaboradas e transmitidas 934 declarações, além de várias 
orientações desenvolvidas no percurso da atividade.  
 
A execução do Projeto da DIRPF - Exercício 2015 / Ano Calendário 2014 aconteceu em 
quatro etapas: (1) Inscrição (2) Curso Teórico (3) Curso Prático (4) Atendimento ao Público.  
A realização da parte pratica deste projeto de extensão contou com a participação de 81 
estudantes, trabalhando de forma alternada, nos dois turnos diários, das 9:00 às 13:00 e das 
13:00 às 17:00, de forma ininterrupta, sob a perspectiva de revezamentos, conforme a 
disponibilidade de cada um, sem prejuízo das aulas diárias relativo à sua grade de disciplina 
semestral.  
 
A parte prática foi de orientação, elaboração e transmissão das Declarações do IRPF 2015, 
Ano-Calendário 2014.  
 
A ação social foi amplamente divulgada pela impressa - jornal, rádio e televisão, contando 
inclusive entrevista televisão (SBT/Aratu, BAND, TVE). 
 
ACCS 2015  
 
FCCB70 - Ação Pedagógica Contábil-Financeira: Tecnologia Social para Geração de Renda e 
Preservação Ambiental: Ação envolve em média: 150 alunos do ensino médio, 50 familiares – 
pais e mães dos alunos; 20 professores da escola. Em linhas gerais, considerando-se o efeito 
multiplicador deve atingir em torno de 400 pessoas. Atuação nas comunidades do Binóculo, 
Federação e adjacências (Sede do Binóculo); Dois de Julho e adjacências – Escola Pública 
Dois de Julho. 
 



 

 

FCCB91 - Extensão Universitária ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de 
Inovação: Registro de Patentes de Invenção: Ação envolve em médias 200 famílias em 
condições de extrema pobreza nas comunidades residentes em aterro sanitário e/ou 
cooperativa de catadores de resíduos sólidos no interior da Bahia, em Ilhéus; Escolas Públicas 
e/ou Associações de moradores da Região Metropolitana de Salvador. 
 
Programa Permanecer:  Projeto de Pesquisa: Análise do impacto socioeconômico em 
comunidades populares pela ação curricular em comunidade e em sociedade (ACCS) - Tem 
como objetivo investigar e analisar o impacto socioeconômico, decorrente das atividades das 
disciplinas Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS). O projeto é realizado 
desde 2013, no qual são verificados alguns indicadores: Geração de empregabilidade, renda, 
condições de infraestrutura familiar, habitação, escolarização, capacitação profissional, 
formação de Microempreendedores Individuais (MEI’s) e Microempresas (ME), saúde, meio 
ambiente e proteção animal e desenvolvimento e defesa de direitos. 
 
Programa PIBIC: Valoração de intangíveis: métodos e modelos para avaliação de patentes de 
invenção, transferência de tecnologia e licenciamento à sociedade. Tem como objetivos 
investigar, elaborar e evidenciar métodos e modelos de avaliação de intangíveis, 
especificamente às patentes de invenção. O projeto de pesquisa está inter-relacionado à 
disciplina FCCB91 e ao meu Doutorado pela Escola Politécnica da UFBA, concluído em 
março/2015. 
 
Programa Vizinhanças – fomento do Edital UFBA/Proext-Vizinhanças: Empreendedorismo 
às Vizinhanças da UFBA como inclusão social. Foi instituído o Centro Profissionalizante do 
Binóculo atendendo em torno de 200 famílias residentes no bairro e em regiões 
circunvizinhas. São realizados gratuitamente consultoria contábil, cálculos trabalhistas, cursos 
de informática básica e intermediária para formação de empreendedores, oficinas de educação 
contábil-financeira e curso de inglês com estudantes da UFBA oriundos do Programa Ciência 
sem Fronteiras. 
 
Programa PROEXT-MEC o qual fomenta o Programa de Inclusão produtiva através do lixo: 
Artesanato, empreendedorismo e inclusão social à preservação ambiental com atuação em 
comunidades populares em condições de extrema pobreza em Salvador, Ilhéus e Feira de 
Santana. São atendidas em torno de 250 famílias. 
 
Em todas as atividades os estudantes de graduação atuam, tanto do curso de ciências 
contábeis, também de direito, arquivologia, economia, Bacharelados Interdisciplinares em 
Ciência e Tecnologia, Humanidades e Saúde. Verifica-se, portanto, um impacto positivo na 
formação cidadã e de responsabilidade social dos mesmos, o que qualifica a educação nesta 
Universidade Pública, gratuita e comprometida com a sociedade. 
 
 
7 – Outras Informações: 
1. Professor Joséilton Silveira da Rocha, foi candidato único para direção da FCC 

2016/2019 – recondução. 
2. Na página da Faculdade será disponibilizado o Relatório de Gestão, Analítico, das 

Atividades da FCC/2015; 
3. Quadro servidores FCC: 32 docentes e 16 Técnicos Administrativos; 
4. Receitas da União – R$ 00.000,00 Projetos Mestrado: 163.050,00 e Projetos da 

Graduação R$ 143.926,00 



 

 

5. Apoio do ISP no desenvolvimento de projeto de Avaliação e Qualidade de Vida no 
Trabalho para elaboração “dicionário de atividades”, viabilizando a proposta de trabalho 
da Direção para implantação do rodízio de funcionários pelos diversos setores da FCC, 
objetivos, metas e indicadores;  

6. Repositório UFBA - A Faculdade de Ciências Contábeis com o propósito de divulgar a 
produção acadêmica desenvolvida na Unidade deu início ao registro da sua produção no 
repositório alinhando-se as políticas de informação da UFBA; 

7. 03 professores estão realizando doutorado em Contabilidade na USP; e 01 outro docente 
em doutoramento em Portugal; 

8. Concurso Professor - Aberto concurso para contratação de 05 (cinco) professore efetivo 
em regime DE, ainda em processamento; 

9. Renovação do Programa ECONOMÁTICA - Programa adquirido através de recursos 
próprios para disponibilizar aos alunos do ensino de pós e de graduação, dados 
importantes para fortalecimento das pesquisas, visando o apoio a pesquisas e publicação 
de artigos na área de conhecimento. O sistema Economática dentre outros serve para 
análise de ações é a ferramenta preferida pelos analistas profissionais para o 
acompanhamento do mercado de ações e análise de empresas; 

10. Aquisição de 01 veículo doblô-FIAT com recursos MEC/Projeto de Extensão professor 
Auristela Felix; 

11. Curso de informática nível intermediária é um avanço do curso de informática básica, 
representa uma continuação do nível básico. No nível intermediário é um curso voltado 
eminentemente para a prática empreendedora com o uso da tecnologia. Outrossim, 
também é acessível à população de baixa renda, pois o curso é gratuito e realizado na 
comunidade, portanto não há gastos para o público com transporte ou qualquer outro tipo 
de despesa. O material didático é gratuito e o curso tem como objetivo fomentar o 
empreendedorismo. 

12. Projeto Ética do Bem envolveu 66 (sessenta e seis) discentes de duas disciplinas. O 
Relatório do Projeto foi finalizado em 2015.1 e realizou um evento na Faculdade de 
Medicina, marcado por palestras de grande interesse social, intercaladas por 
apresentações culturais. Os palestrantes discorreram sobre a Ética em suas esferas de 
atuação (área social, política, pública e trabalhista). Para mensuração e levantamento dos 
dados, buscando medir o alcance dos objetivos esperados na consecução do projeto do 
evento, foram distribuídos um instrumento de avaliação (questionários) aos participantes, 
condicionando o preenchimento à participação nos sorteios dos brindes promocionais. 

13. Projeto de Incubadora Universitária de Empreendimentos Econômicos Solidários, Edital 
023/2013, Projeto n. 8480, DTE 0063/2013, com recurso de R$49.910,00 está sendo 
implantado na comunidade de São Caetano (inicialmente era na Comunidade de Praia 
Grande, no subúrbio Ferroviário de Salvador). Foram realizadas Capacitação e 
Qualificação das cooperadas. A contabilidade será elaborada pela empresa Junior da 
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 e Representante FCC CAE 
Prof. Drª Maria Valesca Damásio de Carvalho Silva 
Vice-Chefe de Departamento  
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Vera Maria Gomes da França 
Coordenadora de Apoio (Graduação) 
Profa. 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 e 
Representante dos Docentes na Congregação 
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 nº 109, de 18 de 
janeiro de 2012, e de acordo com as instruções ofício circular nº 021/2012 – PROPLAN. 



 

 

 
 

FFAACCUULL DDAADDEE  DDEE  CCII ÊÊNNCCII AASS  EECCOONNÔÔMM II CCAASS 

 
 
Durante o ano de 2015 a Faculdade de Economia da UFBA (FE) se deparou com um cenário 
marcado por fortes restrições quanto ao seu funcionamento, sobretudo, por um lado,  em 
decorrência das limitações orçamentárias impostas pelo governo federal, que acabou, entre 
outros prejuízos, impedindo a reorganização do espaço interno da faculdade como havia sido 
projetado anteriormente e, por outro lado, a realização da longa greve de docentes e 
servidores, que acabou por incidir em alguns resultados, particularmente no que fiz respeito 
ao número de formandos no ano de 2015, tanto na esfera da graduação quanto na da pós-
graduação. Como se sabe, o ano letivo de 2015 teve apenas uns seus dois semestres 
concluídos na UFBA durante o ano natural de 2015. Mesmo assim, a Faculdade de Economia 
desenvolveu atividades abarcando as esferas do ensino, pesquisa e extensão, período durante 
o qual foram obtidos resultados qualitativos novos, entre eles, sobretudo, o funcionamento, 
em seu segundo ano, do Curso de Doutorado em Economia no âmbito do Programa de Pós-
graduação Economia (PPGE), a incorporação de 06 (seis) novos professores em decorrência 
de concursos realizados durante o ano e a conclusão do processo de aprovação do novo 
currículo do curso de graduação em economia nas instâncias superiores da UFBA. 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 2015.  
 
Por outro lado, é possível afirmar que, atualmente, a FE dispõe de uma boa infraestrutura para 
o desenvolvimento de suas atividades, mas, sobretudo em virtude das restrições orçamentárias 
acima aludidas, não foi possível a introdução de melhorias de elementos infra estruturais 
como está a exigir a comunidade da FE, particularmente em virtude do crescimento das 
atividades de pesquisa, o que, com a criação do curso de doutorado em economia, ocorrida em 
2014, acabou por mobilizar um número mais elevado de docentes e de estudantes de 
graduação e pós-graduação. Ainda no que tange à infraestrutura cabe destacar a necessidade 
de 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 se encontra bastante deteriorada, o que exigiria sua troca 
completa. E também os serviços de manutenção e ampliação de equipamentos de refrigeração 
e elétricos ocorreram de forma muito limitada em virtude do aspecto financeiro. Assim, em 
2015, 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 
 
2.1 - COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E CONÔMICAS 
 
O curso de graduação da Faculdade de Ciências Econômicas incorporou 91 estudantes novos 
nos semestres 2015.1 e 2015.2, a maioria deles oriunda do novo processo de seleção, via 
SISU e ENEM, e alguns por ocupação de vagas residuais. Nota-se, portanto, um resultado 



 

 

quantitativamente melhor do que ano anterior, já que todas as vagas oferecidas em 2015 pela 
FE foram preenchidas, diferentemente do que havia ocorrido em 2014. Ao mesmo tempo, em 
2015 foi constatada a existência de 429 estudantes de graduação ativos, enquanto o total de 
alunos concluintes, relativos aos semestres 2014.2 e 2015.1, foi de 40. Este número não pode 
ser considerado expressivo, particularmente porque os concluintes de 2015 correspondem 
apenas ao primeiro semestre. 
 
Os formandos elaboraram, portanto, 40 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. 
 
Quanto ao ENADE, em 2015 os estudantes da FE estavam obrigados a participar do mesmo, 
o que ocorreu nos seguintes termos: total de alunos inscritos = 134; total de alunos aptos a 
realizar a prova = 58; total de alunos dispensados = 6. O total de alunos que realizaram a 
prova ainda não foi divulgado pelo INEP. 
 
Ao mesmo tempo, destaque-se o intenso trabalho dos membros do colegiado do curso no que 
diz respeito à análise de processos, os quais tratavam de pleitos estudantis relacionados a 
aproveitamento de estudos, dilatação de prazo de conclusão, matrícula fora do prazo, 
permanência no curso, retificação de Histórico, revalidação de Diploma, solicitação de 
histórico, trancamento parcial e trancamento total. 
 
Em termos de recursos humanos, o colegiado do curso de ciências econômicas conta com dois 
servidores, com formação superior. Porém, trata-se ainda de um contingente aquém da 
importância e do volume de atividades daquele setor. 
 
 
2.2 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
 
2.2.1 - Pessoal lotado no Departamento de Economia  
 
Trinta e nove professores integravam o Departamento de Economia em 2015. Entre eles, 
contabilizam-se onze docentes com título de Mestre e vinte e oito com título de Doutor, sendo 
que, entre os Mestres, dois docentes estão em doutoramento e mais dois iniciarão doutoramento 
no primeiro semestre de 2016. De acordo com a Classe, o quadro revela, em seus vários níveis: 
cinco professores assistentes; vinte e um adjuntos; oito associados; quatro titulares, além de uma 
professora substituta.  
 
Do total de professores, vinte e dois tiveram carga horária em sala de aula em ambos os semestres; 
onze não foram programados com turmas em um dos semestres, devido a: retorno de cessão - uma 
ocorrência; cargo de direção - uma ocorrência; licença-prêmio - uma ocorrência; afastamento para 
pós-graduação - duas ocorrências; docentes recém concursados - seis ocorrências; e cinco 
professores não foram programados em nenhum semestre de 2015, pelos motivos de licença-
prêmio e afastamento para pós-graduação - uma ocorrência; convênio com a Universidade Federal 
do Piauí - uma ocorrência e cessão - três ocorrências.  
 
O Departamento de Economia conta também com dois servidores técnico-administrativos, ambos 
com especialização na área de Educação. 
 
 
 



 

 

2.2.2 - Disciplinas oferecidas pelo departamento  
 
No ano de 2015, o Departamento de Economia ofereceu trinta e oito componentes curriculares a 
quarenta e cinco cursos da Universidade Federal da Bahia, atendendo a três mil, quinhentos e 
sessenta e quatro alunos matriculados. Para tanto, os componentes curriculares foram distribuídos 
em cento e dezessete turmas, conforme quadro anexado nº2. No semestre 2015.1, trinta e dois 
componentes curriculares originaram cinquenta e seis turmas, que atenderam mil, setecentos e 
cinquenta e nove alunos matriculados, provenientes de quarenta e um cursos da UFBA. No 
semestre 2015.2, trinta e oito componentes curriculares originaram sessenta e três turmas, nas 
quais se matricularam hum mil, oitocentos e cinco, oriundos de trinta cursos da Universidade.  
 
2.2.3 - Cursos atendidos pelo departamento  
 
O Departamento de Economia atendeu a quarenta e cinco cursos da UFBA no exercício 2015. 
Observa-se que a demanda de quinze colegiados ocorreu apenas no semestre 2015.1, enquanto 
quatro apresentaram-se apenas no semestre 2015.2. A demanda comum dos dois semestres 
totalizou vinte e seis cursos. Os Colegiados atendidos assim se distribuem conforme a área de 
conhecimento: 1. Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia: vinte e quatro cursos no exercício 
2015, sendo vinte e um cursos em 2015.1 e dezesseis em 2015.2. 2. Ciências Biológicas e 
Profissões da Saúde: cinco cursos em 2015, sendo cinco no primeiro semestre de 2015 e quatro no 
segundo. 3. Filosofia e Ciências Humanas: treze cursos em 2015, doze em 2015.1 e nove em 
2014.2. 4. Letras: Não foram atendidos cursos desta área. 5. Artes: três cursos em 2015, todos 
oferecidos em 2015.1 e apenas um em 2015.2.  
 
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. 
 
2.2.4 - portarias, atestados, declarações E programas de componentes curriculares  
 
No exercício de 2015, o departamento forneceu dezesseis atestados e declarações a professores e 
estudantes, editou duas Portarias e forneceu duzentos programas de componentes curriculares 
autenticados a alunos que cursaram suas disciplinas.  
 
2.2.5 - Requerimentos de aproveitamento de estudos  
 
O Departamento de Economia emitiu quatro pareceres em requerimentos de aproveitamento de 
estudos no exercício 2015, atendendo à solicitação de quatro diferentes colegiados: 1. Direito: um 
parecer; 2. Nutrição: um parecer; 3. Psicologia: um parecer; 4. Química: um parecer.  
 
2.2.6 - Reuniões de departamento  
 
Durante o exercício de 2015, O Departamento de Economia se reuniu em cinco ocasiões, nas 
quais foram decididos os seguintes assuntos: 1. Deliberações da reunião realizada em 23 de 
fevereiro de 2015:  
 
formação de banca para concurso público para as áreas de Políticas Públicas e Métodos 
Quantitativos. 2. Deliberações da reunião realizada em 7 de abril de 2015: liberação da professora 



 

 

Gilca Garcia de Oliveira estágio de pós-doutorado na Universidade Autônoma do México – 
UNAM; prorrogação do afastamento do professor Vítor de Athayde Couto; Aprovação da 
atualização do Programa de Qualificação Docente – PROQUAD; aprovação dos relatórios de 
estágio probatório dos professores Antonio Ricardo Dantas Café e Cláudia Sá Malbouisson 
Andrade; aprovação de ementas e conteúdos programáticos na modalidade AVA da Faculdade de 
Ciências Contábeis; homologação das promoções para classe de professor titular; 3. Deliberações 
da reunião realizada em 21 de maio de 2015: aprovação da solicitação de progressão funcional do 
professor Gervásio Ferreira dos Santos; aprovação do projeto de monitoria do professor Antonio 
Ricardo Dantas Caffé; aprovação do afastamento do professor Lívio Andrade Wanderley para 
estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de Alagoas – UFAL; aprovação da renovação 
de contrato da professora substituta Érica Imbirussu Azevedo; formação de comissão julgadora 
para promoção à classe professor titular; formação de comissão para avaliar solicitação de 
progressão funcional do professor Raymundo José Santos Garrido; formação de Comissão para 
avaliar solicitação de progressão funcional do professor Gervásio Ferreira dos Santos. 4. 
Deliberações da reunião realizada em 26 de outubro de 2015: eleição para chefe e vice-chefe do 
Departamento. Foram eleitos os professores André Luís Mota dos Santos e Gisele Ferreira Tiryaki 
para os cargos e chefe e vice-chefe, respectivamente; 5. Deliberações da reunião realizada em 16 
de novembro de 2015: aprovação da atualização do Programa de Qualificação Docente - 
PROQUAD. Divulgação da nova grade curricular do curso de Economia para o semestre 2016.1; 
aprovação do planejamento acadêmico 2015.2; aprovação do afastamento para doutoramento dos 
professores Celeste Maria Philigret Baptista e Luiz Alberto Bastos Petitinga; formação de 
comissão para apreciar o pedido de progressão funcional da professora Gisele Ferreira Tiryaki.  
 
 

• PÓS-GRADUAÇÃO: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMI A 
 
O Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE/UFBA) integra-se à estrutura acadêmica 
da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia. O PPGE compõe-se de dois 
cursos, a saber, Curso de Mestrado em Economia e Curso de Doutorado em Economia. O 
Plano de Trabalho (ações e metas) definido para o exercício de 2015 pode ser resumido 
conforme a seguinte discriminação abaixo: 
 

1. Atividade de administração da Secretaria Acadêmica  
2. Atividade de Ensino; 
3. Atividades de Pesquisa; 
4. Atividades de convênio, cooperação, parcerias e intercâmbios de natureza acadêmica; 
5. Realização de eventos científicos, palestras e participação em comissões de seleção e 

concurso e bancas de defesas de teses e dissertação; 
6. Atividades de administração e gestão de Periódico Científico; 
7. Atividades de elaboração do relatório anual da CAPES – Plataforma Sucupira; 
8. Realização de reuniões ordinárias e extraordinários do Colegiado de Pós-Graduação 

em Economia; 
 

3.1 Análises quantitativa e qualitativa de resultados do exercício de 2015 do PPGE 

 Atividade de administração da Secretaria Acadêmica do PPGE 
a) Estrutura de recursos humanos e atividades administrativas da Secretaria do PPGE 

A Secretaria de Pós-graduação em Economia dispõe de 4 técnico-administrativos que 
exercem funções variadas: gestão do orçamento do PROAP, apoio técnico ao colegiado do 
PPGE, registro e controle acadêmico dos discentes e docentes, emissão de documentos, 
diplomas, gerenciamento de bolsas, divulgação de mini-cursos, palestras, oferta de disciplinas 



 

 

etc. Todos os funcionários da secretaria do PPGE têm escolaridade em nível de ensino 
superior, com características e habilidades apropriadas para o cumprimento das principais 
demandas internas e externas do PPGE. 
A Secretaria do programa em colaboração com a coordenação do PPGE elaborou e submeteu 
à análise e aprovação do colegiado, os dois Editais de Chamada para candidatos à próxima 
entrada de alunos ao curso de mestrado e doutorado em economia (2016.1). Também foram 
atendidas diversas demandas do Ministério Público em matérias de recursos e interposições 
relacionados aos editais anteriores, dentre outras respostas em termos de demandas judiciais 
diretamente relacionados aos PPGE. 

 

b) Orçamento PROAP e Bolsas de Estudo 
 

A gestão do orçamento do Programa de Assistência à Pós-Graduação - PROAP é atividade 
constante da Secretaria Acadêmica do PPGE, pois envolve a alocação de recursos disponíveis 
pela CAPES no plano de realização das principais ações no âmbito do programa. A gestão do 
PROAP visa a atender as demandas diversas de participação docente e discentes em 
congressos e eventos científicos para a publicação e integração da produção, financiamento de 
custeios de viagem, diárias aos docentes externos para a participação em bancas de defesa de 
teses e dissertação, financiamento do sistema de editoração da revista científica associada ao 
PPGE, aquisição de materiais de consumo à manutenção do programa, dentre outras 
demandas permanentes. Em 2015, o orçamento do PPGE totalizou R$ 32.000,00. Houve 
constrangimentos operacionais na gestão do orçamento, em função dos limites do 
contingenciamento e das incertezas fiscais no processo de alocação de recursos por parte da 
CAPES, o que estreitou o horizonte de gestão, com a consequência de permitir um saldo de 
R$ 7.844,79, não obstante as necessidades do PPGE não serem cabalmente atendidas. 
O PPGE contou em 2015 com 14 bolsistas regulares da CAPES em nível de mestrado em 
economia e duas bolsas disponíveis. Além disso, o PPGE envidou esforços junto à Pro-
Reitoria da Pós-Graduação para obtenção de 1 bolsa CAPES para uma aluna estrangeira 
regularmente matriculada no programa. A FAPESB é outra importante financiadora de bolsas 
ao PPGE, que permitiu a disponibilização em 2015 de 8 bolsas em nível de mestrado, 
concedendo adicionalmente mais 3 bolas em processo de demanda extra. Neste sentido, o 
PPGE dispõe em termos de resultados de 2015, de 29 bolsas de mestrado. Em nível de 
doutorado, o programa conta com 9 alunos doutorandos financiados pela FAPESB e 4 
financiados pela CAPES, num total de 13 alunos do curso de doutorado em economia. Em 
termos gerais, é muito bom o desempenho do PPGE em matéria de captação de recursos para 
o financiamento de estudos em nível de pós-graduação. Este resultado é fruto da estreita 
colaboração e parceria com o órgão interno de tutela, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação.  

 

3.1.2 - Atividade de Ensino 

Em 2015 o Programa de Pós-Graduação em Economia detinha um contingente de 47 alunos 
de mestrado em economia e 18 alunos de doutorado em economia, totalizando 65 alunos 
regularmente matriculados. O número de discentes em condições de matrícula de alunos 
somaram 22 alunos, aprovados ao PPGE, respectivamente, com 12 em 2015.1 e 10 em 
2015.2. Também, no quadro de internacionalização do programa, foram selecionados 2 
candidatos estrangeiros em nível do mestrado. 
Até o fim do primeiro semestre de 2015, 12 professores credenciados no PPGE ministraram 
aulas nas disciplinas de Matemática Aplicada à Economia, Economia Política I, Econometria, 
Estratégia Competitiva, Economia do Meio Ambiente, Teoria Microeconômica II, Teoria 



 

 

Macroeconômica II, Relações de Trabalho e Negociações, Teoria do Desenvolvimento 
Econômico, Microeconomia Aplicada, Tópicos Especiais em Economia Espacial, Trabalho 
Individual Orientado em regulação do Sistema Financeiro, Pesquisa Orientada II e III, 
Tirocínio Docente Orientado e estágio Docente Orientado (obrigatórios aos bolsistas da 
CAPES). Esse agrupamento de atividades e disciplinas totalizou 1.122 horas ministradas por 
12 docentes, resultando numa média por docente de aproximadamente 94 horas, com a 
ressalva de que a atividade de Pesquisa orientada II totaliza isoladamente 272 horas. Em 
termos somente de disciplinas, nove docentes ministraram aulas nas disciplinas obrigatórias e 
nas optativas de áreas, que são as exigências imediatas da grade curricular do PPGE, com 530 
horas de aulas e produtividade docente do PPGE de aproximadamente 59 horas por docente. 
 
3.1.3 - Atividades de Pesquisa 
Além de pesquisas individuais do corpo docente, parte da pesquisa se resume à temas de 
orientação desenvolvidos pelo corpo discente, tanto no mestrado, quanto no doutorado. Neste 
sentido, como o PPGE detinha em 2015 um estoque de 65 pós-graduandos, isso representou, 
dentro das duas áreas de concentração e 4 linhas de pesquisa, a diversidade de projetos de 
pesquisa em desenvolvimento no PPGE.  

 

3.1.4 Atividades de convênio, cooperação, parcerias e intercâmbios de natureza 
acadêmica  

Em termos de Convênios, o PPGE atualizou e fez diligências junto à Assessoria Internacional 
da UFBA para a renovação dos termos do convênio de cooperação científica entre a 
Universidade Agostinho Neto (UAN) em Angola e a Universidade Federal da Bahia – UFBA. 
No âmbito deste convênio, em 2015 se deslocaram à Luanda – Angola, os professores Bouzid 
Izerrougene e Lívio Wanerley, que lecionaram respectivamente, as disciplinas de 
Desenvolvimento Regional e de Políticas Sociais e Desenvolvimento. O professor Henrique 
Tomé da Costa Mata também se deslocou a Luanda para participar da banca de defesa de 
Dissertação de seu orientando angolano (Antonio Guilherme), do curso de mestrado em 
economia da Faculdade de Economia da UAN (Dissertação intitulada: Análise da Cadeia 
Produtiva e Potencialidades de Expansão do Sector Cafeeiro em Angola). 

 

3.1.5 - Realização de eventos científicos, conferências e participação em comissões de 
seleção e concurso e bancas de defesas de dissertação e teses  

• Um evento parte permanente das atividades do PPGE é a realização anual do Encontro 
Baiano de Economia que conduzido com a colaboração institucional da Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI/SEPLAN, Agência de Fomento do Estado da 
Bahia - DESENBAHIA. Em 2015 teve lugar XI Encontro de Economia Baiana (XI EEB) cuja 
realização orientou-se sob o tema Economia Brasileira: Cenários, Ajustes e Desafios. O XI 
EEB analisou o atual momento da economia brasileira, realizando reflexões sobre as 
transformações e o cenário da economia atual. O evento discutiu as alternativas possíveis para 
a continuação do ciclo de crescimento para a Economia brasileira e debater os ajustes, 
restrições de gastos e rebatimentos nos setores produtivos. A Comissão Científica compôs-se dos 
seguintes subtemas: ECONOMIA  BAIANA, coordenados pelos professores Laumar Neves – 
(PPGDRU-UNIFACS) e Maria Teresa Franco Ribeiro – (NPGA-UFBA); ECONOMIA 
REGIONAL, coordenados pelos professores Gervásio Ferreira Santos – (PPGE-UFBA) e 
Humberto Miranda do Nascimento – (PPGDE – UNICAMP); FINANCIAMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO, coordenados pelos professores Ana Maria Milani – (MEA-UFAL) e 
Bouzid Izerrougene – (PPGE–UFBA). O evento tem grande repercussão estadual e regional, 



 

 

servindo para divulgar a produção técnico-científica no âmbito dos centros de pós-graduação 
em economia. Em 2015, foram submetidos 96 artigos e 30 deles aceites e publicados no XI 
EEB - http://www.eeb.sei.ba.gov.br/2015-2/, distribuídos tematicamente com 40% (12) para o 
tema de Economia Baiana; 40% (12) para o tema Economia Regional; 8% (6) para o tema 
Financiamento do Desenvolvimento.  

• Outro evento permanente organizado pelo PPGE é o Fórum Baiano de Economia 
Aplicada, que em 2015 aconteceu em sua quarta edição com a presença de conferencistas 
externos e do próprio PPGE, além dos membros do Grupo de Pesquisa em Economia 
Aplicada, que fizeram exposições acerca de pesquisa em andamento. 

• No plano de realização de Eventos Acadêmicos, houve a promoção de vários eventos 
com conferencistas locais, nacionais e internacionais, destacando a realização da palestra 
proferida em maio de 2015, pelo Professor Erly Cardoso Teixeira, do Departamento de 
Economia Aplicada da Universidade Federal de Viçosa, versando sobre Modelos de 
Equilíbrio Geral: Uma aplicação do GTAP (Global Trade Analysis Program) aplicado a 
sistema de crédito e produção agrícola no Brasil. Este evento se insere no interesse de integrar 
o ensino e aprendizagem em nível da pós-graduação, nos termos da aplicação de alguns 
instrumentos para a mensuração de políticas de impacto sobre as economias do setor agrícola.  

• Foram defendidas em 2015, 2 dissertações: 1) Análise dos diferenciais de desempenho 
dos estudantes cotistas e não cotistas da UFBA pelo propensity score matching, realizada pela 
mestranda Ivanessa Thaiane do Nascimento Cavalcanti, defendida em 27/02/2015; 2) 
Convergência da flexibilização das relações de trabalho nos casos do Brasil e da China na 
década de 1990, realizada por Andreia Andrade dos Santos, defendida 20/02/2015. Em razão 
da greve dos professores que ocorreu durante todo o ano de 2015, o processo de defesa 
associado a este mesmo ano apresentou relativo defasamento em termos de médias anuais de 
defesa de dissertação no PPGE. Assim, a maioria das defesas de dissertação relativas ao ano 
letivo de 2015 deverão ocorrer em 2016, particularmente no âmbito do semestre 2016.2 

 

3.1.6 - Reuniões do Conselho Deliberativo da ANPEC 

Em 2015 a coordenação do PPGE participou da reunião ordinária da ANPEC – Associação 
Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, que congrega as instituições 
brasileiras que desenvolvem atividades de pesquisa e formação em nível de pós-graduação na 
área de Economia. A ANPEC reúne atualmente 27 centros de excelência acadêmica de 
diversos Estados do Brasil, inclusive o PPGE. 

 

3.1.7 - Reuniões da Comissão de Área de Economia junto da CAPES 

O coordenador do PPGE participou de uma reunião da comissão de área de economia 
representada junto à CAPES. Nesta reunião, também designada de reunião de 
acompanhamento dos coordenadores de pós-graduação em economia foram discutidos os 
principais problemas inerentes a área de economia e a análise das potencialidades de 
fortalecimento da área, considerando diferentes abordagens, como a expansão da área, sistema 
de avaliação de qualidade dos cursos, construção d indicadores, dentre outros. O custo de 
deslocamento e hospedagem em Brasília foi financiado com recursos do PROAP. 

 

 

 



 

 

3.1.8 - Atividades de administração e gestão de Periódico Científico  
A Revista Nexos Econômicos - RENE é uma publicação permanente do Programa de Pós-
Graduação em Economia e integra o sistema Qualis B4 da CAPES 
(http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revnexeco/editor). As atividades de administração e 
gestão do periódico científico sintetizam as ações operacionais do coordenador do PPGE em 
termos de gestão da submissão, avaliação e seleção dos artigos científicos num espectro amplo 
na área de economia, visando a divulgação e a disseminação da produção acadêmica e 
científica local, regional e nacional. Esta tarefa implica a emissão de pareceres técnicos sobre a 
qualidade dos artigos submetidos e a definição e composição de cada edição da revista, que em 
2014 compuseram de dois números já publicados (V.8, N. 1, 2014, com 5 artigos) (V.8, N. 2, 
2014, com 6 artigos), que resumem o exercício de 2015, com relativo atraso, em função de 
alguns constrangimentos internos e técnicos da editora responsável pela revisão, formação, 
diagramação e impressão. Parte dos recursos financeiros do Programa de Assistência à Pós-
Graduação - PROAP é destinada regularmente para o financiamento da revista, através de 
ações financeiras contratuais junto da editora e com a anuência do sistema de gestão do 
PROAP, junto da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Detalhar os números de 2014:  

 

3.1.9 - Atividades de elaboração do Relatório Anual da CAPES – Plataforma Sucupira 
A elaboração do Relatório Anual da Pós-Graduação é uma exigência do Sistema de gestão da 
CAPES que implica na administração de uma Plataforma computacional dinâmica específica 
e tecnicamente concebida com fins de se servir ao monitoramento e controle das atividades 
de produção em cada Programa de Pós-Graduação. No caso do PPGE, em 2015 as atividades 
realizadas se reportaram ao preenchimento de formulários eletrônicos do sistema relativos ao 
ano de 2014, concernente ao segundo ano do quadriênio avaliativo da CAPES. 
Operacionalmente, estas ações foram realizadas pelo pessoal técnico-administrativo da 
secretaria da Pós-Graduação e pelo coordenador do PPGE, sintetizando-se em ações de 
caracterização anual do corpo docente permanente e colaborador, do corpo discente, das 
atividades de produção científicas realizadas pelos docentes, discentes e pelos agentes de 
colaboração externa, distribuição de bolsas de estudos, discriminação de disciplinas, 
identificação de projetos de pesquisas, participação em eventos científicos, dentre um 
espectro diverso de atividades de produção em matéria de pesquisa, extensão e ensino. 

 

3.1.10 - Reuniões ordinárias e não ordinárias do Colegiado de Pós-Graduação 
Em 2015, o colegiado do PPGE realizou 9 reuniões ordinárias e uma reunião não ordinária. O 
colegiado é a instancia de decisão à luz do Regulamento de Graduação e Pós-Graduação em 
vigor na UFBA e do Regimento interno do PPGE. O colegiado do PPGE se compõe 
atualmente de 11 integrantes, todos docentes permanentes do programa, registrando-se uma 
participação regular de todos os membros, sobre os informes e encaminhamentos analisados 
em cada reunião, conforme a diversidade de assuntos descritos em cada circular em anexo.  

 
 
• QUESTÕES RELATIVAS A RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E 

MANUTENÇÃO 
 
4.1 - Recursos humanos  
 
A Faculdade de Economia - FE encerrou o ano de 2015 com 22 (vinte e dois) servidores 
públicos federais, técnico-administrativos, com lotação e exercício na Unidade. Além disso, 



 

 

um outro servidor lotado nessa Unidade encontra-se em exercício na Pró-Reitoria de 
Administração - PROAD e dois outros servidores lotados no Sistema de Bibliotecas-SIBI da 
UFBA têm exercício nessa Unidade. Durante o ano de 2015 um dos servidores que trabalhava 
nessa Faculdade foi removido a pedido. A Unidade conta, também, com o trabalho de uma 
Docente EBTT que desenvolve atividades análogas as de um servidor técnico-administrativo. 
Por outro lado, a Faculdade de Economia finalizou o ano de 2015 com 23 (vinte e três) postos 
de trabalho ocupados por funcionários terceirizados, distribuídos nas áreas de portaria, 
vigilância, recepção e limpeza. Esses funcionários estão contratados sob a responsabilidade 
das empresas Creta Comércio e Serviços Ltda (portaria), Contrate Gestão Empresarial Ltda 
(Recepção), MAP Serviços de Segurança Ltda (vigilância) e Liderança Limpeza e 
Conservação Ltda. (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, na área de apoio operacional, com 
vinculação ao Sistema Universitário de Bibliotecas – SIBI / UFBA e responsabilidade da 
empresa terceirizada Prese Ltda.  
 
Quanto ao aprimoramento dos servidores a Secretaria de Apoio Administrativo, reforçou a 
divulgação das atividades ofertadas e apoiadas pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de 
Pessoas - PRODEP, através de cartazes informativos referentes aos cursos disponibilizados 
durante o ano de 2015, em especial os cursos na modalidade EAD. 
 
4.2 - Manutenções 
 
No que se refere à manutenção do edifício da Faculdade de Economia da UFBA, 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 são qualificadas e executam de forma satisfatória os serviços 
solicitados quando comparecem à Unidade. Todavia, 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 2015 não atendidas.  
 
Vale ressaltar que, durante o ano de 2015 ocorreram diversas interrupções dos serviços de 
manutenção prestados pela empresa terceirizada Tectenge, em alguns momentos essas 
interrupções foram motivadas por greve dos funcionários que mencionaram que estaria 
ocorrendo atraso no pagamento dos salários e em outros momentos por conta da alegação de 
falta de material.  
 
Dentre os núcleos mais demandados por essa Unidade, durante o último ano, destacou-se o de 
elétrica. A respeito dos trabalhos executados por esse núcleo, na Faculdade de Economia, 
observamos presteza e eficiência no atendimento das demandas por parte da equipe da 
empresa Tectenge e também pela PROAD-UFBA. Em contraponto observamos que em 
alguns momentos houve falta de material de reposição a exemplo de lâmpadas, reatores, e 
tomadas, o que ocasionou deficiência parcial da iluminação de corredores e salas. Quanto as 
nossas demandas, observamos que muitas luminárias foram consertadas, sendo que quase 
sempre por defeito em reatores de qualidade duvidosa, que em muitos casos queimaram em 
curto espaço de tempo. Nesse contexto, de acordo com o princípio da economicidade, que 
preconiza a busca pelo melhor resultado estratégico possível de uma determinada alocação de 



 

 

recursos, entendemos que seria interessante um estudo de viabilidade econômica, a ser 
realizado pelo setor responsável dessa Universidade, para possível substituição gradual dessas 
luminárias do tipo fluorescente por outras do tipo LED, visto que essa nova tecnologia 
dispensa o uso de reatores, consome menos energia e tem vida útil maior, o que certamente 
poderia resultar em redução de custo de manutenção e também maior eficiência energética.  
 
Outro núcleo muito requisitado foi o de climatização, quanto a esse observamos que poucas 
demandas inseridas no sistema SIPAC foram atendidas, aparentemente em virtude do 
reduzido quadro de funcionários terceirizados atuantes nessa área. Tal situação acarretou 
prejuízos, visto que algumas salas de aula tiveram a capacidade de climatização reduzida em 
até 50% (cinquenta por cento), o que é muito desconfortável e prejudicial as atividades numa 
cidade como Salvador, devido as altas temperaturas registradas. 
 
Quanto aos serviços realizados nessa Unidade, sob responsabilidade do núcleo civil temos 
demandas não atendidas de 2015 e também do ano anterior, referentes a substituição de vidros 
quebrados e fechamento de áreas, com vidro, em razão de retirada de aparelhos de ar 
condicionado.  
 
Observamos ainda, que os serviços prestados nessa unidade, pela empresa Phonoway 
Comércio e Representação de Sistemas Ltda., referentes a manutenção da central telefônica 
foram rápidos e eficazes, atendendo plenamente as solicitações corretivas. 
 
Entre janeiro e dezembro de 2015 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 que está em pleno funcionamento, entretanto apesar do empenho da Secretária de 
Apoio Administrativo da FE/UFBA, esses objetivos não foram alcançados, visto que apesar 
das cobranças e requisições direcionadas ao Núcleo de Eletricidade Eficiência Energética 
Climatização e Elevadores da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura / UFBA e 
repassadas à empresa terceirizada UNILEV Elevadores, essa não atendeu as demandas 
mencionadas. 
 
4.3 -  Materiais 
 
No tocante aos materiais foram registradas, durante o ano de 2015, 9 (nove) solicitações 
direcionadas ao Almoxarifado Central da UFBA, ocorrendo em quase todas as oportunidades 
entrega parcial dos itens solicitados. Assim, as solicitações alcançaram um valor de R$ 
12.369,57 (doze mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) enquanto 
que os pedidos efetivamente atendidos corresponderam ao valor de R$ 10.114,10 (dez 
mil cento e quatorze reais e dez centavos).  
 
4.4. Seções 
 
A Secretaria de Apoio Administrativo é responsável também pelas seções de Almoxarifado e 
Serviços de Multimídia da Faculdade de Economia. No tocante ao depósito onde são 
armazenados os materiais da Faculdade de Economia, conhecido com Almoxarifado, foram 
realizadas intervenções que buscaram otimizar o armazenamento de materiais e o 
aproveitamento do espaço.  Essa seção necessita da implantação de um sistema informatizado, 
algo que certamente poderá melhorar o controle de estoque e a gestão de materiais. Nesse 
sentido aguardamos a implementação de um novo módulo do Sistema Integrado de 



 

 

Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC,  pela Universidade. Esse módulo deve 
apresentar funcionalidades compatíveis com as necessidades referentes a gestão de materiais. 
 
A Seção Serviço de Multimídias desempenhou suas tarefas de apoio as atividades da Unidade, 
no que lhe compete, e também de armazenamento de equipamentos multimídia. Além disso, 
colaborou para o funcionamento de um laboratório dedicado aos alunos de graduação durante 
os turnos matutino e vespertino. 
 
4.5 – Finanças 
 
Não houve movimentação financeira referente ao ano de 2015, visto que não foram alocados 
recursos para a Faculdade de Economia, conforme informações do SIPAC. Tal situação 
certamente ocorreu devido as restrições orçamentarias que a Universidade enfrentou durante o 
ano de 2015. Apesar disso foram disponibilizados materiais requisitados junto ao Setor de 
Almoxarifado UFBA. 
 



 

 

 
 

FFAACCUULL DDAADDEE  DDEE  CCOOMM UUNNII CCAAÇÇÃÃOO  
  
 
Metas definidas para o ano 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 técnicos-
administrativos; 
 
- 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. 
 
 
Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas 
  
- Em 2015, a plenária departamental aprovou a criação de três Núcleos Docentes 
Estruturantes (NDE Jornalismo, NDE Produção em Comunicação e Cultura e NDE Cinema e 
Audiovisual). Dos três, o NDE Jornalismo e o NDE Cinema de Audiovisual trabalharam mais 
ativamente, após o término da greve. O NDE Jornalismo está ainda no processo de 
reformulação curricular para adequação às Diretrizes Curriculares para os cursos de 
graduação em Jornalismo (bacharelado), a partir do que institui a Resolução Nº1 de 27 de 
setembro de 2013 do Conselho Nacional de Educação. A greve, de fato, atrasou os trabalhos 
do NDE Jornalismo, mas a expectativa é que no ao final do primeiro semestre de 2016 tenha-
se o projeto concluído para que possa tramitar nas instâncias da Universidade para que possa 
ser implementado. Já o NDE Cinema e Audiovisual trabalha para realizar as adequações 
necessárias para o currículo do curso que é uma Área de Concentração e, principalmente, para 



 

 

a proposição do segundo ciclo para o referido curso. Com essa reformulação, espera-se 
conseguir as vagas docentes necessárias para o bom funcionamento desta Área de 
Concentração do BI de Artes, que a Faculdade de Comunicação passou a oferecer desde 2010. 
Quanto ao NDE Produção em Comunicação e Cultura, pouco se pôde adiantar do processo de 
revisão curricular, tanto por conta da greve como também pela razão da saída de alguns 
professores de Produção para o período de pós-doutoramento;  
 
- No que se refere à meta para melhoria e adequação da infraestrutura para a Área de 
Concentração em Cinema e Audiovisual, a Direção da Unidade encaminhou à Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação (PROGRAD) ofício registrando a necessidade de vagas docentes para 
concursos específicos, uma vez que quando da criação do curso em 2010, por meio do 
REUNI, apenas duas vagas foram de fato atribuídas. No que diz respeito à aquisição de 
equipamentos para adequação de infraestrutura, a Direção da Unidade, a partir da atribuição 
de Emenda Parlamentar pelo Deputado Federal Jean Wyllys (ex-aluno desta Faculdade), 
buscou adquirir alguns equipamentos essenciais, que só deverão estar em uso a partir do 
semestre 2015.2 ou 2016.1, uma vez que a entrega por parte dos fornecedores está ocorrendo 
aos poucos; 
 
- Quanto à ampliação das atividades de extensão, ensino e pesquisa com parceiros nacionais e 
internacionais, reconhecemos a necessidade de prosseguir e fortalecer as ações nesse sentido. 
Com os cinco meses de greve de docentes, técnicos-administrativos e dos alunos, houve 
comprometimento também para essas ações, embora algumas atividades de extensão tenham 
sido asseguradas, como os cursos  oferecidos pelo Projeto Estação do Drama (Introdução à 
Serialidade, Escrita de Roteiro para Seriados, Narrativas Seriadas Televisivas), uma iniciativa 
do Grupo de Pesquisa A-tevê – Laboratório de Análise de Teleficção do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (PósCom/FACOM). Já o Centro de 
Estudos Avançados em Democracia Digital (CEADD), órgão complementar da Faculdade de 
Comunicação, realizou os seguintes cursos de extensão: SEO para WordPress, Treinamento: 
Desenvolvimento em BeTheme, Extração de dados sociais, Planejamento Digital e EAD: 
SEO Básico; 
 
- No que diz respeito às ações de internacionalização na Graduação em Comunicação, ainda é 
preciso empreender esforços no sentido de maior inserção nos programas existentes na 
PROGRAD/UFBA, bem como quanto à prospecção de acordos e parcerias que possam 
ampliar a oferta e, assim, estimular ainda mais os alunos. Importa ressaltar que os professores 
Marcos da Silva Palacios (aposentado em julho e agora atuando no Pós-Com/FACOM) e a 
professora Annamaria Jatobá Palacios do Departamento de Comunicação e do PósCult/IHAC 
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 
convênio de colaboração firmado com a Faculdade de Comunicação em outubro de 2013. O 
Professor Marcos Palacios co-orientou a primeira tese de doutorado em Dupla Titulação 
UFBA/UBI, da doutoranda Juliana Teixeira, juntamente com o Professor João Canavilhas; e a 
Professora Suzana Barbosa está orientando o segundo doutorando em Dupla Titulação 
UFBA/UBI, também em conjunto com o Professor João Canavilhas (UBI); 
  
- Em 2015, a partir do trabalho iniciado por Comissão de Reforma Administrativa criada na 
Congregação, a Direção da Unidade pôde efetivar algumas mudanças visando à otimização do 
trabalho em alguns setores, como as Secretarias do Colegiado do Curso de Comunicação e do 
Departamento de Comunicação, e do Setor de Apoio. Contudo, esta é uma ação que requer 
atenção contínua, demanda adequações frequentes, principalmente porque a Unidade tem um 



 

 

corpo técnico efetivo reduzido e, em 2015, tivemos ainda a perda de uma vaga de auxiliar 
administrativa terceirizada por conta da situação de contingenciamento de recursos na 
Universidade; 
 
- A meta relativa ao desenvolvimento e ao estímulo para qualificação e capacitação dos 
servidores técnicos-administrativos requer também ação contínua. Apesar da greve, em 2015 
alguns técnicos-administrativos conseguiram realizar cursos de capacitação e atualização. O 
objetivo é prosseguir neste caminho para assegurar a contínua qualificação do nosso corpo 
técnico-administrativo; 
 
- Cumpriu-se a meta de criação do Núcleo de Comunicação da Unidade, proposta aprovada 
pela Congregação. Com isso, ficou definida a junção com o Núcleo de Extensão, passando 
assim à seguinte denominação Núcleo de Assessoria de Comunicação e Extensão. A 
expectativa é que se estruture este núcleo a partir da equipe de coordenação a cargo de no 
mínimo dois docentes, tendo a composição de dois técnicos-administrativos, alunos de 
graduação, além de bolsistas Permanecer, dentre outros. A partir deste Núcleo, a Faculdade 
poderá também atuar em parceria com pró-reitorias e outros órgãos e superintendências da 
UFBA para projetos e ações relacionadas à área da comunicação. No que se refere à parte de 
Assessoria de Comunicação, uma das atividades principais será a atualização do site da 
Unidade – o qual está sendo reformulado e deverá estar no ar no primeiro semestre de 2016 –, 
bem como a produção de newsletters, dentre outras. Já na parte da Extensão, o objetivo é 
reforçar as ações nesta área na Unidade; 
 
- O projeto para a criação do Mestrado Profissional não teve como ser realizado em 2015 por 
conta de algumas intercorrências, principalmente por conta da greve. Buscar-se-á elaborar o 
projeto e encaminhar para as instâncias de aprovação em 2016. O intuito é criar o Mestrado 
Profissional em Comunicação Estratégica; 
 
- Os projetos para a abertura de cursos de especialização em Fotografia e em Produção e 
Planejamento Gráfico (Design de Marcas) também ficaram para 2016, principalmente por 
conta da greve e também pela necessidade de aquisição de licenças de software específico; 
 
- Criar Redação de Jornalismo Convergente. Essa meta teve como importante ação para 
viabilizá-la a atribuição de Emenda Parlamentar pelo Deputado Federal Jean Wyllys (ex-
aluno desta Faculdade) no valor R$400.000,00 a partir de solicitação encaminhada pela 
Direção da Unidade em 2014. Considerando esta meta, bem como a de melhoria e adequação 
da infraestrutura para a Área de Concentração em Cinema e Audiovisual, a Diretoria solicitou 
a Emenda Parlamentar prevendo uso de metade do recurso para a criação da Redação 
Convergente e a outra metade para a aquisição de novos equipamentos para o Laboratório de 
TV e Vídeo (Audiovisual), que dá suporte para a Área de Concentração em Cinema e 
Audiovisual. Apesar das dificuldades em relação aos pregões para se conseguir a inclusão em 
Atas de Registros de Preços para os equipamentos necessários, graças ao esforço e à 
dedicação das técnicas do Setor de Contabilidade foi possível empenhar o recurso 
integralmente. Com isso, a Direção está confiante em que a Redação Convergente possa estar 
em operação em 2016, assim como os novos equipamentos do Laboratório de TV e Vídeo 
(Audiovisual);  
 
- Sobre a requalificação dos espaços do Laboratório de TV e Vídeo (Audiovisual), está 
pendente aguardando que o repasse do recurso correspondente aos Projetos CT-INFRA 2009 
e 2010 (FINEP) se concretize. Em 2015, a Direção da Unidade participou de reuniões com a 



 

 

PROPICI, bem como com os arquitetos do setor correspondente da SUMAI no sentido de 
buscar encaminhar a viabilização dos projetos junto à FINEP, contudo, ainda se espera por 
resposta do órgão federal sobre a liberação do recurso.  
 
 
Indicar os objetivos gerais e metas institucionais que estiveram sob a responsabilidade 
da Unidade no exercício 2015. 
 
As metas institucionais descritas acima, assim como as ações para implementá-las estão no 
escopo dos objetivos gerais elencados pela Diretoria da Unidade para o exercício 2015. Faz-
importante destacar que 2015 foi um ano difícil no que se refere a recursos para a gestão da 
Faculdade, principalmente por não ter havido o repasse orçamentário, conforme vinha 
ocorrendo nos anos anteriores. Sobre isso, inclusive, a Congregação da Unidade, na reunião 
de 06 de abril de 2015, se posicionou em resposta à carta da Reitoria sobre medidas de 
contingenciamento para a Universidade, datada de 23 de março de 2015, reiterando o 
comprometimento da Unidade em colaborar para que o orçamento da UFBA fosse 
incrementado com vistas a atender às necessidades de manutenção, assistência estudantil, 
adequação de infraestrutura e realização de concursos para docentes e para técnicos-
administrativos para suprir as demandas geradas com a expansão vivenciada nos últimos anos. 
A Congregação da Unidade afirmou a posição clara em defesa da autonomia da UFBA, 
assegurando a plena realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão em condições 
adequadas, garantindo-se o repasse de dotação orçamentária às Unidades Acadêmicas. O 
impacto interno vivenciado em relação às ações de apoio à graduação foi sentido, 
principalmente, porque a Diretoria não pôde assegurar bolsas internas de monitoria, dentre 
outros auxílios para o ensino e para a realização de eventos como vinha fazendo em anos 
anteriores. No que diz respeito ao planejamento e à manutenção da Unidade, a Congregação 
bem como a Plenária Departamental discutiram o assunto, visando encontrar alternativas para 
assegurar o bom funcionamento e a manutenção da Faculdade de Comunicação. Neste 
sentido, projetos de alguns professores contemplaram algumas solicitações da Diretoria para 
consertos de ar-condicionado, colocação de gás em aparelhos de ar-condicionado, conserto e 
adequação do equipamento de som do auditório, assim como aquisição de equipamentos 
como computadores, de materiais, dentre outros. Importa ressaltar que a Direção teve 
confirmada a atribuição de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Jean Wyllys no valor 
de R$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), além da Emenda Parlamentar destinada pelo 
Deputado Federal Emiliano José (atualmente secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica do Ministério das Comunicações) para o órgão complementar da Unidade: Centro 
de Comunicação, Democracia e Cidadania (CCDC) no valor de R$300.000,00 (Trezentos Mil 
Reais). Com muito esforço, a Unidade conseguiu empenhar os recursos referentes às Emendas 
Parlamentares, estando agora à espera da entrega dos equipamentos adquiridos.   
 
Os objetivos institucionais centraram-se em: buscar viabilizar junto à Reitoria a 
complementação de recurso para a obra do Projeto CT-INFRA 2008, o que foi alcançado a 
partir da confirmação do Reitor, em setembro, da referida complementação; encaminhar a 
adequação do projeto arquitetônico e de engenharia para as obras dos Projetos CT-INFRA 
2009 e 2010, o que também se conseguiu, embora ainda esteja pendente a liberação do 
recurso por parte da FINEP e sobre a complementação necessária; apresentar a demanda da 
Unidade à PROGRAD no que diz respeito às vagas docentes para cobrir as necessidades, 
principalmente, da Área de Concentração em Cinema e Audiovisual, para a qual ainda se está 
aguardando a definição; conseguir solucionar junto à SUMAI as pendências ainda existentes 
na obra da ala nova da Faculdade, executada pela empresa Teknik, para que seja oficialmente 



 

 

inaugurada; encaminhamento junto à PROPLAN da solicitação para a aquisição de 50 
licenças do software Creative Cloud da Adobe para atendimento das necessidades da 
disciplina obrigatória da graduação Planejamento Visual e Gráfico. A aquisição das licenças 
(inicialmente 25) teve a sua aprovação confirmada pela PROPLAN em reunião realizada em 
20 de outubro e devem estar instaladas nos computadores do laboratório localizado na Sala 02 
da FACOM para uso a partir de 2015.2. As outras 25 devem ser adquiridas no exercício 2016, 
conforme sinalizou a PROPLAN. A seguir, apresenta-se o Demonstrativo do Resultado do 
Exercício 2013-2015, bem como os gráficos relacionados às receitas e às despesas da Unidade 
no Exercício 2015.  
 
 

Demonstração do Resultado do Exercício 
2013 - 2015 

 

 
 
 
 
 



 

 

Notas Explicativas: 
 
1- O almoxarifado central da UFBA forneceu materiais no valor R$13.087,07. Deve-se então 
fazer a leitura de que o total utilizado na Material de Consumo durante o ano de 2015 foi 
R$27.268,76; 
2- A despesa auxílio financeiro a alunos foi exclusivamente utilizada para execução da 
receita Apoio à disciplina COM 133; 
3- A receita extra-orçamentária no valor de R$21.254,90, referente ao Curso de 
Especialização em Comunicação Estratégica e Gestão da Marca, inclui o valor de R$5.114,50 
utilizado pala FACOM e que deverá ser devolvido no Exercício de 2016, conforme acordo 
entre a Direção e a coordenação do Curso; 
4- As receitas extra-orçamentárias referentes a Cursos, correspondem ao percentual de 5% das 
inscrições arrecadas a este título; 
5- Há crédito referente a aluguel da cantina no valor de R$13.880,72 pagos após a data 
permitida para solicitação do mesmo. Este valor configurará superavit em 2016 e é passível 
de devolução à FACOM. 
 

 
Gráfico 1 – Receitas 2015 

 
 



 

 

 
Gráfico 2 – Despesas 2015 

 
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, 609 alunos que são orientados na matrícula e em 
seus processos acadêmicos pelo Colegiado do Curso;   
 
- Em novembro de 2015, os alunos concluintes do curso de Jornalismo fizeram o Enade; 
 
- Ambas as habilitações, Jornalismo e Produção em Comunicação e Cultura, receberam o 
certificado de Cinco Estrelas (avaliação máxima) pela avaliação anual de cursos superiores, 
publicada na edição Guia do Estudante - Profissões - Vestibular 2015, da Editora Abril; 
 
- A habilitação Jornalismo ficou em oitavo lugar no Ranking Universitário da Folha de S. 
Paulo 2015, em âmbito nacional, sendo o curso melhor posicionado da região Nordeste. A 
habilitação Produção em Comunicação e Cultura não é avaliada pelo RUF;  
 
- O Centro Acadêmico, em conjunto com a Direção e o Colegiado do Curso, manteve a 
promoção da tradicional Semana do Calouro. A atividade tem como objetivo apresentar a 
faculdade aos alunos recém-ingressos. Durante a semana, os alunos tomam conhecimento da 
função e das atividades da Direção, do Departamento e dos Colegiados; do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, bem como da Especialização em 
Comunicação Estratégica e Gestão da Marca; dos produtos dos órgãos laboratoriais; das 
instâncias ligadas diretamente aos estudantes como PETCOM, 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 na 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 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 são realizados fora do âmbito da UFBA e têm oferecido 
uma experiência prática aos alunos de Produção em Comunicação e Cultura. Como exemplo, 
pode-se citar em 2015 a realização do Dique Dança, evento que promoveu aulas abertas ao 
público; 
 
- No ensino de graduação, a FACOM possui, ainda, a Área de Concentração em Cinema e 
Audiovisual do BI de Artes, a qual, anualmente, recebe 60 novos alunos; 
 
- Atualmente, o quadro docente da Unidade é integrado por 33 professores compondo o 
Departamento de Comunicação, sendo 32 em Regime DE e um em Regime 20horas. Os 
docentes do Departamento – o único em nossa Faculdade - têm as suas atividades principais 
centradas em ministrar disciplinas de graduação e pós-graduação, orientar alunos de iniciação 
científica, mestrado e doutorado, coordenar e executar atividades e projetos de pesquisa com 
interesse científico e tecnológico para o país e exercer atividades de extensão à comunidade, 
particularmente o desenvolvimento de projetos técnicos, artísticos e científicos e de 
aprimoramento ao ensino e ao conhecimento; 
 
- Em obediência às normas legais e às deliberações internas da plenária departamental, os 
professores de nosso quadro podem requisitar, cumprido o prazo legal e a previsão de saída 
aprovada no relatório PROQUAD, uma nova qualificação em nível de doutorado e pós-
doutorado. Na medida em que a Unidade possui um programa de pós-graduação stricto sensu 
(oferecendo mestrado e doutorado) avaliado com nota 5 pela CAPES, a busca desse ideal de 
qualificação será contínua. Para isso, são observados os seguintes critérios: a) 
produtividade/qualidade das atividades no departamento; b) qualidade/mérito do projeto de 
pós-doutorado; c) 5 anos após o Doutorado; d) 5 anos de serviços no departamento; e) 5 anos 
após o pós-doutorado; f) a inclusão no planejamento não garante o afastamento do docente e 
sim a avaliação departamental; g) a cada ano o planejamento será reavaliado.  O 
Departamento leva ainda em consideração, para concessão dos afastamentos, os seguintes 
critérios: produtividade/qualidade do trabalho do professor dentro do Departamento; 
atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão, Administração; publicações; qualidade ou mérito 
do projeto de pós-doutorado. Estes critérios deverão ser julgados pela adequação do projeto 
de pós-doutorado ao trabalho do docente dentro do Departamento e pela relevância do projeto 
de pós-doutorado para o Departamento; 
 
- Em 2015, o professor Washington José de Souza Filho concluiu o doutorado na 
Universidade da Beira Interior (UBI), Portugal. No pós-doutorado, tivemos os seguintes 
professores afastados: Wilson da Silva Gomes e Maria Carmen Jacob (2015.1) e, em 2015.2, 
André Lemos e José Roberto Severino; 
 
- Em 2015.1 um professor solicitou licença por motivos particulares, autorizada pela plenária 
departamental. Em novembro de 2015, tivemos o triste e precoce falecimento do professor 
Mahomed Bamba, que atuava na área de concentração em Cinema e Audiovisual; 
 
- Tivemos a criação dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) de Jornalismo, Produção em 
Comunicação e Cultura, bem como o de Cinema e Audiovisual; 
 



 

 

- O NDE Jornalismo trabalhou no sentido de agilizar o processo de reformulação pedagógica 
e curricular para realizar as adequações de acordo com o que institui a Resolução Nº1 de 27 
de setembro de 2013 do Conselho Nacional de Educação que homologou as novas Diretrizes 
Curriculares para os cursos de graduação em Jornalismo, bacharelado;  
 
- Em 2015.1, o Departamento de Comunicação ofertou 29 disciplinas obrigatórias, além das 
03 obrigatórias da área de Cinema e Audiovisual, e um total de 26 disciplinas optativas 
(incluindo 04 de Cinema e Audiovisual). Foram 02 disciplinas de Ação Curricular em Campo 
e em Sociedade (ACCS); 
 
 - Foram mantidas práticas de tirocínio docente exercidas por mestrandos e doutorandos dos 
programas de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (FACOM) e em 
Cultura e Sociedade (IHAC);  
 
- No que diz respeito aos Laboratórios da Unidade, criados de acordo com as normas da 
Resolução 002/84 do CFE e do parágrafo único do Regimento da Unidade que estabelecem a 
criação dos laboratórios com o objetivo principal de capacitar a formação dos discentes nas 
habilitações oferecidas pelo Curso de Comunicação, destacam-se:  
 
. Laboratório de Fotografia. O Labfoto atua institucionalmente no apoio às atividades de 
pesquisa e extensão. Em 2015, o Labfoto finalizou a mudança de espaço físico, passando a 
atuar inteiramente nas instalações localizadas no terceiro piso da ala nova da FACOM. O 
Labfoto prestou suporte técnico aos alunos de 06 turmas de componentes obrigatórias e 
optativas (COM112 – Oficina de Comunicação Audiovisual (120 alunos); COM347 – 
Fotojornalismo (60 alunos); COM118 – Trabalho de Conclusão de Curso em Comunicação. 
No Programa de Formação de Monitores, todos os monitores do Labfoto fazem 
constantemente os cursos de formação (Edição, Catalogação e Tratamento de Imagens – 
Lightroom, Fotojornalismo, Fotografia Documental, Fotografia de Espetáculos, Iluminação 
Criativa, Iluminação em Estudio, Fotofografia Noturna) que são oferecidos, gratuitamente, 
por semestre e são ministrados pelos professores do Labfoto e por fotógrafos convidados. Já 
os cursos livres são abertos à comunidade externa. Em 2015, foram suspensos, mas a 
atividade tem previsão de ser retomada em janeiro de 2016. O Labfoto oferece apoio regular 
ao Grupo de Estudos em Estética, Análise e Crítica da Fotografia, coordenado pelos 
professores José Mamede, Leonardo Reis e Rodrigo Rossoni. O GRIP realiza quinzenalmente 
discussões sobre a Fotografia contemporânea em seus vetores jornalístico, documental e 
artístico. Participam os monitores, fotógrafos e professores de instituições privadas. A 
laboratório possui uma Agência de Fotografia, com intensa produção fotográfica, realizada 
pelos monitores voluntários, no Programa de Formação de Monitores. Dentre as coberturas 
realizadas, estão a que é realizada para os produtos de informação da FACOM (Jornal da 
Facom, Revista Fraude e o Impressão Digital 126), a cobertura de eventos institucionais da 
UFBA (seminários, palestras, congressos e etc) e a cobertura de espetáculos culturais (Teatro 
da UFBA – Martim Gonçalves e Teatro Vila Velha). Além disso, o Labfoto organiza, 
anualmente, desde 2007, a cobertura “Boneca sai da caixa” do dia do orgulho gay em 
Salvador. As fotografias que resultam desta iniciativa são oferecidas gratuitamente aos 
fotografados. Os melhores registros são selecionados e expostos no Instituto Cervantes e no 
Espaço Xisto; 
. LabRádio. Em 2015, foi transferido para as instalações localizadas no terceiro piso da ala 
nova da FACOM. No espaço, cujo estúdio ainda necessita do devido tratamento acústico, é 
ministrada a disciplina obrigatória Oficina de Radiojornalismo, na qual se realizam gravações 
de caráter pedagógico e são produzidos 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. No primeiro semestre de 2015, foi realizada 
oficinas para calouros com o intuito de arregimentar alunos para a Rádio Facom. A Rádio 
Facom continua sendo um espaço de treinamento e experimentação em rádio para os alunos 
do Curso de Comunicação;  
. Lab TV e Vídeo (Audiovisual).  Este laboratório realizou em 2015.1 o Suporte de 
Filmagem com aulas práticas de manuseio de câmera filmadora e componentes auxiliares para 
alunos das disciplinas obrigatórias Oficina de Telejornalismo e Oficina de Comunicação 
Audiovisual, e foram ministradas pelo técnico Paulo Silva. Outra iniciativa implementada foi 
a Chamada e Formação de Monitores para auxiliarem nas demandas do laboratório, e teve 
como passo inicial a atualização dos computadores utilizados para edição. Em virtude da 
greve, essa iniciativa foi interrompida, devendo ser retomada em 2015.2. O Lab TV e Vídeo 
também realizou a atividade de Suporte de Edição, que consistiu na edição de matérias para o 
telejornal “360 Graus”, produto da disciplina Oficina de Telejornalismo, sob orientação da 
professora substituta Lílian Mota. Realizou, ainda, a edição de minidocumentários como 
produtos da disciplina Oficina de Comunicação Audiovisual, também sob orientação da 
mesma professora. No retorno da greve, o setor atendeu à demanda de edição de 
minidocumentários que foram produzidos pelos alunos da disciplina obrigatória Oficina de 
Comunicação Audiovisual, já sob a orientação da professora efetiva Simone Bortoliero, para a 
complementação do semestre 2015.1. Além disso, deu apoio à realização de outras atividades 
a partir de demandas tanto internas como externas. Dentre elas, estão: PETCOM: 
minidocumentário em parceria com PET Comunidades Indígenas; Programa Arte, Cultura & 
Ciência da FACOM: realização de matéria jornalística; NELT/UFBA: uso do estúdio; Curta-
metragem Anestésia: produção independente de alunos da FACOM; PósCom/FACOM: 
empréstimo de equipamento para cobertura de evento “A Historicidade dos Processos 
Comunicacionais”; Disciplina Teoria e Prática do Documentário (FACOM): utilização de 
equipamento para uso pedagógico; Disciplina  COM330 - Oficinas de Fotografia (FACOM 
Área de Concentração em Cinema e Audiovisual) a partir do uso das câmeras Sony Z7 pelo 
professor em sala de aula e pelos alunos na realização de exercícios práticos. Uso do 
computador para descarregar, editar e processar a imagem da câmera em exercícios práticos 
realizados pelos alunos; Disciplina COMA91 – Elementos de Som: Cinema e Audiovisual 
(FACOM Área de Concentração em Cinema e Audiovisual) a partir da utilização dos 
computadores para exercícios práticos em edição de som; Disciplina COMA 90 - Oficina de 
Realização de Filmes e Produtos Audiovisual (FACOM Área de Concentração em Cinema e 
Audiovisual): apoio nos processos de edição e finalização dos filmes realizados pelos alunos 
durante o semestre; Laboratório de Infectologia Veterinária da Escola de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da UFBA: suporte à capacitação técnica de alunos e professores para 
operarem com os equipamentos do núcleo audiovisual desse laboratório coordenado pelo 
professor Roberto Franke. Como contrapartida houve o treinamento de alunos da FACOM em 
modelos de câmera atualizados, pertencentes ao referido laboratório. O laboratório fez a 
doação de duas lentes NIKON Micro para o Labfoto. 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 em funções específicas para dar suporte ao trabalho realizado; 
. 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, bem 
como os de  Cinema e Audiovisual. Por exemplo, o armazenamento dos TCCs, filmes, e 
outros produtos relacionados com a cinematografia. Mesmo com a greve na UFBA, os 
trabalhos no LabMídia não foram interrompidos, embora tenha ocorrido atraso na capacitação 
dos novos bolsistas, haja vista que o final das bolsas anteriores coincidiu com o início da 
greve. O setor está colaborando na implantação de um novo espaço destinado ao cinema na 
Biblioteca Central da UFBA, o qual deverá contar com sala de exibição, salas de consulta 
individual e midiateca. Paralelamente, mantém parceria com o Grupo de Pesquisa Cultura, 
Representação e Informação Digitais (CRIDI), vinculado ao Instituto de Ciências da 
Informação da UFBA; 
- O Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação, Petcom, realizou 17 
atividades no decorrer de 2015, todas tentando fortalecer a relação entre ensino, pesquisa e 
extensão. Dentre essas atividades, continuamos colaborando diretamente com o Colegiado de 
Graduação e com a Direção da Unidade por meio da realização da Semana do Calouro e das 
Oficinas de Diagramação para Calouros. Também estabelecemos parcerias com outros Pets da 
UFBA, em especial com o Pet Nutrição e o Pet Comunidades Indígenas através da elaboração 
da terceira exposição fotográfica sobre as culturas e formas de apropriação do alimento e pela 
feitura do documentário sobre a comunidade Pataxós. Como sempre, nosso principal produto 
experimental foi a Revista Fraude, cujo número 13 foi lançado em novembro no Largo Pedro 
Arcanjo (Pelourinho) com a presença do Banda Ifá Afrobeat. A revista já conquistou vários 
prêmios na Expocom/ Intercom e é toda elaborada pelos bolsistas do programa e alunos do 
curso de Comunicação com habilitação em Jornalismo e também em Produção em 
Comunicação e Cultura. O Petcom também continuou o seu projeto de extensão e ensino na 
comunidade externa por meio das Oficinas de Câmera Compacta e de Texto. Nesse ano, a 
oficina foi ministrada no Colégio Estadual Odorico Tavares e resultou na terceira edição do 
fanzine Fraudinha com fotos e textos dos alunos secundaristas.  Por fim, o Petcom colaborou 
com a organização e divulgação do XIV Encontro Nordestino dos Grupos do Programa de 
Educação Τutorial, ENEPEΤ, que ocorreu entre os dias 30 de abril a 03 de maio na UFBA; 
- A Produtora Júnior , empresa júnior da Faculdade de Comunicação já capacitou mais de 
3.000 estudantes. Em 2015.1, realizou a capacitação da LX-360 sobre gerenciamento de 
projetos e, em setembro, houve capacitação de elaboração de press kit e assessoria de 
imprensa com a Agência de Textos. A PJr esteve presente em todos os eventos do Movimento 
Empresa Júnior (MEJ) no trimestre, e realizou oito campanhas com as instâncias do MEJ. 
Dentre os projetos desenvolvidos, destacam-se: FACOMSOM, o maior projeto da Produtora 
Júnior, que completou dez anos em 2015 e foram comemorados com a realização da sua 10ª 
edição na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. Outro evento foi o Pauta do Dia, ocorrido nos 
dias 24 e 25 de setembro, no espaço cultural Glauber Rocha, na Livraria Saraiva do Shopping 
da Bahia. O evento contou com a participação de jornalistas de áreas como cultura, economia, 
política, cotidiano, esporte e moda para um bate-papo sobre a profissão com estudantes de 
Jornalismo de diversas faculdades de Salvador. O evento teve entrada franca e obteve um 
público de aproximadamente 350 pessoas;  
 



 

 

1.1. Ensino de Pós-Graduação  
- O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas tem, 
atualmente, o total de 86 alunos – sendo 35 de mestrado e 51 de doutorado;  
 
- O PósCom chega ao final de 2015 com 22 docentes permanentes e 03 colaboradores, sendo 
a maioria professores lotados no Departamento de Comunicação da Faculdade de 
Comunicação;  
 
- Os princípios que têm orientado as atividades acadêmicas e a formação dos pesquisadores 
no PósCom enfatizam as atividades dos Grupos de Pesquisa que proporcionam produtivo 
ambiente de trabalho que amplia a capacidade de agregar e articular, por afinidades teóricas e 
metodológicas, docentes e discentes. Cada Coordenador de Grupo de Pesquisa tem autonomia 
para definir periodicidade, dinâmica de funcionamento, critérios de participação e sistemas de 
avaliação das atividades desenvolvidas. A dinâmica geral de funcionamento de cada um dos 
Grupos pressupõe discussão das referências bibliográficas, exercícios de métodos de análise 
dos fenômenos comunicacionais investigados, exame crítico de resultados de pesquisa, além 
da discussão das atividades e relatórios de pesquisa de mestrandos e doutorandos;  
 
- Como resultado direto da ação dos Grupos de Pesquisa, tem-se uma produção bibliográfica 
qualificada publicada em periódicos de referência, capítulos e livros autorais. O Programa 
incentiva também as participações docente e discente em eventos de referência da Área, 
nacionais e internacionais, através da concessão de auxílio financeiro, com recursos do 
PROAP. Todas as orientações de mestrado e doutorado são vinculadas aos GPS, o que não 
exclui acompanhamentos individualizados suplementares com cada um dos orientandos. 
Integrantes dos Grupos de Pesquisa promovem e participam de atividades de intercâmbios 
institucionais nacionais e internacionais e de eventos acadêmicos nacionais e internacionais, 
na maior parte das vezes, apresentando artigos e conferências sobre os resultados das 
pesquisas em andamento;  
 
- Em 2015, foram defendidas, 08 dissertações de Mestrado, 07 teses de Doutorado e foram 
realizados 10 exames de qualificação doutoral; 
 
- O PósCom possui 69 alunos bolsistas, sendo 27 do Mestrado e 42 do Doutorado. No 
Mestrado, 12 alunos recebem bolsa pelo CNPQ e 15 pela Capes. No Doutorado, 09 são 
bolsistas do CNPQ, 29 recebem bolsa da Capes e 04 da FAPESB; 
 
- Sete doutorandos do programa fizeram estágio doutoral sanduíche no exterior; 
 
- Os Grupos de Pesquisa ligados às linhas de pesquisa Cibercultura, Análise de Produtos e 
Linguagens da Cultura Mediática e Comunicação e Política são os seguintes:  
Jornalismo Online – GJOL  (criado em 1995), coordenado pelos Professores Doutores 
Marcos Silva Palacios e Suzana Oliveira Barbosa. Conta com a participação da Professora 
Doutora Colaboradora Maria Lucineide Andrade Fontes (Malu Fontes): <www.gjol.net>; 
LAB 404 - laboratório de Pesquisa em mídia digital, redes e espaço (criado em 2013, em 
substituição ao Cibercidade – GPC, criado em 2000), coordenado pelo Professor Doutor 
André Luiz Martins Lemos: <http://gpc.andrelemos.info/blog/>; Interações, Tecnologias 
Digitais e Sociedade – GITS (criado em 2008), coordenado pelo Professor Doutor José 
Carlos Ribeiro: <gitsufba.net>; GIG@ - Grupo de Pesquisa em Gênero, Tecnologias 
Digitais e Cultura (criado em 2011), é coordenado prela Professora Doutora Leonor Graciela 
Natansohn: <http://gigaufba.net>; Laboratório de Análise Fílmica (criado em 2000) é 



 

 

coordenado pelos Professores Doutores José Francisco Serafim e Guilherme Maia. Dentro 
deste grupo, funcionam dois núcleos de pesquisa, o núcleo de Análise do cinema 
documentário (Nanook) (criado em 2009) e o núcleo de Análise Fílmica (Pepa): 
<laboratoriodeanalisefilmica.wordpress.com>; A-tevê: Laboratório de Análise de 
Teleficção (criado em 2001) é coordenado pela Professora Doutora Maria Carmem Jacob de 
Souza. <www.ateve.com.br>; Análise de Telejornalismo (criado em 2001) é coordenado 
pela Professora Doutora Itania Gomes, com a participação da Professora Doutora Juliana 
Gutmann: <www.telejornalismo.org>; Análise do Discurso e Mídia (CEPAD) (criado em 
2002) é coordenado pelo prof. Dr. Giovandro Ferreira. <http://cepadblog.wordpress.com>; 
Analítica: Grupo de pesquisa em Crítica de Mídia, Estética e Produtos Midiáticos 
(criado em 2010) é coordenado pelos Professores Doutores Edson Dalmonte e Jorge Cardoso 
Filho. <www.analitica.ufba.br>; Núcleo de estudos em jornalismo (criado em 2011) é 
coordenado pela Professora Doutora Lia Seixas: <www.njor.org>; Grupo de Pesquisa 
Recepção e Crítica da Imagem – GRIM (criado em 2011), coordenado pela Professora 
Doutora Regina Gomes: <http://grupogrim.wordpress.com>; Os dois Grupos de Pesquisa que 
conformam a Linha de Comunicação e Política integram o Centro de Estudos Avançados 
em Democracia Digital (CEADD,  <http://www.ceadd.com.br/>), a saber: Comunicação, 
Internet e Democracia (criado em 2008) é coordenado pelo Professor Doutor Wilson da 
Silva Gomes; e Comunicação, Política e Redes Digitais (CP REDES, criado em 2011), é 
coordenado pelo Professor Doutor Othon Fernando Jambeiro, com a participação do Professor 
Doutor Gilberto Almeida e do Professor Doutor Fabio Ferreira;  
 
- O Curso de especialização lato sensu em Comunicação Estratégica e Gestão de Marca e 
concluiu a sua primeira turma, que ingressou em 2013. Trinta e três alunos concluíram o 
curso. Em abril, uma segunda turma teve início.  O curso tem o intuito de promover a 
especialização de docentes e profissionais graduados nos estudos sobre comunicação 
estratégica e gestão de marca, através de suas várias disciplinas. Busca, nas orientações 
didáticas, articular aulas expositivas, discussão de textos e análise de casos práticos. Após a 
realização de cada módulo, há um período de maturação para o aluno refletir sobre o conteúdo 
trabalhado no módulo e, assim, fazer uma ligação com o almejado Trabalho de Conclusão do 
Curso (TCC). O curso incentivou que o TCC fosse uma reflexão vivida ou planejada - uma 
ação futuro – no percurso do aluno. Com tal perspectiva, o curso atendeu dois aspectos 
importantes na formação dos alunos: articulação de teoria e prática, como também, uma 
inserção regional (Bahia e Nordeste), contemplando os estudos em comunicação estratégica e 
gerenciamento de marca neste cenário. Toda essa intervenção didática – com seus métodos e 
procedimentos – fortificou o valor educativo levando os alunos à produção, compreensão e 
análise dos conteúdos oferecidos e dos próprios trabalhos ou ações extraclasse. Com essa 
didática, o curso alcançou seu objetivo fomentando a prática profissional e a reflexão de 
processos nessa área de atuação que contempla o planejamento, execução e avaliação de 
ações de comunicação nas organizações, podendo ser elas: públicas, privadas ou do terceiro 
setor. O curso lançará o livro Comunicação Estratégica e Gestão de Marcas, o qual está em 
processo de edição pela EDUFBA.  
 
2. Projetos de Pesquisa  
“A Identidade Cultural como Marca. Approach Semiótico Ao 'Brasileirismo' e à 
'Portugalidade' enquanto Marcas Nacionais. Uma análise discursiva das campanhas 
publicitárias de autopromoção dos dois países”. Responsável: Adriano de Oliveira Sampaio; 
 
“Velhice, humor e publicidade: análise de abordagens humorísticas sobre a velhice pela 
publicidade”. Responsável: Annamaria Jatobá Palacios;  



 

 

“A Comunicação das Coisas. Internet das Coisas, Big Data e Smart Cities". Responsável: 
André Lemos;  
“Mídia e processos interativos” e “Reverberação discursiva: novos cenários comunicacionais 
no contexto das mídias interativas”. Responsável: Edson Dalmonte;   
“Espaço-Visualidade/Comunicação-Cultura (ESPACC)”. Responsável: Fábio Sadao 
Nakagawa;  
 
“Juventude Negra, Epistemicídio e Qualidade da Democracia”; e “Milton Santos e a ditadura 
militar na UFBA: "Incomunicabilidade rigorosa”. Responsável: Fernando Conceição; 
 
“Teorias da Comunicação e Web 2.0: Semiose, Mediatização e Práticas Discursivas”. 
Responsável: Giovandro Ferreira;  
 
“Mapeamento da Dança nas Capitais Brasileiras e no Distrito Federal 1ª etapa: 
mapeamento de oito capitais, em cinco regiões do Brasil”. 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; 
“Observatório de Gênero e Mídia” e “Apropriações de mídias digitais com perspectiva de 
gênero”. Responsável: Graciela Natansohn; 
“Patrimoines-Images-Médias-Identités” e “Comunicação audiovisual em transição: um lugar 
a partir do qual interpretar transformações nas relações entre tecnologia e cultura”. 
Responsável: Itania Maria Mota Gomes; 
“Gênero midiático como dimensão analítica da performance televisiva: uma abordagem 
histórica da MTV Brasil” 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; 
“A prática do Jornalismo Convergente: padrões de qualidade e inovação na Web e em 
dispositivos móveis” e “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; 
“Estilo do autor roteirista da telenovela brasileira: parâmetros de análise”. Responsável: Maria 
Carmem Jacob de Souza; 
 
 “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; 
 
“O vídeo online como uma ferramenta para comunicar ciência na Espanha e no Brasil”. 
Responsável: Simone Terezinha Bortoliero;  
 



 

 

“Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD) e Convergência Jornalística em Cibermeios”. 
Responsável: Suzana Barbosa;  
 
“Projeto Laboratório de Jornalismo Convergente” (Processo Nº 471128/2014-7 – Chamada 
MCTI/CNPQ/MEC/CAPES Nº 22/2014 – Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas). 
Vigência entre dezembro de 2014 a dezembro de 2016. Responsável: Professora Suzana 
Oliveira Barbosa. Equipe: Marcos da Silva Palacios, André Holanda, Washington José de 
Souza Filho, mestrandos e doutorandos do PósCom (Adalton dos Anjos, Ellen Guerra, Juliana 
Teixeira, Talyta Singer, Vitor Torres), bem como os professores Fernando Firmino da Silva, 
da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Rodrigo da Cunha, da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e João Messias Canavilhas, da Universidade da Beira Interior/Portugal. 
Com a nova vigência a partir do financiamento do CNPq, o projeto está realizando o 
aprimoramento do aplicativo Academo – Banco de Fontes Direcionada – sobre pesquisadores 
da Universidade Federal da Bahia (http://www.academo.info/) e prossegue com a pesquisa 
teórico-conceitual e metodológica. O Academo tem previsão de lançamento para 2016, como 
parte da programação pelos 70 Anos da UFBA; 
 
“Projeto Democracia Digital: Problemas e Perspectivas”. Responsável: Wilson da Silva 
Gomes. 
 
 
3. Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
A Faculdade sedia projetos de extensão de caráter temporário e permanente. Entre os 
permanentes está: 
 
. Agenda Arte e Cultura é um portal (www.agendartecultura.com.br) de comunicação entre 
as unidades da universidade e os seus alunos e professores, ou seja, entre a própria 
comunidade interna, bem como entre a instituição de ensino e a sociedade. Ao mesmo tempo 
em que permite a formação de um banco de memória, permanente, das produções artísticas, 
culturais e científicas da UFBA ao longo dos anos. Os estagiários da Agenda Arte e Cultura 
são responsáveis por produzir conteúdo jornalístico e multimídia sobre os eventos e ações 
desenvolvidas no âmbito da universidade, relacionadas à arte e à cultura. Produções de 
docentes e discentes, de programas de extensão, de grupos de pesquisa e de cursos da UFBA 
são o material de trabalho da Agenda Arte e Cultura, que atua na divulgação da produção 
acadêmica. Entre os cursos da UFBA contemplados como pautas para a produção de conteúdo 
dos bolsistas estagiários da Agenda Arte e Cultura estão: Arquitetura e Urbanismo, 
Gastronomia, Filosofia, Psicologia, Comunicação – Jornalismo e Produção em Comunicação 
e Cultura, Letras, Artes Cênicas, Artes Plásticas, Canto, Composição e Regência, 
Bacharelados Interdisciplinares em Artes e Humanidades; 
 
. Agência Experimental em Comunicação e Cultura: A instância realizou visitas técnicas 
ao jornal A Tarde, à Biblioteca Comunitária de Pituaçu, à Rádio Comunitária de Acupe. Em 
2015, a agência suspendeu a produção do seu jornal, ficando as alunas dedicadas à atualização 
das páginas do Facebook e Blog (https://www.facebook.com/agenciaexperimentalfacom/), 
com o relato das visitas e atividades desenvolvidas ao longo do semestre.  Dentre as 
atividades planejadas, mas não efetivadas por conta do prolongamento da greve e o 
consequente esvaziamento da Faculdade durante o período festivo, está a realização de uma 
festa junina. Esta atividade costuma ser uma atribuição semestral da Agência. A instância, 
como costuma ocorrer, atuou na recepção aos calouros em 2015.1 e já está organizando a 
próxima Agenciação para o semestre 2015.2, bem como preparando a recepção para os novos 



 

 

alunos. Reporta que a greve desmobilizou parte da comunidade acadêmica, prejudicando as 
atividades, principalmente aquelas relacionadas com as disciplinas e/ou rotinas letivas. Ainda 
assim, a Agência Experimental em Comunicação e Cultura realizou oficinas de capacitação 
(Diagramação, Fotografia, Rádio para os novos membros até o mês de maio). As oficinas de 
Entrevista, Vídeo e Áudio que estavam planejadas, ficaram para ser realizadas junto da ACCS 
Memória e Audiovisual no próximo semestre. 
 
3.1 Das práticas extracurriculares 
Além do ensino, pesquisa e extensão, é importante destacar que a FACOM conta com uma 
série de práticas de natureza extracurricular por meio do Petcom, Produtora Júnior, Rádio 
FACOM, Agência Experimental, Agência de Notícias, Centro Acadêmico Vladimir Herzog, 
etc), as quais buscamos cada vez mais incentivar e ampliar. Sobretudo, atraindo crescente 
envolvimento do corpo discente nas atividades da Faculdade. Reafirmamos, assim, nossa 
disposição de discutir demandas e propostas oriundas do segmento estudantil, buscando 
contribuir para sua viabilização. 
 
- Incentivo cada vez maior para que os docentes da Unidade busquem conquistar as bolsas de 
monitoria a partir do edital da PROGRAD, bem como incentivo na demanda de bolsa 
Permanecer. Além das bolsas de monitoria ofertadas pela Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação, a Direção da Unidade tem buscado atender à demanda interna dos laboratórios, 
bem como de disciplinas, porém, em 2015, não foi possível arcar com tais bolsas, já que não 
houve repasse orçamentário às Unidades Acadêmicas; 
 
- Implementação de bolsas para os alunos de Jornalismo e de Produção em Comunicação e 
Cultura para o curso de inglês da ASSUFBA, a partir de parceria estabelecida entre a Direção 
da Unidade e aquela associação sindical; 
 
- Incentivo às atividades do Petcom, Labfoto, Rádio Facom, Produtora Júnior, Agenda Arte e 
Cultura, Centro Acadêmico, Agência Experimental, dentre outras. 
 
- Apoio à realização de eventos científicos. 
 
3.2 Órgãos complementares  
São órgãos complementares da Faculdade de Comunicação o Centro de Comunicação, 
Democracia e Cidadania (CCDC), cujo responsável é o professor Giovandro Marcus Ferreira, 
e que tem ainda como membros os professores Adriano de Oliveira Sampaio e Graciela 
Natansohn, bem como graduandos, mestrandos e doutorandos, e o Centro de Estudos 
Avançados em Democracia Digital (CEADD), que tem à frente os professores Wilson da 
Silva Gomes (FACOM e PósCom) e o professor Othon Jambeiro (PósCom) e conta com a 
participação de pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e graduandos.  
. Dentre as ações realizadas em 2015 pelo CCDC, destacam-se: a conquista de Emenda 
Parlamentar no valor de R$300.000,00, destinada pelo Deputado Federal Emiliano José. A 
Emenda foi destinada à renovação dos equipamentos do Centro; a realização do 
monitoramento de mídia, jornais on-line e emissões de televisão; o estudo e reflexão 
realizados por professores do CCDC e seus monitores e bolsistas; o estabelecimento de 
parceria com professores do Instituto de Geociência na articulação do projeto “Recursos 
Hídricos, Comunicação e Comunidade”, tendo a região do semi-árido da Bahia como local de 
pesquisa e atuação. Para 2016, o CCDC espera conquistar nova emenda, além de auxiliar a 
Diretoria da Unidade na elaboração do projeto de Mestrado Profissional em Comunicação 



 

 

Estratégica, trazendo a experiência do CCDC junto ao setor governamental e ao terceiro setor 
no tocante à comunicação; 
 
. O CEADD implementou convênio com a Secretaria de Assuntos Institucionais do Ministério 
da Cultura no valor de R$115.000,00 para execução do “Programa de Treinamento em 
Democracia Digital e Governança Democrática”, destinado à preparação e oferta de cursos 
online para a formação de servidores públicos; firmou, ainda, convênio com a Prefeitura 
Municipal de Salvador para apoio técnico-científico para o planejamento e implementação do 
projeto Gabinete Digital da Prefeitura Municipal de Salvador – centro articulador, promotor e 
gerenciador de iniciativas de governo eletrônico. O projeto está orçado em R$198.000,00 e 
neste momento está em tramitação na UFBA para a sua efetiva implementação. O Centro 
atuou na criação de rede de pesquisadores profissionais de democracia digital e governança 
eletrônica para elaborar projetos e capacitar recursos humanos para o desenvolvimento de 
soluções tecnológicas para a e-democracia. A iniciativa envolve o MinC (SAI), o Columbia 
Global Center (da Universidade de Columbia/EUA), o Banco Mundial e instituições 
brasileiras de pesquisa e desenvolvimento. O CEADD foi convidado como parceiro da 
iniciativa. Além disso, o Centro realizou as seguintes atividades de extensão: Curso SEO para 
WordPress (Participantes: 20 alunos), Treinamento: Desenvolvimento em BeTheme 
(Participantes: 8 alunos), Extração de dados sociais (Participantes: 6 alunos), Planejamento 
Digital (Participantes: 15 alunos), EAD: SEO Básico (Participantes: 616 alunos). Ainda no 
âmbito do CEADD, o grupo CP-redes, do professor Othon Jambeiro, submeteu e teve 
aprovados dois projetos, a saber: “Fomentando as Indústrias Criativas do Audiovisual no 
Brasil: o olhar das produtoras independentes”. Ainda aguarda pela liberação dos recursos por 
parte da FAPESB; e “Fomentando as Indústrias Criativas do Audiovisual no Brasil: o olhar 
das produtoras independentes”, aprovado no Edital de Ciências Humanas do CNPq. Os 
recursos devem ser liberados até o fim de dezembro. 
 
 
4. 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 ensino-aprendizagem, 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 científico-didáticos 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 e Associação Paranaense de Cultura com Fundação Araucária, para a 
execução do projeto intitulado “Augmented urbanity and smart technologies: how “smart” are 
our cities becoming?”. A pesquisa, na Faculdade de Comunicação, é coordenada pelo 
Professor Doutor André Lemos; 
 



 

 

- 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); 
 
- 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);  
 
- A FACOM, por meio do CCDC, mantém parceria com a Cipó Comunicação Interativa, 
criada em 1999, cuja missão é criar oportunidades para o pleno desenvolvimento e a 
participação social, cultural e política de crianças, adolescentes e jovens, por meio da 
democratização da comunicação e da educação.  
 
Intercâmbios de natureza acadêmica:  
 

• Suzana Barbosa integra a diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em 
Jornalismo – SBPJor, 2013-2015; 2015-2017, como membro do conselho científico; 

• Giovandro Ferreira é Diretor da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em 
Comunicação – INTERCOM e diretor – Diretor do Centro Internacional em Semiótica 
e Comunicação – CISECO; 

• Edson Dalmonte foi eleito Presidente da Associação Nacional de Programas de Pós-
graduação em Comunicação, COMPÓS. Eleita em junho de 2015, para o biênio 
2015/2016.  

• Marcos Palacios é Consultor Ad-Hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP); 

• Marcos Palacios e André Lemos são membros do Conselho Científico da ABCIBER 
(Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura);  

• Maria Carmem Jacob de Souza é membro da equipe de coordenação da Rede de 
pesquisadores da Ficção televisiva do Observatório de Teleficção Brasil (OBITEL 



 

 

Brasil). Coordenação geral do OBITEL Brasil é conduzida pela profa. Dra. Maria 
Immacolata V. Lopes (CETVN/USP). Obitel Brasil faz parte da Rede de 
Pesquisadores do Observatório de Teleficção Ibero-americano, que congrega 
investigadores da Argentina, México, Chile, Espanha, EUA (Língua Hispânica), 
Portugal e Uruguai. Rede de pesquisadores apoiada pelo programa Globo 
Universidade; 

• Wilson da Silva Gomes é membro da Câmara de Assessoramento e Avaliação da 
FAPESB - Câmara de Ciências Aplicáveis. 

 
 
5. Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos prestados ao público 
interno e/ou externo oferecidos (tipo de serviço, nº atendimento etc) 
 
A Faculdade de Comunicação, conforme descrito acima no item relacionado ao Ensino de 
Graduação (Laboratórios), apoia e dá suporte para a realização de atividades pertinentes à 
função dos referidos laboratórios a partir das solicitações que nos chegam de outras 
faculdades, institutos e órgãos da Universidade. 
 
 
6. Eventos realizados, premiações, dentre outros 
 
. O Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-Line (GJOL) e o PósCom promoveram a realização 
da palestra “Metodologias de Pesquisa Aplicadas em Jornalismo”, ministrada pelo professor 
Elias Machado, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no dia 17 de dezembro. O 
professor falou sobre os desafios da pesquisa em jornalismo e discutiu dados de trabalhos 
apresentados em congressos. Evento gratuito e aberto aos alunos da graduação e da pós-
graduação da FACOM, e ao público externo interessado; 
 
. O Grupo de Pesquisa em Análise de Telejornalismo e o PósCom realizaram no dias 26 e 27 
de outubro, na FACOM, o II Seminário Internacional Estudos de Televisão Brasil França 
Testemunhas, Media, Identidades. Organizado no âmbito do PIMI\Patrimoines-Images-
Médias-Identités – acordo de cooperação científica entre os dois países aprovado pelo Centre 
National de la Recherche Scientifique CNRS. Evento foi gratuito e aberto ao público 
interessado; 
 
. O PósCom, através da Linha de Pesquisa de Análise de Produtos e Linguagens da Cultura 
Mediática, e de dois de seus grupos de pesquisa, o Grupo de Pesquisa em Análise de 
Telejornalismo e o Grupo de Pesquisa Analítica – Crítica da Mídia, Estética e Produtos 
Midáticos, realizou, nos dias 29 e 30 de outubro o evento “A Historicidade dos Processos 
Comunicacionais – II Encontro de Grupos de Pesquisa Brasileiros”. Com o objetivo de 
favorecer a consolidação da cooperação científica entre pesquisadores brasileiros do campo da 
Comunicação provenientes de diferentes grupos de pesquisas, o 2º Encontro reuniu 
pesquisadores da UFBA, UFRB, UFMG, UFRJ, UFPI, Universidade Paulista e FIOCRUZ. 
Evento foi gratuito e aberto ao público interessado; 
 
6.1 Premiações 
 
. Rosane Soares Santana recebeu menção honrosa no Prêmio Antonio Lavareda do IV 
Congresso da ALICE - Associação Latino Americana de Investigadores em Campanhas 
Eleitorais. O mérito foi concedido pela pesquisa “Participação política nas eleições 



 

 

presidenciais de 2014: eleitores de Salvador usuários do Facebook e WhatsApp”, que faz 
parte da sua investigação do doutorado; 
 
. O aluno de Jornalismo Cássio Santos Santana foi premiado em 3º lugar na área de 
conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas no XXXIV Seminário Estudantil de Pesquisa da 
UFBA com o trabalho “Paradigmas da comunicação: Contribuições de Eliseo Véron”, sob a 
orientação do Professor Giovandro M. Ferreira. O seminário foi realizado no período de 30 de 
novembro a 02 de dezembro de 2015. 
 
 
7. Perspectivas para o Exercício de 2016 
 
- Finalização do processo de reforma do projeto pedagógico do Curso de Comunicação 
(Jornalismo); 
- Encaminhar o processo de reforma do projeto pedagógico para Produção em Comunicação e 
Cultura; 
- Finalização do processo de reforma do projeto pedagógico para o Curso de Cinema e 
Audiovisual com o objetivo de implementação do segundo ciclo;   
- Continuar com o propósito de se conseguir o adequado funcionamento para o curso de 
Cinema e Audiovisual, área de concentração do BI de Artes, conseguindo vagas docentes para 
o curso, bem como técnicos-administrativos com funções específicas para atendimento das 
demandas do curso, que funciona desde 2010 ainda de modo precário na Faculdade de 
Comunicação; 
- Estabelecer projetos e parcerias que permitam ampliar as ações em prol da 
internacionalização tanto na Graduação como na Pós-Graduação na Faculdade de 
Comunicação, buscando-se também maior inserção em programas em curso na PROGRAD, 
PROPG e PROCI/UFBA; 
- Ampliar e reforçar as atividades de extensão, ensino e pesquisa e prospectar parcerias locais, 
nacionais e internacionais; 
- Retomar a realização do Seminário Interno de Pesquisa e promover o Seminário de Extensão 
da Unidade; 
- Implementar os Cursos de Especialização em Fotografia e em Design de Marcas;   
- Desenvolver a proposta para criação do Mestrado Profissional em Comunicação Estratégica 
e buscar implementá-la; 
- Implementar as ações no âmbito do Núcleo de Assessoria de Comunicação e Extensão da 
Unidade;  
- Continuar a requalificação dos espaços e equipamentos do Laboratório de TV e Vídeo 
(Audiovisual); 
- Realizar o tratamento acústico para o estúdio de rádio, ainda pendente; 
- Envidar esforços para ampliar o quadro de servidores técnicos-administrativos, e manter o 
estímulo à capacitação e qualificação dos mesmos; 
- Prosseguir com as ações para melhoria do Setor Administrativo visando a sua otimização; 
- Continuar com o empenho para garantir a boa infraestrutura para as instalações da Unidade, 
considerando os espaços de salas de aula, laboratórios, auditório, cantina, e setor 
administrativo.



 

 

 
 

FFAACCUULL DDAADDEE  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
  
  
ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

− O Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia registrou a apresentação de 258 
monografias, com 32 formaturas dos alunos, referentes ao semestre 2015.1. Os 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) versaram sobre variados temas na área da 
Educação. Referentes a 2015.2, a previsão de 313 apresentações de monografias e 
formaturas 32 formaturas.   

− O Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física registrou em 2015.1, 167 
monografias em 2015.1 e 12 formandos e em 2015.2, 169 monografias  18 formaturas. 

− O Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais registrou em 2015.1, 12 
monografias e  03 formatura e em 2015.2, 10 monografias  07 formatura. 

− Curso de Licenciatura em Pedagogia Noturno em 2015.1 registrou 136 monografias e 
em 2015.2. registrou 190 monografias.  

 

2- ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
− O Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Educação (PPGE), coordenado pelos 

professores Maria Helena Silveira Bonilla e Jonei Cerquira Barbosa, registrou 40 
defesas de mestrado e 46 de doutorado. Registrou também a matrícula de 98  alunos 
no mestrado e 209 no doutorado. Seu conceito na Capes é nota 4. 

− O Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento 
(DMMDC), coordenado pelo professora Suely Messeder, registrou a matrícula em 
2015.1 114 alunos e  em 2015.2 - 99 alunos regulares registrou 15 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, O programa recebeu o conceito 05  cinco na avaliação da Capes.  

− Mestrado Profissional em Educação: Currículo, Linguagens e Inovações pedagógicas, 
registrou 40 matriculas de alunos regulares, registrou 40 defesas, atende ao território 
de Irecê - (Irecê, Lapão e Ibititá), através das Prefeitura. Coordenado pela profa. Maria 
Inez Carvalho. Conceito 3 na avaliação da Capes. 

 



 

 

 
PÓS-GRADUAÇÃO ( lato sensu) 

Título Coordenador/a Período de Realização 

Curso de Especialização em Ensino de Filosofia 
no Ensino Médio – 360horas / 180 vagas (EaD) 
 

Dante Augusto Galeffi 01/03/14 a 01/08/15 

IV Curso de Especialização em Educação 
Física, Esporte e Lazer – 360horas / 40 vagas 
(presencial) 

Claudio de Lira Santos Junior 01/04/14 a 01/04/15 

3ª Edição - Curso de Especialização em 
Coordenação Pedagógica - CECOP 3 (EaD) 
/360h 

Iracy Maria de Azevedo Alves 06/10/14 a 06/02/16 

3ª Edição - Curso de Especialização em 
Docência na Educação Infantil/360h/120vagas 
(Presencial) 
 

Licia Maria Freire Beltrão 01/11/14 a 01/04/16 

4ª Edição - Curso de Especialização em Gestão 
Escolar - CEGE 4 (EaD) /400h – 400 vagas 

José Wellington Aragão 01/11/14 a 01/12/15 

Curso de Especialização para Gestores e 
Coordenadores Pedagógicos da Educação 
Básica Integral (EaD) /360h / 120 vagas 
 

Celma Borges Gomes 01/03/15 a 01/08/16 

Curso de Especialização em Educação com 
ênfase em novos aportes educacionais 
(Presencial) / 360h / 30 vagas - Jeremoabo/BA 
 

Jonei Cerqueira Barbosa 01/10/15 a 01/12/16 

II Curso de Especialização em Pedagogia 
Histórica-Crítica para as Escolas do Campo 
 

Celi Nelza Zulke Taffarel  01/10/15 a 01/10/16 

Curso de Especialização em Educação, Pobreza 
e Desigualdade Social – EaD / 360h / 400 vagas 
 

Lygia de Sousa Viegas 01/10/15 a 01/10/17 

Curso de Especialização em Curriculo Escolar Maria Inez Carvalho 1/07/2014 a 04/06/2016 

 



 

 

3.PROJETO DE EXTENSÃO/PROJETO DE PESQUISA 
Título Coordenador/ Período de realização 

Curso de Fortalecimento dos Conselheiros 
Escolares 

Uilma Rodrigues de Matos 11/02/14 a 11/02/15 

Curso de Educação em Direitos Humanos Rosangela Costa Araújo 10/03/14 a 31/01/15 

Projeto Vizinhança no Calabar Celi Nelza Zulke Taffarel 16/06/14 a 30/06/15 

Projeto Ações formativas na escola Liane Castro de Araujo 15/10/14 a 18/12/15 

Núcleos de Articulação Universidade Escola - 
NAES 

Alessandra Santos de Assis 01/11/14 a 18/12/15 

Cultura, Criatividade, Economia Criativa e 
Inovação: Ações Educativas e Memória 
Quilombola do Sítio Histórico Cultural de 
Santiago 

Maria Inês Correa Marques 03/11/14 a 31/10/15 

Escrevivendo Ciências no Museu Raquel Nery Bezerra 01/01/15 a 31/12/15 

Escolas Sustentáveis: conhecer, propor e agir 
diante dos desafios socioambientais. 

Rosileia Oliveira de Almeida 01/01/15 a 31/12/16 

A Educação Popular e as suas questões 7 Mauricio Mogilka 08/01/15 a 10/02/15 

O Corpo e os Jogos: Dimensões Culturais da 
Diáspora Africana no Brasil 

Maria Cecília de Paula Silva 08/01/15 a 01/12/16 

Serviço de Atenção Psicopedagógica 
Paulo Roberto Holanda 
Gurgel 

16/03/15 a 18/12/15 

Desenvolvimento & Aprendizagem Infantil: 
Uma Perspectiva Analítico – Comportamental. 

Paulo Roberto Holanda Gurgel 20/03/15 a 20/11/15 

IV Curso Intensivo de Biomecânica Celi Nelza Zulke Taffarel 23/03/15 a 25/03/15 

Enlace & Experimente: uma abordagem 
analítico-comportamental 

Paulo Roberto Holanda Gurgel 27/03/15 a 27/11/15 

Seminário Final Interno sobre os Resultados 
Do Diagnóstico Nacional Do Esporte 
(DIESPORTE) 

Celi Nelza Zulke Taffarel 06/04/15 

Cine Esporte Coriolano Pereira Junior 09/04/15 a 26/11/15 

V Encontro Estadual do Proinfância Bahia 
MEC-UFBA/V Encontro Estadual do Fórum 
Baiano de Educação Infantil (FBEI) 

Marlene Oliveira dos Santos 16/04/15 

Curso de Introdução à Fisiologia Maria Elisa Gomes Lemos 05/05/15 a 26/05/15 

Ciranda do Brincar - FACED Leila da Franca Soares 25/05/15 a 29/05/15 

Ginástica Laboral para os servidores da 
FACED -UFBA 

Maria Elisa Gomes Lemos 01/06/15 a 31/12/15 

A Educação Popular e a suas questões 8. Mauricio Mogilka 08/07/15 a 13/08/15 

Balaio de sensibilidades Cilene Nascimento Canda 10/08/15 a 31/08/15 
IV Seminário Internacional Educação 
Medicalizada: transver o mundo, perturbar os 
sentidos. 

Maria Izabel Souza Ribeiro 01/09/15 a 04/09/15 

A Educação Popular e as suas questões 9 Mauricio Mogilka 16/09/15 a 28/10/15 
V Semana de Arte e Cultura de Imbassaí- 
SACI e a II Feira de Economia Criativa de 
Imbassaí - FECI- II Encontro de Culturas 
Populares de Imbassaí-ECPI 

Romilson Augusto dos Santos 25/09/15 a 04/10/15 

Curso de Extensão: Pedagogia Griô Pedro Rodolpho Jungers Abib 05/10/15 a 10/10/15 
Seminário Integrado Capitalismo e Economia 
Mundial- XI SERMAX 

Celi Nelza Zulke Taffarel 10/11/15 a 11/11/15 

 



 

 

 
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 Jeremoabo (Curso de Especialização)  

 
 
5. QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ ATE NDIMENTOS 
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.  
− Dialogos Culturais 1, 2, e 3,  
− Conversa Cantada 
− V Semana de Arte e Cultura de Imbassai) - SACI 
− Exposição interativa: AROMAS, CORES E SABORES: UM CONVITE À 

FEIRA DE SÃO JOAQUIM 
− Violência nas escolas: em busca de uma cultura da não violência 

III (In)Formace 



 

 

  
  

FFAACCUULL DDAADDEE  DDEE  FFAARRMM ÁÁCCII AA  
 
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, 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 58 professores, sendo 50 
professores em regime de dedicação exclusiva, 08 em regime de 20 horas e 05 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 
 
 
2.2 Contratações de pessoal   

2.2.1 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 
 

Os Professores foram nomeados em dezembro de 2015. 
 

2.2.2 Técnicos Administrativos 
 
Foram contratadas duas Farmacêuticas Bioquímicas que foram lotadas para atender a 
demanda dos Laboratórios de Análises Clínicas e Toxicológicas (LACTFAR). 
 

2.2.3 Vacância 
Recebemos um Técnico em Laboratório/Química em substituição a vacância da servidora 
Tatiana Daltro. 
 
 
 
 



 

 

2.3 Currículo do Curso 
 
Ao longo do ano de 2015, o Núcleo Docente Estruturante – NDE, juntamente com Colegiado 
do Curso deram continuidade ao processo que trata da reestruturação curricular do PPC de 
Farmácia da UFBA. Basicamente trabalhou-se nas duas diligências enviadas pelo Núcleo de 
Currículos da PROGRAD – NUPROG, nas quais foram realizados vários questionamentos 
referentes a adequação do PPC à Legislação do Ministério da Educação (MEC) e da própria 
UFBA. O NDE com o acompanhamento constante do NUPROG sanou todos os 
questionamentos. Em novembro de 2015 os Departamentos, Colegiado e Congregação da 
Faculdade deram anuência às alterações realizadas e, após aprovação o Tomo II do Projeto ao 
NUPROG foi enviado para emissão de parecer final com vistas ao seu encaminhamento para 
apreciação pelo Conselho Acadêmico de Ensino, que ocorrerá, provavelmente, no primeiro 
semestre de 2016.  
 
2.4 Área Administrativa 
 

2.4.1 Recursos Financeiros 
 
Os recursos financeiros do ano de 2015 foram aplicados conforme a tabela abaixo: 
 

 
 
 



 

 

2.5. Comitê de Ética em Saúde 
 
O Comitê de Ética em Saúde foi implantado em setembro de 2014 e está em processo de 
finalização dos trâmites para funcionamento das atividades, com previsão de início para 
2016.2. 
 
2.6 Conclusão da Reforma e Ampliação da Faculdade de Farmácia 
 
 A inauguração da reforma e ampliação da unidade aconteceu em 10 de julho de 2015, após 
três anos de seu início. A Faculdade encontra-se com infraestrutura adequada à demanda de 
discentes, docentes e comunidade externa, faltando apenas a adequação de energia elétrica 
nos laboratórios de multiuso e reforço elétrico para os laboratórios de pesquisas. Após a 
reforma, foi viabilizado pela Diretoria um controle de fluxo de pessoal com crachás de 
identificação na portaria.  
 
 
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.  
 
Atualmente os três departamentos totalizam 58 docentes, distribuídos:   
 

PROFESSORES 
Departamento do 
Medicamento 

Departamento de 
Análises Clínicas e 
Toxicológicas 

Departamento de 
Análises 
Bromatológicas 

MESTRES 04 05 04 
DOUTORES 21 19 08 
Dedicação Exclusiva 21 19 10 
Tempo Parcial 02 04 02 
 
 
3.1 Atividades dos Departamentos 
 

ORIENTAÇÕES 
Departamento do 
Medicamento 

Departamento de 
Análises Clínicas e 
Toxicológicas 

Departamento de 
Análises 
Bromatológicas 

Monitorias 
03 
 

02 03 

Bolsas 
PIBIC/PIBIT/PIBEX 

54 42 20 

Bolsas Permanecer 
06 
 

06 08 

TCC 
116 
 

41 10 

 Orientação em Pós-
graduação Mestrado 

36 36 25 

Orientação em Pós- 
graduação Doutorado 

20 20 01 



 

 

 
 

 
 
4. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
4.1 Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 
 
 4.1.1 Mestrado em Ciência de Alimentos (PGAli) 
 
Após o credenciamento e recredenciamento de docentes em 2013, e credenciamento em 2015, 
fez parte do PGALi em 2015, 13 (treze) professores com caráter permanente, dos quais 06 
(seis) do Departamento de Análises Bromatológicas, 06 (seis) de outros Departamentos da 
UFBA, e 01 (um) da UEFS. O número de docentes permanentes (estabelecido mínimo de 10), 
e o percentual de docentes colaboradores/docentes permanentes em 2015 foram 2 (15,4%), 
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 
tem como Coordenadora e vice-coordenadora as Profª Janice Isabel Druzian e Alaíse Gil 
Guimarães, respectivamente. 
 
O programa possuiu em 2015, aproximadamente 60 (sessenta) alunos regularmente 
matriculados (dos quais 27 selecionados em 2015), o que perfaz um percentual médio de 4,6 
discentes por docente permanente/neste 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. Em 2015 foram titulados 19 
Mestres em Ciência de Alimentos, o que gera um índice de 1,5 discentes titulados/docente 
permanente neste ano. 
 
O Relatório Trienal 2010-2012 da 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 
alguns itens do Corpo Docente (item 2.4), Corpo discente, Dissertações (item 3.4) e 
principalmente a Produção Intelectual (item 4.1), são os pontos fracos. Estes pontos fracos 
foram sistematicamente enfrentados em 2013, 2014 e 2015. O item 2.4 relativo a número de 
disciplinas dos docentes na graduação foi redimensionando e em 2015 está inserido no 
atributo MB e Conceito 4. O item 3.4 (tempo médio de titulação discente e eficiência na 
formação) passou de 28 meses no triênio 2010-2012 para 27,2 meses/2013, 25,5 meses/2014, 
e 23,26 meses/2015 (média 2013-15 = 25,3 meses, atributo MB - Conceito 4). A produção 
intelectual qualificada relativa ao item 4.1 passou de 40 pontos no triênio 2010-2012 (último 

PUBLICAÇÕES Departamento do 
Medicamento 

Departamento de 
Análises Clínicas e 
Toxicológicas 

Departamento de 
Análises 
Bromatológicas 

Artigos 05 19 22 
Resumo 07 13 46 
Bolsista de 
Produtividade 

- 05 01 

Parecerista ADHOC -04 05 36 
Patentes 01 0 01 
Bolsista Pós-doc - 02 03 

Capítulo de Livro - 01 02 



 

 

lugar/48o) para 130 e 140 pontos em 2013 e 2014, respectivamente, que correspondem ao 29o 
e 23o lugares dos 50 atuais Programas da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
credenciados pela CAPES no Brasil.  
 
Neste contexto, considerando que a produção de 2015 foi similar a de 2014, e se isto se repetir 
em 2016, planeja-se que na avaliação quadrienal CAPES 2013-2016 todos os pontos fracos 
sejam superados e o Programa atinja o Conceito 4, visando a implantação do curso de 
Doutorado em Ciência de Alimentos. 
 

 4.1.2 Mestrado em Ciências Farmacêuticas (PPGFar) 
 
Fazem parte deste Programa 21 professores, sendo que 16 compõem o corpo permanente do 
Programa, dos quais 03 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 41 alunos, o que perfaz um 
percentual médio de 2,56% 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 Universidades Federais de Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Centro 
Universitário de Vila Velha e a Universidade Federal da Bahia e tem como objetivos: formar 
pessoal qualificado para o exercício profissional da pesquisa e do magistério superior, 
considerados indissociáveis no campo da Assistência Farmacêutica; produzir e difundir e 
aplicar o conhecimento de Assistência Farmacêutica a realidade brasileira e ao Sistema de 
Saúde; incentivar a pesquisa na área de Assistência Farmacêutica sob a perspectiva multi e 
interdisciplinar.  O mestrado tem como Coordenadora a Profª Drª Lúcia Noblat e se encontra 
na quarta turma. Em 2015 tiveram 02 alunos matriculados pela UFBA e houve 01 defesa de 
dissertação, tendo duas agendadas para 2016. 
 

4.1.4 Residência Multiprofissional do Hospital Universitário Edgard Santos  
 

A Faculdade de Farmácia participa da Residência Multiprofissional do COM-HUPES, que 
possui oito áreas profissionais. Esta residência é uma especialização Lato Sensu de 
treinamento em serviço e que tem como objetivo a formação de recursos humanos para o 
SUS, sendo que os profissionais farmacêuticos terão a vivência prática multidisciplinar. 
 
 
5. PROJETOS DE PESQUISA 
 
Os projetos de pesquisa possuem 11 laboratórios envolvidos e foram contemplados pelas 
agências de fomento: 



 

 

 
 
Órgão de Fomento Em Andamento Aprovados 2015 
CNPq 27 06 
CAPES 03 02 
FAPESB 32 02 
PRODOC/UFBA 03 01 

 
• Projetos Aprovados em 2015 (Edital 005/2015 Universal). 

 
IDENTIFICAÇÃO DE BIOMARCADORES ASSOCIADOS A EVOLUÇÃ O PARA AS 
FORMAS GRAVES DA ESQUISTOSSOMOSE.  
Coordenadora: Profª Drª Luciana S. Cardoso 
 
MECANISMOS MOLECULARES ENVOLVIDOS NA CRONIFICAÇÃO D A DOR 
PÓS-OPERATÓRIA EXPERIMENTAL 
Coordenadora: Profª Drª Cristiane Villareal 
 
AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE ISOLADOS PROTEICOS 
E NANOCARGAS DE AMIDO NO DESENVOLVIMENTO DE 
FILMES BIONANOCOMPÓSITOS DESTINADOS AO SETOR DE EMB ALAGENS  
Coordenadora: Janice Izabel Druzian 
 
 

• Edital Infraestrutura FAPESB 2015 EDITAL Nº 003/2015. 
 
Titulo:  AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTRUMENTAL DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE ALIMENTOS DA UFBA, VISA NDO O 
FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS. 
Coordenadora: Profª Drª Janice Izabel Druzian 
 
 

• Cursos de Extensão Inscritos no SIATEX realizados em 2015. 
 
 

CURSO Processo nº 
Farmácia Homeopática 
 

7849 

Liga Acadêmica de Fitoterapia da Bahia 
 

5883 

Programa de Plantas Medicinais e Fitorerapia no SUS 
 

7200 

Curso de Plantas Medicinais e Fitoterapia na Prática Clínica 
 

7205 

Programa de extensão permanente Farmácia da Terra 1483 
 
 
 
 
 



 

 

5.1.  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/ATENDIM ENTOS 
AO PÚBLICO INTERNO E/OU EXTERNO OFERECIDOS PELA 
UNIDADE/ÓRGÃO  

 
Laboratórios Amostras Pacientes 
Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Produtos: 
Alimentos, água, manipuladores,visitas técnicas e equipamentos 
e utensílios, coordenado pela Profª Drª Clícia Capibaribe 
Leite. 

7775 

- 

Laboratório de Análises e Controle de Qualidade de Alimentos, 
coordenado pela Profª Drª Rosemary Duarte Sales Carvalho. 1711 

- 

Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas (LACTFAR), 
coordenado pela Profª Drª Neci Matos Soares. 

- 45.255 
 

 
 
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.  Para implantação deste espaço 
físico, estamos aguardando a liberação da emenda Parlamentar 2015 da Deputada Alice 
Portugal.  
 
 
6. DEMAIS INFORMAÇÕES 
 

6.1 Convênios 
.  Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB 
.  Cooperação com o Programa Nacional de Alimentação - PNAE 

 
6.2 Eventos 
- V SIMFAR - organizado pelos formandos 2015.2 e realizado no período de 27 a 28 

de novembro de 2015. Contou com a participação dos professores da Unidade e professores 
convidados. 

- XXXIIII Semana de Farmácia: realizada durante o período de 19 a 23 de outubro. 
Contou com a participação dos professores da Unidade e professores convidados. 



 

 

- Campanha Nacional de Fotoeducação: realizada pela Farmácia Universitária da 
UFBA em parceria com a Faculdade Ruy Barbosa e o Fórum Nacional de Farmácias 
Universitárias. Período: 24, 25 e 26 de novembro de 2015.  

- Orientações farmacêuticas na luta contra o câncer de pele. Coordenadora: Cristina 
Laignier 
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Disciplinas ministradas em 2015.1  
Antropologia: Introdução à Arqueologia (1); Arqueologia Brasileira (1); Antropologia I (10); 
Antropologia II (1); Cursos Monográficos em Antropologia (4); Antropologia III (1); 
Antropologia IV (1); Técnica e Investigação e Análise em Antropologia (1); Prática Pesquisa 
em Antropologia (1); Antropologia do Negro no Brasil (2); Etnias e Culturas Africanas (1); 
Antropologia Política (1); Antropologia Urbana (1); Antropologia Médica (2); Teorias da 
Etnicidade (1); Seminário de Metodologia e Prática de Pesquisa (1); Cor e Classe no Brasil 
Contemporâneo (1); Etnologia Indígena (1); Etnografia (1); Metodologia Qualitativa em 
Ciências Sociais (1); Seminário de Antropologia (1); Prática de Pesquisa em Antropologia 
(5); Indivíduo e Cultura;(1). Pós-Graduação Em Antropologia: Projeto de Tese (1); Teoria 
Antropológica Contemporânea (1); Seminário de Métodos, Produção e Análise Dados 
Etnográficos (2); Seminário Avançado em Teoria Antropológica (1); Seminário Avançado em 
Métodos, Produção e Análise de Dados Antropológicos (1) ; Sociedade, Cultura e Uso de 
Substâncias Psicoativas (1); Pesquisa Orientada em Antropologia (1); Análise de Dados e 
Redação de Dissertação (1); Análise de Dados e Redação de Tese (1); Antropologia e 
Literatura (1); Antropologia e Filosofia Política (1). Programa Multidisciplinar em Estudos 
Étnicos e Africanos; Teorias da Etnicidade; Seminários de Metodologia e Prática de 
Pesquisa; Cor, Classe e Gênero (1); Tópicos em Educação Intercultural Multilíngue (1). 
Ciência Política: Ciência Política (1); História das Ideias Políticas; Organização Política do 
Brasil; Curso Monográfico em Ciência Política (2) Política (3) ; Política III (2); Política IV 
(1); Técnica de Investigação e Análise em Ciência Política; Prática de Pesquisa Política (4); 
Autoritarismo e Democracia (1); Política I-A (2); Política II (1); Seminários Avançados; 
Gênero, Desenvolvimento e Políticas Públicas (1); Gênero e História; Tirocínio Docente 
Orientado (1); Técnicas de Investigação e Análise em Ciências Sociais I (1); Processos de 
Hegemonia e Contra Hegemonia (1); Metodologia Científica Aplicada aos Estudos de 
Gênero; Introdução aos Estudos de Gênero (8); Gênero e Interseccionalidades (2); Iniciação 
Científica aos Estudos de Gênero II (1); Gênero e Trabalho (1); Gênero e Políticas Públicas 
IV (2) Orientação Monográfica (9); Orientação Monográfica II (5); Pedagogias Feministas 
(1); Gênero e Relações Raciais (1); Política I (1); Gênero e Desenvolvimento Regional (2); 
Gênero e Violência (3); Metodologia de Projetos de Intervenção Social (1); Introdução à 
Antropologia do Gênero (1); Estágio Supervisionado Gênero e Diversidade II (1); Estágio 
Supervisionado em Gênero e Diversidade II (2); Epistemologia, História das Ciências e 
Gênero (1); Pensamento Político no Brasil (1); Metodologia de Projetos de Intervenção Social 
(1); Seminário de Ciência Política (1); Prática de Pesquisa em Ciência (4); Política, Estado e 
Sociedade (1); Mídia e Política; Tópicos de Teoria Política Contemporânea (2); Gênero e 
Comunicação; Seminário Temático Teorias Feministas (2); Seminário Temático 
Desenvolvimento Regional (2); Análise de Políticas Públicas; Direitos Humanos, Justiça e 
Cidadania; Políticas Públicas e Metodologias Participativas (1); Democracia, Democracias: 
Tensões, Dilemas e Possibilidades (1).Filosofia - Graduação: Introdução à Filosofia (22 
Turmas); Estética I (4t); Lógica I (1); Ética I(2); Ontologia (1); Teoria do Conhecimento (1); 
Tópicos Especiais de Filosofia II (1); Estética – Filosofia das Artes (02); Estética II (1); 
Filosofia Política (1); História da Filosofia Antiga I (1); História da Filosofia Medieval 
(1);História da Filosofia Moderna II (01); História da Filosofia Contemporânea II (1); 
Introdução à Filosofia I-A (1); Introdução à Lógica (1); Lógica e Linguagem (1); Tutoria I 
(5); Tutoria II (6); Tutoria III (8); Tutoria IV (8); Seminário de Pesquisa (1); Monografia – 



 

 

Bacharelado (8); Tópicos Especiais em Filosofia Contemporânea (1); Tópicos Especiais em 
Filosofia Moderna (1); Tópicos Especiais em Filosofia Da Ciência (1); Tópicos Especiais em 
Ética (1); Tópicos Especiais em Lógica (1); Ética I – A (1); Monografia Final – Licenciatura 
(9). Pós-Graduação: Seminário de Pesquisa I (1); Problemas Fenomenológicos e 
Hermenêuticos (1); Problemas de Filosofia Contemporânea (1); Leituras Sobre “O Capital” de 
Marx (1); Pesquisa Orientada (1); Defesa Final de Dissertação (1); Exame de Qualificação 
(1); Seminário de Pesquisa III para Doutorado (1); Pesquisa Orientada – Doutorado (1); 
Exame de Qualificação de Tese (1); Defesa Final de Tese (1); Filosofia da Psicanálise (1); 
Estética (1). História: Graduação História Antiga (2); História Medieval (3); História 
Moderna I (2); História Contemporânea I (2); Introdução ao Estudo da História (5); Cultura 
Brasileira (1); História Econômica Geral e do Brasil (3); História da Cultura I (2); História do 
Brasil I (2); História da Civilização Brasileira (2); História da Bahia I (2); História do Brasil 
III (2); História da Ásia (1); Pesquisa Histórica Supervisionada (42); História da América 
III(2);Técnicas de Elaboração de Projetos (1); Tópicos Especiais de História (1); História da 
América I-A(2); Metodologia da Pesquisa (3); História Social (2); África: Ciência e 
Colonialismo (3); Estudos Monográficos I (23); Estudos Monográficos II ( 23); Fonte 
História, Identidade (1); História da África I (2); Seminário Temático (2); Introdução ao 
Trabalho Acadêmico (2); Pós-graduação: Igrejas, Ditaduras e Revoluções na América Latina 
(1); Conjunturas Insurgente e Cultura Política no Brasil Colonial (1); História Religiosa 
Moderna (séc XI, XIII ); História e Antropologia: em busca do diálogo possível (1); História 
Social; (3); Metodologia da Pesquisa (3); Pesquisa Orientada; Seminário de Tese; Estágio 
Docente Orientado; Exame de Qualificação; Defesa de Mestrado; Defesa de Doutorado. 
Museologia Graduação: Laboratório de Cultura Material Africana (1); Estagio 
Supervisionado (2) ; Arte Sacra I (1); Ação Cultural e Educativa dos Museus (1); Museologia 
(1); Pesquisa Museológica I (1); Pesquisa Museológica II (1); Museologia Contemporânea 
(1); Laboratório de Documentação (1); Laboratório de Conservação (1); Exposição 
Museológica (1); Ação Cultural e Educativa com Patrimônios (1); Estágio Curricular II (1); 
Trabalho de Conclusão de Curso II (2); Trabalho de Conclusão de Curso III (2); Estudos de 
Cultura Material (1); Seminários Temáticos I (1); Seminários Temáticos III (1); Seminários 
Temáticos V (1). Pós-Graduação: Teoria Museológica (1); Prática de Pesquisa Orientada I 
(4); Prática de Pesquisa Orientada II (6); Pesquisa Museológica (1); Gênero e Patrimônio (1); 
Tirocínio Docente (1); Tópicos Especiais de Pesquisa (1). Neim Pós-Graduação: Gênero e 
História; Seminário de Teoria Feminista I; Dinâmica das Relações de Gênero, Raça e Classe; 
Gênero, Desenvolvimento e Políticas Públicas. Sociologia: Graduação: Introdução à 
Sociologia I (7); Introdução à Sociologia II (11); Sociologia I (2); Sociologia II (3); 
Sociologia III (1); Sociologia IV (1); Sociologia V (1); Sociologia do Conhecimento (1); 
Formação da Sociedade Brasileira (4); Sociologia Urbana (1); Análise Teórica em Ciência 
Social (1); Curso monográfico em Sociologia (13); Sociologia da Desigualdade Social (1); 
Seminário em Ciências Sociais (3); Técnica Investimento e Análise em Sociologia (1); Prática 
de Pesquisa em Sociologia (4); Sociologia Rural I (1); Dinâmica das Relações de Gênero e de 
Classes (2); Cultura, Modernidade e a Sociedade (1); Teoria Social Clássica (3); Tirocínio 
Docente Orientado (1); Metodologia e Expressão Técnico-Científica (1); Teoria Social 
Contemporânea (1); Epistemologia das Ciências Sociais; (1) Metodologia Quantitativa em 
Ciências Sociais (1); Prática de Pesquisa em Sociologia (9); Estudos sobre a Globalização (1); 
Individuo e Sociedade (1); Estudos Avançados em Sociologia (1); Sociologia do Crime (1); 
Metodologia da Pesquisa (1); Sociologia da Solidariedade (1); Estudos de Organização 
Profissional (1). Pós-Graduação Em Ciências Sociais: Técnicas de Investigação e Análise I 
(1); Lei, Justiça e Sociedade (1); Teoria Social Clássica (03); Estudos de Gênero, Gerações e 
Relações Raciais (1); Democracia, Democracias: Tensões, Dilemas e Possibilidades (1); 
Territorialidade, Memoria e Identidade (1); Pesquisa Orientada (1); Seminários Avançados 



 

 

(1); Sociologia Urbana (1); Processos de Hegemonia e Contra Hegemonia (1); Classe, 
Cidadania e Reconhecimento (1); Pesquisa Orientada (1); Cinema, Cultura e Sociedade (1); 
Estado - Nação, Cultura e Identidades Na África Contemporânea (1); Cidade(s), Cultura(s) E 
Modernidade(s) (1); Análise Social e Histórica do Corpo e da Medicina (1); Análise de Teoria 
em Sociologia Política (1); A Crise da Modernidade; Objetividade e Subjetividade dos 
Processos Sociais (Marx, Postone, Kracauer, Fromm, Debord Et Alii) (1).  
 
Projetos de Pesquisa:  
Antropologia: Inventário de locais com vestígios arqueológicos do município e Morro do 
Chapéu; Projeto Circuitos arqueológicos de visitação de sítios de Arte Rupestre da Chapada 
Diamantina; Lazer, Festividades e Patrimônio Cultural na Baía de Todos os SantosRedes de 
Cuidado e Populações Vulneráveis na Baía de Todos os Santos; Os Maxakali e sua terra: 
traduções interculturais da noção de direito; Adesões religiosas, identidades e redes sociais: 
africanos libertos entre a Bahia e o Daomé (1770-1870) Etnografia dos Espaços Diferenciais 
em Salvador. Uma leitura a partir da teoria do espaço de Henri Lefebvre; Pessoalidade, Corpo 
e Gênero na Reprodução Humana: Uma Investigação Comparativa Sócio-Antropológica; 
Racismos brasileiros e os Povos Indígenas; A ‘galáxia Lombroso’- a rede internacional em 
torno do gabinete de Cesare Baruch Lombroso e a formação das ciências humanas na Bahia, 
em Cuba e em Argentina (1888-1930); Inovação e formação em preservação e conservação 
digital de arquivos em África: uma parceria entre Arquivo Histórico de Moçambique, Cabo 
Verde e o Museu Digital da Memória Africana e Afro-Brasileira; Estado, desigualdades e 
novas tecnologias - projeto de cooperação em pesquisa e inclusão tecnológica entre a UFBA e 
o INEP-Guiné Bissau; Museu Digital da Memória Africana e Afro-brasileira; Negritude 
estatal? O ativismo negro em veias capilares do Estado brasileiro (2003-2014) Os Maxakali e 
sua terra: traduções interculturais da noção de direito; Adesões religiosas, identidades e redes 
sociais: africanos libertos entre a Bahia e o Daomé (1770-1870); Espíritos holandeses, história 
e colonialismo na Guiana; Etnografia dos espaços diferenciais em Salvador. Uma leitura a 
partir da teoria do espaço de Henri Lefebvre; Pessoalidade, Corpo e Gênero na Reprodução 
Humana: Uma Investigação Comparativa Sócio-Antropológica; Racismos brasileiros e os 
Povos Indígenas; A “galáxia Lombroso” a rede internacional em torno do gabinete de Cesare 
Baruch Lombroso – e a formação das ciências humanas na Bahia, em Cuba e em Argentina 
(1888-1930); Inovação e formação em preservação e conservação digital de arquivos em 
África:; Estado, desigualdades e novas tecnologias - projeto de cooperação em pesquisa e 
inclusão tecnológica entre Guiné Bissau; Museu Digital da Memória Africana e Afro-
brasileira; Negritude estatal? O ativismo negro em veias capilares do Estado brasileiro; 
Transformações Globais e Cidades: Direitos, redes de cuidados, patrimônio, memória e 
diversidade cultural. Diálogos Nordeste/Sul do Brasil; Caminhos de ida e volta do local ao 
global: as articulações dos feminismos brasileiros nos espaços transnacionais; o feminismo 
acadêmico como um campo de ação dos feminismos brasileiros: trajetórias, conexões, tensões 
e novos desafios; A cirurgia bariátrica como procedimento estético, em Salvador; O vídeo-
monitoramento como política de segurança pública: o caso da cidade de Madre de Deus; 
Cultura e suas demandas pela patrimonialização: sentidos para a antropologia visual; 
Imagens, etnografia e sonoridades; Inscrições Urbanas: da arte rupestre ao graffiti e 
“pixação”; Ritual e perda linguística na reordenação sócio cosmológica dos índios do sertão 
nordestino no contexto da criação e dissolução das missões jesuíticas e capuchinhas, entre os 
séculos XVI e XVIII; Tradições de conhecimento, processos políticos e construções 
cosmológicas entre os povos indígenas do sul e extremo sul baianos; a trajetória dos índios 
Kariri-Sapuyá da Pedra Branca, Recôncavo Sul Baiano; Aldeamentos do Norte e Sul da 
província da Bahia no Século XIX (1828-1880); África: história e identidades. Programa 
Multidisciplinar em Estudos Étnicos e Africanos: A Ética prática do Candomblé; As Novas 



 

 

Missões Científicas: As Missões Brasileiras de Professores na África e a experiência de 
cooperação entre instituições de pesquisa; A emigração Cabo-Verdiana para a Guiné-Bissau: 
um controverso retorno às origens; Ações afirmativas na Educação Superior Pública: Impacto 
na Ufba (2012-2014); A Mesa Dos Estrangeiros na Bahia (Século XIX); A História do 
contato entre índios e regionais, estado e missionários, na Região Centro-Oeste da Bahia, no 
período 1839-1889; A reconstituição das fronteiras étnico-histórica e econômica do Centro-
Oeste Baiano ao longo do período 1839-1889; Fontes estatísticas vitais contínuas na porção 
Sul Do Recôncavo Baiano (Diocese de Amargosa e seu Entorno); Censo de manifestações 
culturais negras em três estados: Bahia, Maranhão e Pernambuco; Coleção Estácio De Lima - 
Tratamento, Estudo e Divulgação de uma coleção testemunha da intolerância - Nova Fase; 
Discursos de migrações, êxodos e retornos, trânsitos e trocas culturais em/entre países de 
Língua Oficial Portuguesa, em contextos de globalização e pós-colonialidade. Fase I: Angola-
Cabo Verde-Portugal-Brasil; Elementos teórico-metodológicos para a educação intercultural 
de indígenas e não indígenas; Escritoras/Es afro-latinos; imagens e imaginários da 
mestiçagem nas literaturas angolana e brasileira; Inovação e formação em arquivos digitais: 
uma parceria 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 
Trânsito Internacional das Ideias de 'Raça' e do Anti-Racismo; O perfil da Etnomusicologia 
Brasileira e seus Desafios Sociais; Às Margens no Deserto: Histórias e Políticas da etnicidade 
no Sudoeste de Angola. Ciência Política: Filosofia: Três auditórios geométricos; 
Conhecimento Simbólico e Gráfico; Significado e Negação; Provas, demonstrações e 
representação; Intencionalidade, existência e significação; Prazer, linguagem e racionalidade: 
a subjetividade em Condillac; Kant: Imaginação Prática e Representação Política; Os 
Fundamentos da Moral no século da Luzes: aspectos de uma moral forjada sob princípios e 
fundamentos laicos em Diderot e Voltaire; Para uma reconstrução de Marx; O Tempo e a 
Melancolia da Alteridade; Filosofia Grega Clássica: Platão, Aristóteles e a sua influência na 
Antiguidade; Teorias da Causalidade e Ação Humana na Filosofia Grega Antiga; Teoria do 
Desejo segundo escritos psicofísicos de Aristóteles; Aporias da Dialética Materialista; 
Racionalidade e Formas de Vida: aspectos do legado filosófico de Wittgenstein, entre os 
movimentos do pensamento; Estética Romântica: Ironia, verossimilhança e imitação em 
Friedrich Schlegel; Entendimento e Reflexão; A Razão e seus Limites; Crítica e Difusão da 
Ciência; Abstração, causalidade Formal e prova em Alberto Magno; Virtudes, Agência 
Epistêmica e o Valor da Reflexão. História:  Tempo, memória e história do pensamento 
indígena; Subsídios para a história política da Bahia setecentista: análise bibliográfica e 
documental, c.1750-1808; Muito Além do Café-com-Leite: A Bahia na Primeira República 
(1889-1930); Repressão judicial, anticomunismo e movimento estudantil na UFBA (1961-
1964); 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; Velhos 
Camaradas: História e memória do PCB e de militantes comunistas baianos; Cabo Verde e 
Guiné Bissau: dinâmicas históricas e dilemas políticos e culturais (c.1889-c.1980); O 
Primeiro Liberalismo espanhol e as percepções metropolitanas quanto à possibilidade de 
desagregação do Império; Devoção e compromisso: irmandades em Salvador (1918-1968); 
“Libertos em Salvador: trabalho, sociabilidades, saúde e doença na segunda metade do século 
XIX”; Estruturas do enquadramento religioso na América portuguesa: a Igreja diocesana; 
Abolição, raça e cidadania em Cuba colonial (1865-1880); Os bispos nordestinos e a criação 
da CNBB (1947-1964); Diplomacia pública e políticas culturais: a disseminação de livros 
norte-americanos no Brasil durante a Guerra Fria; A história nas margens: historiografia 
produzida por mulheres no mundo português moderno (séculos XVI e XVII); O federalismo e 
as províncias do norte (1808 – 1850); Vidas vigiadas: Historiadores Perseguidos e Políticas 



 

 

Ditatoriais em Portugal e Brasil no século XX.; Gênero, instituições e relações de poder: 
codificações e processos jurídicos sobre as relações conjugais na Península Ibérica Medieval, 
Séculos XV ao XVI; Comércio de escravos e lavoura cafeeira, 1850-1880. Bahia e Oeste 
Paulista (Rio Claro, Ribeirão Preto e Campinas); História Indígena e do Indigenismo: em 
busca de uma nova história das relações econômicas, sociais e políticas interétnicas na Bahia; 
Cultura material e alimentação em Pompéia; A Fantasia Orientalista no Carnaval de Salvador; 
Notáveis Bahinenses na formação da Nação Brasiliense, 1796-1824; Medicina e práticas de 
curas em Angola e Moçambique: encontros e confrontos; Assistencialismo, trabalho e 
trabalhadores: Uma análise do sistema BATA numa perspectiva transnacional (Brasil, Canadá 
e Chile na segunda metade do século XX); O estreito terreno entre as margens: cidadania e 
racialização nos círculos políticos de Rui Barbosa (1869-1919); Museologia: A 
Sistematização da Documentação e Digitalização do Acervo do Museu afro-Brasileiro/UFBA; 
A Conservação Preventiva Aplicada ao Museu Afro-Brasileiro/UFBA; Os museus e demais 
espaços de memória como espaço de resistência, reflexão e fortalecimento da identidade dos 
negros sob a perspectiva da sociomuseologia; Projeto expográfico para a exposição de longa 
duração do Museu Afro-Brasileiro da UFBA; Projeto Redescobrindo Caribé: um mergulho 
iconográfico; Estudo sobre a construção do campo museal e a constituição do patrimônio 
cultural na Bahia (século XX); Documentação museológica: organização e tratamento da 
informação para coleções de objetos científicos; Processos de musealização e estratégias de 
preservação patrimônio cultural baiano (1930-1985) ; Caminhos e descaminhos de um acervo 
estadual: de Museu do Estado da Bahia para Museu de Arte da Bahia (1959-1989); A prática 
privada de preservação do patrimônio cultural da Bahia: o projeto museológico de Henriqueta 
Catharino para o Instituto Feminino; Documentação da Coleção Theodoro 
Sampaio/Departamento de Transportes/Politécnica/UFBA . Etapa III: Elaboração do 
Catálogo; Estudo da coleção de Capoeira: documentos dos mestres Pastinha, Cobrinha Verde 
e Bimba – acervo da reserva do Museu Afro-Brasileiro; Estudo da Coleção África Central 
(cópias do Museu de Tervuren da Bélgica; Ex-Votos na Bahia. Neim: O feminismo 
acadêmico como um campo de ação dos feminismos brasileiros: trajetórias, conexões, tensões 
e novos desafios; Caminhos de ida e volta do local ao global: as articulações dos feminismos 
brasileiros na Organização das Nações Unidas; Longevidade e tempo geracional: idades e 
vicissitudes; Olhares Antropológicos sobre Gênero, Sexualidade, Política e Educação; 
História do Ensino de Antropologia na Bahia; Mulheres chefes de família e a crítica 
feminista: novas leituras acerca da pauperização, desamparo e isolamento social; Proteção 
social à pessoa idosa nas Políticas de Seguridade Social em Salvador: reflexões sobre gênero, 
geração e direitos; Inspiradoras: histórias de cientistas baianas no contexto do ensino de 
ciências; Memórias do feminismo na Bahia; Memórias dos estudos feministas na Bahia 
(1990-2010); Os vínculos do trabalhador com a organização: estabelecendo limites 
conceituais e empíricos e construindo modelos explicativos; A violência de gênero na UFBA: 
observar para discutir e intervir. Sociologia: O Trabalho docente na UFBa: análise e 
divulgação dos resultados; Metamorfose e hierarquia da precarização social do trabalho no 
Brasil e reconfiguração da classe trabalhadora: a centralidade da terceirização e a condição 
social dos trabalhadores terceirizados; A Terceirização na UFBa – um estudo de caso; 
Arquivando o corpo: documentos pessoais de saúde e seu lugar no espaço doméstico; Ação 
sindical, tecnoburocracia e carreiras sindicais: um estudo de lideranças sindicais na Bahia; 
Ação sindical, tecnoburocracia e carreiras sindicais: um estudo de lideranças sindicais na 
Bahia - Fase 2 ; Trabalho e estranhamento na Ontologia do ser social de Lukács; Sonhos de 
liberdade na Bahia e no Brasil entre 1964 e 1985. Representação cinematográfica das noções 
de democracia, cidadania, direitos humanos e sua recepção pelas novas gerações dos 
estudantes de direito da UFBA; Vidas Experimentas: explorando o mundo do biotério, 
conhecendo suas práticas, habitantes e pesquisa; A atuação de grupos de extermínio nas 



 

 

regiões metropolitanas de São Paulo e Salvador; A verdade como política de Estado: os casos 
da Comissão Nacional da Verdade e da Comissões Estaduais da Verdade do Rio de Janeiro e 
da Bahia”; Mobilização do discurso dos direitos humanos na Bahia; Comunidades pesqueiras 
da Baia de Todos os Santos: contaminação e práticas terapêuticas; Itinerários terapêuticos em 
comunidades pesqueiras da Baía de Todos os Santos; Os direitos sociais como mecanismos 
para a integração regional no Mercosul; O Brasil na cooperação sul-sul: América do Sul, 
África e Brics; as políticas sociais no Mercosul: acordos e projetos de cooperação; 
globalização, cidades globais e regionalismo; o pós-neorealismo italiano: estética e sociedade; 
O Programa Bolsa-Família na mídia impressa brasileira: dez anos de controvérsias; Teoria 
social praxiológica e fenomenologia da experiência esquizo: uma pesquisa em heurística da 
insanidade; Dossiê sobre produção, comércio, usos e impactos dos Agrotóxicos na Bahia; 
Comércio, usos e impactos dos Agrotóxicos no Extremo Sul da Bahia; Projeto “Rede 
Nordeste de Núcleos de Agroecologia”.  
 
Projetos de Extensão: 
Antropologia:  Inventário de locais com vestígios arqueológicos do município e Morro do 
Chapéu; Projeto Tempo: Trilhas do Empoderamento de Mukheres (PATHWAYS OF WOMEN’S 
EMPOWERMENT);. Programa Multidisciplinar em Estudos Étnicos e Africanos Filosofia: 
Teoria Brasil; II Encontro de Filosofia da Bahia; X Colóquio Nacional/ VII Colóquio 
Internacional Wittgenstein; Workshop on Neophyrronism; International Workshop on 
Epistemology; International Meeting on Skepticism; Colóquio Internacional Schopenhauer; 
História: Bahia NUTEMPO - Núcleo Baiano de História do Tempo Presente; Bahia 16-19: 
American, European and African forging of a colonial capital city ; Idade Média, Cinema e 
Ensino de História: (des)conexões entre a escola e academia; Laboratório de Pesquisa, Ensino e 
Extensão em História. Pós-Graduação Multidisciplinar em Estudos Étnicos e Africanos. 
Curso a Distância De Formação para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras; Fábrica de 
Ideias - Escola Doutoral/Curso Avançado em Estudos Étnicos e Africanos; Desenvolvendo 
Habilidades Empreendedoras no Recôncavo Baiano; Observatório da Educação Escolar Indígena: 
Núcleo Local do Território Etnoeducacional Nordeste I; Por Que o Ensino de África é Tão 
Ruim?; II Simpósio Transculturalidade, Linguagem e Educação; Administração Colonial e 
Régulos em Moçambique; Xamanismos na Ásia Central e no Ladakh: Coabitação com o Sufismo 
e o Budismo Tibetano; “Comme Ça Je Fais Vraiment Chamane!”- Como isso me fez 
verdadeiramente Xamã; Quando a Família Cabo-Verdiana é Modulada pelo Contexto do País de 
Acolhimento dos Fluxos Migratórios; Belezas Imaginárias: Antropologia do Corpo e do 
Parentesco; Além da Lusofonia. Poetas Populares de Cabo Delgado, Moçambique; 
Multilinguismo, Ensino e Exclusão Sociolinguística em África; Seminário Comemorativo 10 
Anos Do Pós-Afro. Ciência Política, A atuação do Ministério Público da Bahia no controle da 
moralidade administrativa e do patrimônio público entre 2007/2014; Novas configurações do 
imperialismo na atualidade; Estado e hegemonia no Brasil a partir do Governo Lula da Silva; A 
burocracia de linha de frente como executora e fazedora das políticas públicas; O Carlismo 
Renovado - as estratégias políticas de ACM Neto no período de 2013-2016; A Bahia carlista e 
petista e a San Luis justicialista dos Saá: interação elites/partidos e competitividade democrática 
em contextos subnacionais sul americanos; Ecos do subsolo político: simulação de um diálogo 
“subterrâneo” de marxistas, liberais e nacionalistas no âmbito do Pensamento Político sobre o 
Brasil; A temporalidade do político: história e teoria democrática na obra de Pierre Rosanvallon.; 
Filosofia: Teoria Brasil; II Encontro de Filosofia da Bahia; X Colóquio Nacional – VII Colóquio 
Internacional Wittgenstein; Workshop on Neophyrronism; Internacional Workshop on 
Epistemology; Internacional Meeting on Skepticism; Colóquio Internacional Schopenhauer; V 
Seminário Interno PIBID Filosofia; Mini curso Substância e Dualismo na Filosofia de Descartes; 
Minicurso Conhecimento e Agência Epistêmica; Seminário de Investigações Filosóficas. 



 

 

Museologia: Projeto Expográfico O Museu pela Vida Contra o Genocídio da Juventude Negra; 
Mulher, A Força que move o Mundo; O Mafro e Você: Programa Realizado no mês de 
Novembro - Desde 2011; Linguagens Pretas: Encontros pela Ancestralidade - Realizado Desde 
2014 ; Coordenação de Museologia do Museu Digital Afro-Brasileiro; 
Patrimonialização,.memória local, musealização e transformação social; Núcleo de Memória da 
Escola de Enfermagem da UFBA; Construíndo o Acervo do Numme – Ditadura Militar e a 
UFBA: Ações e Reações. NEIM: XVIII Simpósio baiano de pesquisadoras (es) sobre mulher e 
relações de gênero. Territorialidades: dimensões de gênero, desenvolvimento e empoderamento 
de mulheres; Gênero e diversidade na escola – tutoria EAD, com uso da plataforma moodle – 
2014-2015; CINEIM, com a exibição dos filmes, Grandes Olhos, Jogo de Cena e Selma, seguidos 
de debate como as professoras Maíra Kubík Mano, Ívia Alves e Cristiano Rodrigues, em abril de 
2015; Semana inaugural do semestre letivo 2015.1 do BEGD e do PPGNEIM com tributo a Ana 
Alice Costa, palestras, exibição de filmes; Palestra com James Green, da Brown University, sobre 
“A Ditadura, o Movimento LGBT e a luta pela democracia no Brasil; Palestra com Naomi Wood, 
da Universidade do Colorado, com o título “Transformando a história: perspectivas e 
representações e corpos que falam”, “Curta o Gênero"; Mesa de Debate sobre a Criminalização 
do Aborto e o Estatuto da Família: uma visão feminista sobre o avanço coercitivo do Estado 
sobre os direitos sexuais e reprodutivos; Palestra com Nancy Fraser “Capitalismo, Feminismo e a 
Astúcia da História; “Conferência Livre: IES Baianas e as Políticas para as Mulheres: desafios e 
perspectivas”; Diretora de Mulheres da UNE e Militante da Marcha Mundial de Mulheres; 
Discutindo Gênero, Sexualidade, Raça e Religião com comunidades de Salvador/BA.  
 
Instituições Financiadoras e Parcerias. 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia; Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da 
Bahia; Fapesb; CNPQ; CAPES; Agência Brasileira De Cooperação-ABC; CAPES\AULP; 
AÇÃO TRANSVERSAL / Chamada Pública MCT/Cnpq/MEC/CAPES; Casadinho/Procad; 
Pathways Of Women’s Empowerment RPC (IDS-Institute Of Development Studies); Institute 
of Development Studies/UN-Women; CAPES/ COFECUB, IHPST/ Universite Paris 1/ 
CNRS); CAPES, MIT, Cambridge, Mass., Estados Unidos; Rede Brasileira de Estudos 
Feministas (REDEFEM); Rede Feminista Norte Nordeste de Estudos sobre Mulheres e 
Relações de Gênero ( REDOR); Maestria de Estúdios de la Mujer de la Universidad 
Autônoma Metropolitana de México; Centro de Estúdios Latinoamericano de la Universidad 
Nacional Autonoma de México; Maestria Regional en Estudios de la Mujer de la Universidad 
Nacional De Costa Rica; Cooperação Acadêmica Internacional: CAPES – COFECUB; Apoio 
Permanecer/Ufba; IESP (RJ); UFBA/UNEB/UCSAL; Parceria: UFBA\Fórum Baiano de 
Combate aos Impactos dos Agrotóxicos na Bahia\FBCA. Parceria UFBA/USALQ\USP-
Agroredeufba- FBCA; RENDA-NE; Inter-Institucional Ufba/Uneb/Ucsal; UFBA e o INEP; 
Arquivo Histórico de Moçambique, Cabo Verde e o Museu Digital da Memória Africana e 
Afro-Brasileira; MINC; Universidade de Salamanca, Centro de Memória Social do Trabalho, 
American, European and African forging of a colonial capital city; Grupo Brasil Mulher de 
Salvador.  
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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 
2015, possibilitando o acompanhamento e avaliação da gestão desta Unidade. Os 
instrumentos que orientaram a elaboração deste documento foram: a Agenda de 
Compromissos da Diretoria 2011-2015, o Projeto Político-pedagógico do Curso de Graduação 
de Medicina, o Estatuto e Regimento Geral da UFBA e o Regimento Interno da FMB.  
 
A diretoria da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da UFBA esteve composta pela Profª 
Lorene Louise Silva Pinto (diretora) e pelo Prof. Luís Fernando Fernandes Adan (vice-
diretor), até o dia 12 de julho de 2015. A partir daí, iniciou-se o mandato de nova equipe, para 
o período 2015-2019, na qual o Prof. Luís Adan assumiu a direção, tendo como vice-diretor, o 
Prof. José Valber Lima Meneses. Foram mantidos os compromissos definidos para com o 
ensino de graduação, em especial a revisão do novo currículo (2007), a integração dos 
programas de pós-graduação, 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 (nove) Departamentos; o Colegiado de Graduação; o Programa de Pós-
graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho (PPgSAT); o Programa de Pós-graduação em 
Ciências da Saúde (PPgCS); o Ambulatório Materno-infantil Nelson Barros (AMINB), 
anteriormente denominado Centro de Integração Universidade Comunidade do Pelourinho 
(CIUCP); o Instituto de História da Medicina e Ciências Afins (IBHMCA); a Academia de 
Medicina da Bahia; o Centro de Atenção Psicossocial-CAPSad Gregório de Matos, para 
atenção aos portadores de dependência química; dois museus da UFBA, o MAFRO e o MAE. 
O escritório da Escola Oficina Salvador, vinculada à Faculdade de Arquitetura da UFBA, 
encerrou seus trabalhos na sede.  
 
A inclusão do Complexo Monumental do Terreiro de Jesus no Programa de Aceleração do 
Crescimento para Cidades Históricas (PAC-CH, fase 3), sinalizada à Diretoria da FMB e à 
Reitoria em 2014 pelo IPHAN, ainda não se concretizou. A previsão de investimentos da 
ordem de 38 milhões de reais permitirá a conclusão do processo de restauração, reformas e 
adequações desse espaço.  
 
O prédio da FMB localizado no campus Canela, ANEXO I Dra. Rita Lobato Velho Lopes, 
próximo ao Complexo Hospitalar Universitário (Complexo HUPES) e ao Instituto de 
Ciências da Saúde (ICS), sofreu importantes adequações entre 2012 e 2013, com vistas 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 anexo, 



 

 

salas para Laboratórios de Habilidades, Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP), Núcleo 
de Tecnologia da Informação (NTI), Núcleo de Pesquisa Experimental (NUPE), Programa de 
Educação Tutorial (PET - Medicina), Núcleo de Estudos da Medicina da Adolescência 
(NEMA), Diretório Acadêmico (DAMED), Espaço cultural e de convivência Sérgio Cardoso, 
cantina, reprografia, sala de reunião de uso comum e sala coletiva de apoio aos docentes.  
 
 
3. GESTÃO E PLANEJAMENTO 
  
Uma das prioridades da gestão da FMB tem sido a reorganização dos processos de trabalho e 
consolidação dos espaços coletivos de decisão. Neste sentido, a diretoria mantém 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. A estrutura administrativa permanece sob a forma de núcleos, cujas 
denominações estão em processo de revisão. 
 
A FMB funciona das 07 às 18h30, numa combinação de turnos contínuos com horário 
administrativo e sob adequado registro de frequência. Houve substancial redução no número 
de queixas e reclamações pela ausência de servidores nos horários em que alunos e 
professores necessitam de atendimento. 
 
As reuniões mensais da Diretoria com as chefias dos 9 departamentos e a coordenação de 
curso de graduação foram mantidas em 2015. A iniciativa tem se consolidado como espaço de 
gestão compartilhada e de importantes deliberações, homologadas pela congregação e 
colegiados com ênfase no aperfeiçoamento do curso de graduação, a saber: estratégias para 
maior envolvimento docente no curso, aprimoramento do Plano Individual de Trabalho (PIT) 
e do Relatório Individual de Trabalho (RIT), discussão sobre programas e projetos de 
extensão, organização dos Fóruns Pedagógicos semestrais, avaliação dos campos de prática, 
sempre tendo como base, o projeto político-pedagógico da FMB. 
 
Foram revistas as rotinas para solicitação e compra de materiais, planejamento das aquisições 
e solicitações de serviços através do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 
Contratos (SIPAC).  
 
 
4. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 
Na data de elaboração do presente relatório a FMB registra um total de 262 servidores ativos, 
sendo 222 docentes do quadro permanente e 40 Servidores técnico-administrativos. 
 
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 tem-se buscado identificar melhor a demanda para responder de forma 
adequada. Um princípio adotado pela gestão, de incentivar a qualificação dos trabalhadores, 
permitiu que vários servidores (docentes e administrativos) ingressassem em cursos de língua 
estrangeira, programas de informática, legislação pública, habilidades para docência, inclusive 
através de EAD. 
 
 
 



 

 

5. ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
A Faculdade de Medicina contou com 915 alunos regularmente matriculados no curso de 
graduação em 2014, excetuando-se aqueles em mobilidade acadêmica, sobretudo no 
Programa Ciências sem Fronteiras. Um total de 130 alunos colou grau: seis em 18/06/2015; 
59 em 16/09/2015; seis em 22/01/2016 e 130 em 28/01/2016. 
 
Em 2015, o Colegiado de curso concentrou esforços no aperfeiçoamento e consolidação das 
mudanças previstas no Projeto Pedagógico de 2007 e na implantação de medidas 
estabelecidas pelas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina no Brasil em 
2014, a saber: 
 
� Consolidação dos fóruns pedagógicos no início de cada semestre (dois por ano letivo), 

como espaço para reflexão sobre o curso, identificar problemas e propor soluções, 
compartilhar as experiências exitosas e bem avaliadas de ensino e aprendizagem já 
presentes no curso.  Foram realizados dois fóruns: 2015.1 – nos dias 04 e 05/03/2015 e 
2015.2 – nos dias 11 e 12/01/2016; 

� Atualização das ementas e programas de curso disponíveis no site da FMB, juntamente 
com a matriz curricular; 

� Consolidação do papel de coordenador de semestre, como instrumento facilitador e 
estimulador do planejamento e integração dos componentes, com reuniões específicas dos 
grupos de cada semestre; 

� Identificação de instrumento para avaliação das distintas dimensões do internato (5º e 6º 
anos); 

� Criação da proposta de eixos longitudinais para as grandes áreas da Medicina que se 
somam aos já consolidados eixos ético-humanístico e de formação em pesquisa, cada um 
com 8 (oito) componentes curriculares; 

� Consolidação na prática acadêmica do eixo de urgência e emergência, incorporado ao 
Internato do quinto ano, através de estágios em três campos de práticas distintos e 
complementares; previsão de ampliação do eixo para o sexto ano do curso médico; 

� O GT permanente de avaliação, instituído em 2013, teve suas atividades interrompidas 
em 2015 durante a greve e, por limitações financeiras, não pôde participar do Teste do 
Progresso 2015;  

� Consolidação da parceria com o PET Medicina, 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 
 
 

5.1  Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) 
 

O NAPP é uma instância de apoio psicopedagógico ao curso de graduação, oficialmente 
constituído pela Portaria FMB nº18/2012, da diretoria da FMB, atualizada em 26/02/2016 
pela Portaria FMB nº015/2016 (publicada no Boletim de Pessoal de 29/02/2016). O NAPP 
tem como objetivos: auxiliar o estudante de medicina na identificação de estratégias 
resolutivas, diante de situações vinculadas às instâncias pedagógica, psicológica e social; na 



 

 

promoção da saúde mental; e na prevenção de possíveis agravos desenvolvidos durante o 
curso. 
 
Durante o ano de 2015, o Núcleo contou com a atuação de uma equipe formada por uma 
médica psicoterapeuta, uma psicóloga e uma assistente social, além da colaboração de alguns 
docentes. O acesso dos estudantes ao NAPP ocorre por oferta programada; encaminhamentos 
internos e externos (colegas, professores, chefes de departamento ou colegiado, PROAE, etc.) 
e por demanda espontânea. 
 
O desenvolvimento das atividades ocorre de 2ª a 6ª feira, na sala 16, 5º andar da Faculdade de 
Medicina da Bahia, Anexo I  Rita Lobato Velho Lopes, Vale do Canela.  
Em relação à contabilização de atendimentos e afins, no ano de 2015: 
 
Foram atendidos 44 estudantes no NAPP, tendo como fontes encaminhadoras mais 
expressivas: 

� Demanda espontânea: 13; 
� Encaminhamento de colegas: 12; 
� Demanda de Departamentos ou Colegiado: 04; 
� Demanda de Professores: 06. 

 
Foram realizados 183 Atendimentos, nas seguintes modalidades: 

� Acolhimento: 72; 
� Psicoterapia: 107; 
� Orientação Pedagógica: 02;  
� Orientação Social: 02. 

 
 
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. De acordo com 
a CAPES, os programas foram assim avaliados: 
 

� Pós-Graduação em Medicina e Saúde - PPgMS (M/D 5) www.ppgms.ufba.br;  
� Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPgCS (M/D 5) www.possaude.ufba.br;  
� Pós-graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho - PPgSAT (M 3) www.sat.ufba.br ;  
� Pós-Graduação em Patologia Humana e Experimental - PPgPHE, em parceria com a 

Fiocruz (M/D 6) – www.pgpat.bahia.fiocruz.br. 
 
Em dois dos Programas os dados referentes às defesas realizadas em 2015 já foram tabulados: 

• PPgCS – Doutorado (9 titulados, 37 matriculados) e Mestrado (15 matriculados, 13 
titulados). Total de titulados: 22 com tempo médio de 44 e 24 meses, respectivamente 
para Doutorado e Mestrado. 

• PPgSAT – Mestrado (15 titulados, 29 matriculados), tempo médio para titulação 25 
meses. 

 



 

 

 
7ATIVIDADES DE PESQUISA 
 
7.1. Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP-FMB 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Bahia da UFBA (CEP-FMB), 
instalado no dia 05 de junho de 2012, autorizado pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa - CONEP em 2013,se consolidou como importante espaço de orientação aos 
professores e estudantes. O CEP realizou 13 reuniões em 2015.  
No primeiro semestre foram recebidos e analisados 65 projetos, dos quais 40 foram 
aprovados, 19 apresentaram pendências, 04 não foram aprovados e 02 retirados da Plataforma 
Brasil. O tempo médio de tramitação de projetos foi de 19 dias, considerando aqueles com 
submissão correta no interstício de 01/01 a 30/06/2015.  
No segundo semestre foram recebidos e analisados 72 projetos, dos quais 47 foram aprovados 
e 15 apresentaram pendências. O tempo médio de tramitação de projetos na Plataforma Brasil 
foi de 16,3 dias, considerando os projetos com submissão correta e a data da primeira análise 
no interstício de 01/07 a 31/12/2015. O secretário, o coordenador, um representante dos 
usuários e um dos membros do CEP participaram da Capacitação para Comitês de Ética do 
Estado da Bahia, realizada pela CONEP nos dias 31/08 e 01/09/2015. 
 
 
7.2. Projetos de Pesquisa, Artigos completos e Capítulos de livros publicados em 2015 
 
Dadas a diversidade e a 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 
um sistema que viabilize o registro e acompanhamento de todos os projetos desenvolvidos no 
âmbito da Universidade.  Esse sistema permitiria à comunidade universitária conhecer o que 
se pesquisa e se produz na UFBA. Os esforços de muitos e a pouca visibilidade dos projetos e 
seus resultados têm deixado importante lacuna nos relatórios de toda a Universidade. 
Na FMB, este aspecto dos nossos registros tem sido permanentemente discutido e reiterado 
nas reuniões da Congregação e, em particular, no grupo de docentes envolvidos com pesquisa 
e em cursos de pós-graduação. 
 
 
8. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 
Dados os diversos projetos de extensão desenvolvidos na FMB, daremos destaque às 
principais atividades permanentes identificadas pela Diretoria. 
 
8.1.  Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti (ARD-FC) 
 
A ARD-FC é um Programa de Extensão Permanente do Departamento de Saúde da Família. 
No ano de 2015 a Aliança desenvolveu projetos de intervenção e de pesquisa, conforme 
abaixo descrito: 
 
� Prevenção do Uso Abusivo de Drogas em Ambientes Escolares do Estado da Bahia.  
 

Trata-se de um projeto financiado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 
iniciado em 2012, e que tem por 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 do governo do Estado. Coordenação: Prof. Tarcísio Matos de 
Andrade 
Início: maio de 2012.  Término: dezembro 2016 

 
� Estudos pilotos com usuários de cocaínas fumáveis em tratamento e/ou em 

dispositivos de contenção e apoio na Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. 
 
Trata-se de um estudo multicêntrico, realizado simultaneamente em cinco países, estando 
o braço brasileiro a cargo da Faculdade de Medicina da Bahia – FMB/UFBA, através da 
Aliança. O protocolo foi preparado por pesquisadores de cinco países e propõe, como 
objetivo, conhecer as mudanças ocorridas nos usuários de cocaína fumada, em tratamento 
e/ou em dispositivos de apoio-contenção, a partir do seguimento dos mesmos. Financiado 
pela Organização dos Estados Americanos (OEA), no Brasil conta com o apoio da 
SENAD/Ministério da Justiça. Além da caracterização dos Serviços de Saúde que 
atendem à população do estudo, está prevista a inclusão de 150 participantes a serem 
entrevistados em duas fases, com quatro meses de intervalo. 
Inicio: abril de 2015.   Término: junho 2016  

 
� A Legislação brasileira sobre drogas: o lugar do usuário num serviço de saúde em 

meio às políticas proibicionistas. 
 
Trata-se de um estudo qualitativo na interface entre a saúde e o direito, cujo objetivo é 
conhecer a experiência de usuários de substâncias psicoativas acusados de porte de 
drogas ilícitas para consumo pessoal e encaminhados pelos Juizados Especiais Criminais 
de Salvador para cumprimento de medida educativa no CAPS-AD Gregório de Matos e a 
aplicabilidade do Art. 28 da Lei 11.343/06 que trata deste assunto. 
Início: agosto de 2015.   Término: abril de 2016 

 
� Prevenção de sífilis congênita e de transmissão vertical de HIV, Hepatites B e C e 

avaliação da Adesão a um programa de planejamento familiar entre mulheres que 
usam crack na cidade de Salvador – Bahia.  
 
O projeto, financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, através do Programa Nacional de 
DST/AIDS e Hepatites Virais, tem por objetivo o estudo de prevalência de HIV, Sífilis e 
Hepatites B e C entre mulheres em idade reprodutiva que usam crack, com ênfase para 
aquelas vivendo em situação de rua no Centro Histórico de Salvador, além de verificar a 
adesão dessas mulheres a um programa em que são oferecidos anticoncepcionais de 
depósito com duração de três meses. Início: maio de 2015. Término: previsto para junho 
de 2016. 
 

� Estudo da adesão ao tratamento do tabagismo em dois grupos de pacientes, um com 
tratamento determinado pelo médico e o outro com decisão compartilhada. 

 
Trata-se de um ensaio clínico para verificar possíveis efeitos da decisão compartilhada 
entre o médico e o paciente no tratamento do tabagismo, seguindo os métodos e recursos 
terapêuticos preconizados pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA). 
Início: Segundo semestre de 2015. Término: junho 2017. 

 



 

 

� Prevenção do uso abusivo de drogas em ambientes escolares da Bahia: conhecendo 
os impactos de uma experiência pioneira. 

 
Trata-se de um projeto de pesquisa inserido em uma intervenção, portanto uma pesquisa- 
ação. O componente de pesquisa que aqui apresentamos tem por objetivo conhecer as 
possíveis mudanças que ocorrem nas práticas dos profissionais da educação envolvidos 
no projeto de intervenção “Prevenção do uso abusivo de drogas em ambientes escolares 
da Bahia” e em contato com a Política de Redução de Danos. O estudo buscou conhecer a 
percepção dos profissionais, gestores, professores, técnicos em educação sobre o 
consumo de drogas nas escolas antes que tivessem qualquer contato com o conteúdo do 
projeto, tendo usado como instrumento de pesquisa um questionário estruturado.  
Início: Janeiro de 2016.  Término: previsto para dezembro de 2016 

 
8.2.  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- FMB/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 2015 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 
 
 
 
 



 

 

8.3.  Núcleo de Pesquisa Experimental (NUPE) 
 
A programação do NUPE é organizada a partir de planejamento didático contínuo, com 
sessões semanais de atualização, aulas do curso de graduação (MED 103 - Técnica Operatória 
e Cirurgia Experimental), de pesquisa e de extensão. 
  
8.4. Centro de Atenção Psicossocial Gregório de Matos (CAPSad GM) 
 
 O CAPSad GM, de caráter docente e assistencial, se constitui campo de prática na atenção ao 
uso de álcool e outras drogas para pacientes e familiares e de formação para profissionais de 
saúde em atividade e para futuros profissionais na condição atual de graduandos e residentes 
multiprofissionais e na área médica, além da qualificação da rede de atenção psicossocial de 
todo o Estado da Bahia. 
 
A atenção em saúde para a população em uso abusivo de álcool e outras drogas tem lacunas 
assistenciais significativas em todo estado da Bahia. Os serviços existentes são em número 
insuficiente e apresentam grande dificuldade de funcionamento dentro das diretrizes 
emanadas do Ministério de Saúde que norteiam a atenção à saúde mental, com ênfase para o 
uso de álcool e outras drogas.  
 
O CAPSad Gregório de Matos está localizado no Centro Histórico, principal espaço turístico 
da Cidade de Salvador, espaço complexo, marcado por grande concentração de 
estabelecimentos comerciais diversos, múltiplas instituições sociais, setores públicos 
diversificados e ao mesmo tempo, uma população de baixo poder aquisitivo, intenso consumo 
e tráfico de drogas e muitas pessoas socialmente excluídas e em situação de rua. 
 
A relevância do CAPSad GM enquanto Serviço de funcionamento contínuo se justifica pela 
necessidade de qualificação de profissionais para ofertar cuidados básicos e especializados à 
saúde aos usuários de álcool, crack e outras drogas, alinhados com as diretrizes do SUS e com 
a política de atenção à saúde mental, incluído os problemas decorrentes do uso abusivo de 
substâncias psicoativas. 
 
O CAPSad GM está em atividade há três anos e onze meses e, durante este período, realizou 
diversos cursos de capacitação teórico-prática para profissionais da rede de saúde e assistência 
social da Bahia. De março de 2012 a dezembro de 2014, mais de 80% dos municípios baianos 
foram beneficiados com cursos de qualificação e aprimoramento oferecidos pelo CAPSad 
GM. No ano de 2015 o Serviço passou a realizar cursos na sede dos municípios baianos. 
 
Dos vinte municípios considerados prioritários pelo Programa, foram selecionadas algumas 
cidades para a primeira etapa da capacitação em 2015 e 2016, são elas: Camaçari, Juazeiro, 
Lauro de Freitas, Porto Seguro, Salvador, Simões Filho, Feira de Santana, Itabuna e Vitória 
da Conquista. No corrente ano capacitou-se 439 profissionais de Camaçari, Lauro de Freitas e 
Vitória da Conquista. O município de Mucuri/BA, embora não faça parte do PPV, solicitou a 
capacitação no início de 2015. Na ocasião, a proposta estava vinculada a implantação da Rede 
de Atenção Psicossocial (RAPS), período anterior à pactuação da CIB. 



 

 

 
 

PACIENTES ACOLHIDOS NO SERVIÇO  
Atualização 12/01/2016 às 10h45 

Usuários ativos  502 
Usuários ativos – Grupo Informativo  123 
Usuários inativos   1126 
Usuários com atendimento inicial sem demanda 110 
Usuários sem retorno após acolhimento  362 
Usuários que concluíram medida educativa – Grupo Informativo 252 
Arq. Morto - Usuários falecidos durante acompanhamento 20 
Total de acolhidos no serviço 2495 
 

8.5. Centro de Atenção Psicossocial do Garcia (CAPS-Garcia) 
 

Atividade de extensão permanente vinculada ao Departamento de Neurociências e Saúde 
Mental.  Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, se constitui em 
importante campo de prática para os alunos do curso de medicina da FMB e garante 
assistência a mais de 300 pacientes cadastrados na unidade.  
 
8.6 Ambulatório Materno-infantil Nelson Barros (AMINB)  
 
Criado em 10 de agosto de 2007, sob a denominação de Centro de Integração Universidade 
Comunidade do Pelourinho (CIUCP), o espaço é coordenado por um docente do 
Departamento de Pediatria e vem se consolidando como importante campo de prática. Se 
constitui em uma Unidade Básica de Saúde, inaugurada 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), sendo esta disciplina a razão ou mola propulsora do projeto. 
� 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 e MED 

B20. 
� MED242 Internato em Medicina Social 

 
A Unidade acolhe os residentes do Programa de Residência Médica em Pediatria do 
Complexo HUPES que necessitam cumprir carga horária em atividades de Puericultura, 
fundamentais para formação do novo médico pediatra.  
 
Durante 2015 foram produzidos:  

� 1699 consultas em pediatria 
� 226 consultas em Hebeatria 
� 474 consultas em clínica médica 
� 46 consultas em ginecologia e obstetrícia. 

 
 



 

 

9. CONVÊNIOS E COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA (nacio nais 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 
programas permanentes de extensão da FMB. 
 
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, 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 premia os alunos que se destacam em cada turma de formandos e que atendem a 
determinados requisitos. 
 

� Prêmio Prof. Jessé Accioly é oferecido ao concluinte de MED-B60 (Monografia IV) 
com trabalho monográfico de maior destaque. 
 

� Prêmio Professor Alfredo Britto foi instituído no início do século passado e 
contempla o formando com melhor produção em pesquisa científica durante o curso. 

 
� Prêmio Professor Juliano Moreira foi instituído no final de 2002, sendo oferecido ao 

formando com maior destaque nas atividades acadêmicas de extensão universitária. 
  

� Prêmio Professor Manoel Victorino, também instituído no século passado, é 
destinado ao formando com maior média global nas disciplinas (coeficiente de 
rendimento). 

 
� Prêmio Professor Nina Rodrigues é oferecido ao formando com maior destaque no 

conjunto de atividades (desempenho acadêmico, pesquisa e extensão). 



 

 

 
Alunos laureados com prêmios em 2015: 
 
SEMESTRE PRÊMIO LAUREADOS 

 
 
 

2015.1 

Prof. Manoel Victorino Pereira 
Agnes Neves Santos, 
Ítallo Oliveira Santos e 
Viviane de Jesus Torres Lima 

Prof. Alfredo Thomé de Britto Bruno de Oliveira Rocha 

Prof. Juliano Moreira Ítallo Oliveira Santos 

Jessé Accioly 
Vitória Mota Oliveira Buckingham 
Lyra 

 
 
 

2015.2 
 
 
 

Prof. Manoel Victorino Pereira Nestor José de Souza Barreto Neto 

Prof. Alfredo Thomé de Britto Felipe Coelho Argôlo 

Prof. Juliano Moreira Raísa Dourado Almeida 

Prof. Raymundo Nina Rodrigues Nestor José de Souza Barreto Neto 

Jessé Accioly Matheus de Sá dos Santos 

Fonte: Diretoria FMB, 2015. 
 
 
11. ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO 
 
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: 
 
XV. Comissão de Gestão de Pessoas e de Normas e Recursos do CONSUNI;   
XVI.  Suplente no Conselho de Curadores da UFBA; 
XVII.  Comissões de avaliação de servidores; 
XVIII.  Bancas examinadoras de TCC, Mestrado e Doutorado 



 

 

 
 
12. EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

RECEITAS X DESPESAS DA FMB - EXERCÍCIO 2015 

(Valores em Reais - R$) 

RECEITAS  

RECURSOS PRÓPRIOS – FMB  19.972,25 
 

RECURSOS ORIUNDOS DE PROJETOS  13.958,47 
 

RECURSOS LIBERADOS PELA PROPLAN  5.398,80 
 

TOTAL DAS RECEITAS   39.329,52 

DESPESAS DE CONSUMO 

   GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.221,40 
 

MATERIAL DE EXPEDIENTE  3.422,71 
 

MATERIAL DE LABORATÓRIO  445,82 
 

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  593,61 
 

APARELHOS TELEFÔNICOS  349,80 
 

DESPESAS COM MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  611,95 
 

DESPESAS COM MAT. DE COPA E COZINHA 1.048,15 
 

DESPESAS COM MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM  64,00 
 

DESPESAS COM MAT. DE SINALIZAÇÃO  74,95 
 

TOTAL DAS DESPESAS DE CONSUMO  7.832,39  
DESPESAS COM SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA  

   SERVIÇOS GRÁFICOS 1.800,00 
 

TOTAL DAS DESPESAS COM SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA 1.800,00 
 

DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE  

APARELHOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 4.376,95 
 

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS 3.550,00 
 

TOTAL DAS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE  7.926,95  
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES 

ANUIDADE 3.710,00 
 

TOTAL DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES  3.710,00  
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES 

RESSARCIMENTO 1.132,18  
TOTAL DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÕES  1.132,18  
TOTAL DAS DESPESAS  (22.401,52) 

SALDO   16.928,00 

 
 
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 x SESAB da UFBA para FAPEX para manutenção do CAPS-ad 
Gregório de Matos.  
 
 
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Apesar dos avanços apresentados nesse período, os desafios ainda são muitos.  
 
Para 2016 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;  

� 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 Centro Histórico e Vale do Canela;  

� consolidar a reestruturação e os processos de trabalho dos núcleos de apoio à gestão da 
FMB; 

� aperfeiçoar os instrumentos e mecanismos para melhoria do planejamento e do 
relatório de gestão da FMB. 



 

 

 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS 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 o corpo docente do Departamento de Documentação e Informação (DDI) e do 
Departamento de Fundamentos e Processos de Informação (DFPI) ministrar 
disciplinas. As disciplinas foram ministradas em aulas teóricas e práticas, para as quais 
os docentes têm procurando permanentemente aprimorar suas abordagens e 
metodologias; um número significativo de docentes do DDI e DFPI orientaram 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e integraram bancas examinadoras de TCC. 

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) importante destacar a elaboração e aprovação do projeto de monitoria do Prof. 
Francisco Pedroza (DDI); A Profa. Jussara Borges (DDI) deu início ao seu estágio de 
Pós-doutoramento e quatro docentes estão realizando doutorado; 

e) docentes do DDI e DFPI participaram na organização do XII Cinform, e foram 
membros de comissões científicas de eventos nacionais; 

f) foi ampliada a participação de docentes do DDI e DFPI em projetos Permanecer, 
Pibic/CnPq, Fapesp em 2015. 

 
Os Colegiados participaram do projeto UFBA mostra sua cara, organizado pelo Pró-reitoria 
de Graduação, visando dar visibilidade aos cursos da UFBA, no caso específico, aos cursos do 
ICI. Foram várias reunião antes do evento que contou com a participação de alunos da rede 
municipal e estadual de ensinos fundamento e básico. O evento aconteceu no PAF 3, em 
Ondina. O coordenador do Curso de Biblioteconomia foi responsável pela apresentação 
sumária dos cursos de Biblioteconomia e Arquivologia, para o público citado, isto é, alunos 
de escolas de nível médio. 
 
 
2) ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
 
a. Os RIT evidenciam a participação dos docentes do DDI e DFPI no Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) integram também o Colegiado do PPGCI 
e 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);  

b. docentes do DDI foram contemplados com aprovação de financiamento e apoio de 
eventos científicos no âmbito da área da ciência da informação;  

c. docentes do DDI são autores, presidiram e participaram de comissões de eventos 
científicos nacionais e internacionais no âmbito da área da ciência da informação;       

d. o corpo docente do DDI publicou artigos em periódicos científicos qualificados e livros 
em editoras conceituadas na área da Ciência da Informação. 

 
O PPGCI / UFBA alcançou todos os seus objetivos e metas definidos para o ano de 2015. 
Enfrentou algumas dificuldades para a realização de suas metas, dentre as quais se podem 
citar: extenso período do movimento paredista dos servidores técnico-administrativos em 
busca de melhores condições de trabalho; greves dos docentes da UFBA; momento complexo 
do Brasil, com dificuldades econômicas que afetaram diretamente as Universidades; falta de 
recursos para o apoio das atividades de ensino-pesquisa-extensão e disseminação da 
proeminente produção científica do Programa; carências na infraestrutura do espaço físico do 
PPGCI / UFBA, já registradas em reunião do Colegiado do Programa e constantemente 
informadas à direção do Instituto. O PPGCI / UFBA realizou duas seleções para alunos 
regulares e duas para alunos especiais para ocupação de vagas definidas em seu Regimento 
interno. 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. 
Neste caso, realizou as seguintes disciplinas optativas com docentes convidados: Em 2015.1, 
ICIA88 – Barreiras na comunicação da informação Prof. Regina Maria Marteleto, IBICT 
(Presencial) e Maria Inês Tomaél, UEL (Videoconferência), ICIA89 - Fundamentos da 
representação documental Prof. José Maria Jardim, Unirio (Presencial) e está programado 
para o semestre de 2015.2, ICIA69 – O museu como ambiente de informação: sistema de 
documentação em museus, com professor a confirmar. Mesmo com a greve da UFBA, acima 
referida, o Programa assegurou a realização de todas as defesas públicas das dissertações dos 
alunos concluintes, cujo prazo de finalização do curso estava previsto para o ano de 2015. 
Prosseguindo avançando, foram realizados exames de qualificação e defesas de teses de 
doutorado, como também a qualificação da doutoranda em cotutela, convênio entre a 
Universidade de Lausanne (Suíça) e a UFBA. O CNPq aprovou projeto de doutorado 
sanduíche para doutorando do PPGCI / UFBA e a Capes concedeu bolsa de pós-doutorado no 
exterior, à uma docente do Programa. O Colegiado do PPGCI / UFBA credenciou dois 
professores recém-doutores para o quadro de colaboradores, docentes do ICI e da EAD – 
UFBA, respectivamente, Hildenise Novo e Ricardo Coutinho. Concluiu um estágio pós-
doutoral de pesquisador estrangeiro e acolheu como pesquisadora em estágio pós-doutoral, 
com bolsa do PNPD / Capes, a professora doutora Fernanda Maria Melo Alves, da 
Universidad Carlos III de Madrid - Espanha. Foi realizada aula magna do ano letivo de 2015 
com o tema: Informação, mediação e sociedade: relação entre os três termos, ministrada pelo 
Prof. Oswaldo Francisco de Almeida Junior (Unesp). Soma-se a isto a já tradicional 
participação de docentes e discentes do Programa em eventos nacionais e internacionais, tais 
como: Enancib, Sinforgeds, CNA, SNBU, WICI, Confibercom, dentre outros. Em seguida, 
outros eventos internacionais tiveram a participação de discentes e docentes, com 
apresentação de trabalhos, a exemplo Eban (Chile), IV Congreso Internacional de Ciências, 
Tecnologías y Culturas (Chile), IX Congresso Sopcom (Portugal), II Workshop de Pós-
Graduação em Ciência da Informação (Portugal), Edicic (Espanha). Ainda no âmbito 



 

 

internacional, o PPGCI / UFBA recebeu, por meio do programa Paec - Organização dos 
Estados Americanos (OEA), um doutorando como aluno regular, proveniente da Colômbia. 
Vários livros e artigos foram publicados por docentes e discentes deste Programa, 
referenciados na Plataforma Sucupira. Em função da restrição de espaço deste relatório, 
informamos que mais informações podem ser encontradas na Plataforma Sucupira, onde são 
registradas, detalhadamente, informações de todas as atividades realizadas por este Programa.  
Disponível em:  <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.jsf>. 
 
 
3) PROJETOS DE PESQUISA: 
 
Projetos DDI: 

No que diz respeito às pesquisas desenvolvidas no âmbito do DDI, registra-se que todas 
estão integradas aos grupos de pesquisa credenciados pelo CNPq, sendo, portanto, 
consideradas de relevância ao DDI / ICI.  
Todos os projetos de pesquisa coordenados por docentes do DDI possibilitaram a ampliação 
da participação de discentes envolvidos com a iniciação científica, como também de 
mestrandos e doutorandos. 
 
Nos RIT de 2015 dos docentes do DDI estão registrados os seguintes projetos de pesquisa 
(concluídos ou em realização): 
 

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) Difusão da Produção Científica da Universidade Federal da Bahia: o embasamento 
teórico-conceitual de suas políticas institucionais; 

c) Disseminação e Uso da Informação; 
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; 

e) 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; 

f) Mediação da Informação em Bibliotecas Universitárias: desafios na busca de 
indicadores para o aperfeiçoamento de metodologias;  

g) Mediação da Informação: atributos e indicadores para o aperfeiçoamento das atividades 
voltadas ao acesso, uso e apropriação da informação nas bibliotecas universitárias; 

h) Editoração e publicação de uma revista eletrônica: em pauta a ponto de acesso; 
i) Difusão do conhecimento e apropriação de saberes: acesso e uso da informação na 
sociedade; 
j) 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); 
k) 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 e uso da informação: convergências e divergências; 
l) Competências infocomunicacionais: desenvolvimento do conceito; 
m) Políticas de arquivo nas universidades federais brasileiras; 



 

 

n) Organização e Representação do Conhecimento: estudos de Análise Cognitiva (AnCo), 
redes conceituais, vocabulários semânticos, taxonomias e ontologias de domínios de 
conhecimento para Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC); 

n) Análise conceitual e cognitiva: um método/modelo dinâmico para auxiliar a construção 
de sistemas de organização do conhecimento (SOC). 

 
Projetos DFPI: 

Os projetos de pesquisa aprovados que constam nos RIT dos docentes são: 
a) Produção cientifica brasileira em oncologia: Um estudo a partir das citações nas teses; 
b) A investigação dos sistemas de informação na perspectiva da Ciência da Informação; 
c) Infoprodutos; 
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; 
Fluxo e informações orgânicas existentes em um organismo produtor de serviços de 
saúde, 
e) Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio documental 
arquivistico audiovisual; 
f) Iniciativa Legatum: acesso remoto e preservação digital do patrimônio audiovisual 
custodiado por arquivos de instituições brasileiras e de outros países de origem latina; 
g) contribuição à memória da ditadura militar a partir dos arquivos administrativos e 
acadêmicos do ICI, 
h) avaliação de bibliotecas universitárias, 
i) atualização informacional dos docentes e construção de bibliografias básicas e 
complementares, 
j) estrutura intelectual e cognitiva da produção cientifica brasileira na área de célula tronco 
embrionária e célula-tronco pluriopotente induzida. 
Os projetos de pesquisa realizados em 2015 foram aprovados pela Congregação do 

Instituto no ano de 2014. Para maiores informações sobre projetos em andamento, ver dados 
lançados na Plataforma Sucupira, conforme endereço eletrônico supramencionado. 
 
 
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 XII Cinform; 
b) CONFOA - 6ª Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto; 
c) ENERAQ 2015; 
d) Organização e realização da 8ª Lavagem da Biblioteca Pública do Estado da Bahia 

(BPEB); 
e) PRADIME; 
f) Leitura Para Todos;  
g) Organização e realização da I Semana de Cultura e Arte do ICI; 
h) Escrita de artigos científicos; 
i) Introdução à Competência em Informação; 
j) Estratégia de Pesquisa em Bancos e Bases de Dados; 
k) Comunicação Integrada em Unidades de Informação; 



 

 

l) Representante da sociedade civil no Colegiado Setorial de Arquivo e Memória; 
m) Participação no COEDE; 
n) Orientação técnica a organização, digitalização e descrição do arquivo pessoal da 

bailarina Lia Robatto. 
o) I Semana de Arte e Cultura do ICI. 

 
Os projetos de extensão aprovados pela Congregação informados nos RITS dos docentes do 
DFPI são: 
 

a) - Arquitetura da informação, 
b) - Curso de resumo documental, 
c) - Metodologia do ensino superior, 
d) - ACTA15, 
e) - SINPRED, 
f) - Rede Cariniana, 
g) - ANCIB, 
h) -10° Cine OP, 
i) - V SBA, 
j) - IV Sem PPGCI, 
k) - III SECRIDI, 
l) - II Simpósio ICI A58, 
m) - CTCM, 
n) - Sucesso na gestão dos e-mails, 

 
As ações e atividades de extensão incluem também a participação dos docentes do DFPI em 
eventos promovidos pelo IBICT, PPGCI, Arquivo Nacional, AABA e pela PROEXT-UFBA, 
bem como a inserção na ACTA 2015 e no ENANCIB 2015. 
 

PPGCI: 
a)  Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

da Anciã, promovido por este Programa; b) apoio na realização XII Encontro Nacional 
de Ensino e Pesquisa em Informação (Cinform), promovido pelo ICI; c) curso de 
Resumo Documental: aspectos teóricos e abordagens metodológicas, promovido pelo 
Geinfo,, PPGCI / Ufba, ICI e AABA em parceira com a Universidade de Coimbra, 
Portugal. Demais informações, na Plataforma Sucupira. 
 
 

5) CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS, INCLUINDO IN TERCÂMBIOS 
DE NATUREZA ACADÊMICA: 
 
Os docentes do DDI 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 doutorandos, com instituições da Ciência da Informação e de outras áreas, como a 
medicina, a museologia e as engenharias, nos mencionados países. 
 
Os docentes do DFPI têm dado continuidade as Parcerias com Universidades e Cursos na área 
de Ciência da Informação e áreas afins no Brasil e em Portugal; Camara Técnica de 
Capacitação de Recursos Humanos (CTCRH-CONARQ) e- Interlocução Rede Cariniana. 
 



 

 

A revista Ponto de Acesso do ICI manteve 3 (três) edições anuais, sendo a última edição 
como número especial dos trabalhos do CONFOA 2015 realizado pela UFBA/EDUFBA. 
 
Em continuidade, realização de atividades correspondentes a convênios, cooperações e 
parcerias existentes.  Todas as parcerias citadas no RAT 2014-PAT 2015 do PPGCI / UFBA 
estão em pleno vigor, como pode-se perceber no texto deste RAT. Recomenda-se novamente 
consultar a Plataforma Sucupira, pois somente relativo a intercâmbios e parcerias constam 
cerca de 14 páginas registradas no referido sistema. Serão, desse modo, somente citadas as 
realizações de 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 Coletiva, Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede Nacional (PROFMAT). Permaneceu a cooperação e o intercâmbio 
científico do PPGCI / UFBA 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. 
Além-mar, o PPGCI / UFBA vem interagindo com pesquisadores, docentes e doutores dos 
países da América do Sul, dos EUA, México e do Canadá, como fomento à abertura de ações 
diversificadas em países que possuem programas de pós-graduação na área e apresentam 
novos saberes, prevendo incorporação de novas e estimulantes parcerias internacionais. As 
relações consolidadas com o organismo científico de países como México, Colômbia, 
Equador, Portugal, Espanha, Moçambique, Estados Unidos, França, Haiti, Itália, Alemanha, 
Nigéria, Confederação Helvética, destacadamente a Suíça, Nigéria, dentre outros, são sinais 
claros de que o PPGCI / UFBA busca, incessantemente, avançar para obter em seu 
desempenho o reconhecimento como de excelência na área. 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), Instituto Politécnico do Porto (IPP) – 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 2015, o Programa iniciou, e se encontra bem avançado, o intercâmbio a ser assinado entre 
o PPGCI / ICI – UFBA com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Portugal, 
com possibilidade de aditivo a ser incorporado sobre ações de pós-graduação. 



 

 

 
6) QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ATEN DIMENTOS 
PRESTADOS AO PÚBLICO INTERNO E/OU EXTERNO OFERECIDO S (TIPO DE 
SERVIÇO, Nº DE ATENDIMENTOS, ETC.): 
 
Serviços público interno Número 

atendimento 
Serviços público externo Número 

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

 Orientação sobre atividades 
técnicas dos cursos, 
principalmente referente à 
escolha de profissional. 

 

Orientação legal quanto ao exercício da 
profissão. 

 Informações sobre os cursos 
(vestibular, atividades 
profissionais, campo de 
atuação). 

 

    
Informações sobre transferência interna e 
externa. 

 Informações transferência 
externa e vagas residuais  

 

Informações sobre intercâmbio no exterior.  Orientações para estágio   
    
Serviços público interno (cont.) Número 

atendimento 
Serviços público externo Número 

atendimento 
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. 

 

Contatos com a SUPAC, CPPD, Reitoria, Pró-
Reitorias, SPE, SMURB e outras instâncias da 
UFBA sobre trâmites acadêmicos e 
administrativos para orientação das atividades e 
orientações aos docentes. 

 Elaboração e divulgação de 
editais de concursos públicos 
para seleção de docentes. 

 

Elaboração de pautas, agendamento e realização 
de reuniões plenárias, emissão de convocações, 
elaboração e exposição das atas para exame e 
aprovação pelos docentes. 

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

07 sendo 2 
(DFPI) e 4 

(DDI) 

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 (seleção simplificada) 
para ingresso de docentes 
substitutos e temporários. 

 

Realização de concursos públicos para ingresso 
de docentes DE 

   

Núcleo de estágio    
Orientação do núcleo de estágio sobre 
documentação referente a estágio (Termo de 
compromisso / Termo aditivo / Relatórios / 
Termo de finalização de contrato) 

75 Assinatura de novos Termos de 
Compromisso de Estágio 
Arquivologia e Biblioteconomia 

59 

Verificação do núcleo de estágio da situação do 114 Assinatura de aditivos de Termo 55 



 

 

aluno para liberação da assinatura do Termo de 
compromisso de estágio 

de Compromisso de  
Estágio Arquivologia e 
Biblioteconomia 

PPGCI    
Atendimento a solicitações da PROPG / UFBA 
e da CARE / UFBA 

 Abertura e efetivação de 
processo seletivo para alunos 
regulares e especiais. 

02 (regular) 
02 (especiais) 

Informações acadêmicas ao público interno 
referente aos cursos de mestrado e doutorado 
em Ciência da Informação. 

 Informações acadêmicas ao 
público externo referente aos 
cursos de mestrado e doutorado 
em Ciência da Informação. 

 

Matrículas e Inscrições semestrais em 
componentes curriculares 

 Reuniões da Associação 
Nacional de Pesquisa de Pós-
Graduação em Ciência da 
Informação (Ancib) 

 

 
 
7) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES (EVEN TOS, 
PRÊMIOS, ETC) 
 
Em 2015 a direção do ICI realizou: o XII ENANCIB – Encontro Nacional de Ensino e 
Pesquisa em Informação com patrocínio da Capes e CNPq; apoio FPC, PPGCI, Edufba, Santa 
Clara e Marilan. Como resultado do evento foram publicados: Anais eletrônico e um livro (em 
fase de elaboração) com a Edufba; em conjunto com o DA de Arquivologia o XVI Enearq – 
Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia com apoio da Reitoria da UFBA; Apoio a 
Profa. Dra. Maria Teresa Navarro de Brito na realização do I Seminário de Pesquisa em 
Arquivologia da UFBA. 
 
Em 2015 docentes do DDI foram pareceria as e colaboradores ad hoc de periódicos 
científicos da área e de agências de fomento à pesquisa como CAPES, CNPq, FAPESB, 
Eventos. Também do PIBIC, sendo uma docente vice-líder do Subcomitê PIBIC das Ciências 
Sociais Aplicadas. 
O trabalho de uma docente do DDI e do PPGCI/UFBA, Profa. Dra. Hildenise Ferreira Novo 
foi premiado como melhor trabalho sênior no GT2 do Encontro Nacional de Pesquisa em 
Ciência da Informação (ENANCIB) de 2015. 
 
No Enancib 2015, o PPGCI / UFBA teve 12 trabalhos completos aprovados, apresentados e 
publicados nos anais do evento. Destaca-se o trabalho intitulado “Organização do 
Conhecimento na Perspectiva do Modelo Dinâmico de Análise Conceitual”, de autoria da 
professora Hildenise Ferreira Novo, premiado como melhor trabalho sênior apresentado no 
GT2 - Organização e Representação do Conhecimento. Na avaliação dos trabalhos, por 
comissão científica do Enancib, o doutorando Wagner Miranda, recebeu destaque no texto da 
avaliação do trabalho por ele submetido ao mencionado evento e, assim, o PPGCI / UFBA 
obtém mais uma honraria no âmbito das produções dos discentes e docentes autores dos 
trabalhos publicados. 
 
A revista Ponto de Acesso do ICI alcançou estrato superior na avaliação da Capes passando 
para o nível Qualis B1.  
 
O Colegiado de Biblioteconomia desenvolveu, juntamente com o CA de Biblioteconomia, 
ações para a Calorosa 2015, que teve lugar no campus de Ondina. 
 



 

 

Foram desenvolvidas ações voltadas à organização do Arquivo Acadêmico do Colegiado 
(identificação e avaliação de documentos), utilizando mão-de-obra de uma estagiária de 
Arquivologia do projeto Permanecer coordenado pela Profa. Hildenise Ferreira Novo. 
Eventos: Aprovação da realização em 2016 do XVII Encontro Nacional de Pesquisa em Pós-
Graduação em Ciência da Informação (Enancib), aprovado para ser realização e promovido 
pelo PPGCI / UFBA. 
 
Em 2016 o CA de Biblioteconomia do ICI/UFBA realizará o Encontro Nacional de 
Estudantes de Biblioteconomia Documentação e Ciência da Informação EREBD 2016. 
 
Algumas metas foram planejadas em 2015 como: mudanças no “layout” das instalações 
físicas do ICI, melhorias nas condições de refrigeração das salas, pintura de paredes e 
recuperação de esquadrias (janelas), construção de estrutura que viabilize acessibilidade aos 
pavimentos superiores do prédio do Instituto, esta última prevista em acordo assinado pelo 
ICI e PROGRAD enviado ao MEC, no entanto, por questões orçamentárias ainda não foram 
executadas pela SUMAI.  
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O Instituto de Ciências da Saúde (ICS) está estruturado em 05 Departamentos - 
Biomorfologia, Bio-regulação, Biofunção, Biointeração e Fonoaudiologia. Em dezembro de 
2015, a implantação do Departamento de Fisioterapia foi aprovado em reunião do Conselho 
Universitário UFBA; 5 Programas de Pós graduação (Biotecnologia, Imunologia,  Processos 
Interativos de Órgãos e Sistemas, Núcleo RENORBIO e Programa Multicêntrico de 
Bioquímica e Biologia Molecular); 01 Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos e 01 
Comitê de Ética em Pesquisa em Animais. O corpo funcional do ICS está constituído por 211 
servidores (72 técnico-administrativos e 139 docentes permanentes) da Universidade Federal 
da Bahia – UFBA (www.spe.ufba.br; acessado em 05.01.2016).   
 
As principais metas estabelecidas para 2015 foram:  
 
Cumprimento do Plano de Qualificação docente para o período 2014-2016;  elaboração e 
discussão do regimento interno do ICS UFBA (em fase de finalização); estruturação e revisão 
dos projetos político-pedagógicos das cínicas escolas de fonoaudiologia e fisioterapia; 
credenciamento e funcionamento da clínica-escola de fonoaudiologia e fisioterapia para 
atendimento ao SUS; contratação de um fisioterapeuta (01) para assistir as atividades na 
clínica-escola; 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; elevar a colaboração cientifica de pesquisa entre os Departamentos e entre o ICS 
e demais Unidades UFBA; 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; reestruturação das homepages dos cursos de Pós-
graduação; implantação do Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos; substituição da 
subestação de energia elétrica do prédio central, mapeamento de equipamentos elétricos 
instalados no prédio (por setor) reforma e estruturação do espaço da clinica escola de 
fisioterapia da UFBA; aquisição de equipamentos para laboratórios de graduação; aquisição 
de equipamentos para os cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Biotecnologia e demais 
Departamentos para o ensino da graduação; término e recebimento das obras de reparo do 
telhado e da fachada do prédio do Instituto. Estudo de acessibilidade para o prédio central e 
Clinicas escolas do ICS UFBA. Reformado Laboratório de Anatomia e criação do Laboratório 
de plastinação de peças anatômicas. 
 
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.  



 

 

 
Tabela 1. Quantitativo de disciplinas e vagas ofertadas pelo ICS no ano de 2015. 

Departamento Disciplinas ofertadas (n) Vagas ofertadas (n) 
 
Biomorfologia 
Biofunção 
Biointeração 
Biorregulação 
Fonoaudiologia 

2015.1 
20 
76 
89 
24 
50 

2015.2* 
 
 

2015.1 
1700 
3.823 
1347 
1347 
1203 

2015.2* 
 
 
 

* O segundo semestre letivo  de 2015 (2015.2) não foi realizado neste mesmo ano devido a 
paralisação das Universidades Federais. 
 
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 31 (2015.1) 
bolsas de monitoria concedidas pela PROGRAD, distribuídas em componentes 
curriculares/disciplinas listados a seguir. Bolsistas voluntários (n=46) 
Monitorias. Código da Disciplina-Componente Curricular:  
Biofunção. ICSB050 Bioquímica I e Biologia Oral; ICS002 Biofísica II; 
 ICS003 Bioquímica V;  ICS071 Bioquímica Metabólica para Farmácia ; ICS076 Biofísica 
aplicada a Fonoaudiologia; ICSA13 Bioquímica para Biotecnologia; ICSB87 Cinesiologia I; 
ICS070 Bioquímica Fundamental; ICS055 Bioquímica Veterinária; ICS052 Bioquimica 
aplicada a enfermagem; ICS067 Bioquímica Aplicada à Nutrição; ICSC58 Bioquímica Básica 
p/Ciências Biológicas ; ICSB96 Bases, métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia I. 
Biointeracão ICSA03 Biologia Celular Animal;ICS028 Microbiologia I; ICSA46 
Parasitologia Humana; ICSA018 Parasitologia Veterinária ; ICSA05 Bioestatística e 
Planejamento Experimental Biorregulação ICS040 Fisiologia III-A; ICS048 Fisiologia do 
Exercício para Educação FísicaICSB85 Fisiologia Humana Básica; ICSA85 Fisiologia 
Médica Geral. Biomorfologia. Anatomia da Cabeça e do Pescoço - ICS009 Histologia II - 
ICS038,Histologia e Embriologia dos Animais Domésticos - ICS043. Fonoaudiologia. 
ICS085 Surdez e Linguagem; ICS 087 Fonoaudiologia educacional, ICSB24 Clinica em 
Audiologia; ICSB28 Voz Profissional 
 
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. 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) Outros:  Mestrado 
Profissional em Rede (Nacional): PROFNIT - Propriedade Intelectual e     Transferência de 
Tecnologia para Inovação; Programa de Pós-Graduação Processos Interativos de Órgãos 
e Sistemas (PIOS). Multidisciplinar. 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.  
 
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 133 projetos de pesquisa por professores e pesquisadores do ICS e 72 
trabalhos publicados na íntegra em periódicos nacionais e internacionais. Projetos registrados 
por Departamento: Fonoaudiologia (n=13); Biorregulação (n=52); Biofunção (n=15); 
Biointeração (não fornecido); Biomorfologia (n=53).  
 
4. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES 
DE EXTENSÃO 
Biorregulação (n=6), Biofunção (n=7), Biointeração (n=5),  Biomorfologia (n=18); 
Fonoaudiologia (n=17) 
 
Quadro 1. Exemplos de atividades de Extensão desenvolvidas em 2015. 
Produção de material didático para estudos da anatomia da cabeça e pescoço 
Liga Acadêmica de Neurologia 
Expansão do Programa de Controle de Asma e Rinite Alérgica na Bahia para rede de atenção 
básica de saúde 
Imagens Estereoscópicas Tridimensionais em Anatomia Humana 
O corpo humano e os riscos modernos - Museu Itinerante de Anatomia 
Tecendo o Corpo Humano - Uma Proposta Pedagógica Inovadora para Deficientes Visuais 
Conservação de Peças Anatômicas Utilizando a Técnica Simplificada de Giacomini 
Ambulatório de Anomalias do Desenvolvimento Sexual 
Laboratório de Imunologia  
Simpósio de fisiopatologia da célula glial 
ExpoPPGIm 2015 
Programa de treinamento em neuromodulação clínica 
 
Curso de Neurociências 
Workshop de modelos estatísticos aplicados à genética  
Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica  
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  
Simpósio de Ciência Saúde e Esporte (2015)  
Desenvolvimento de “home page” da CEUA-ICS  
Prevenção e avaliação do uso de drogas e seus impactos na memória e aprendizagem 

 
5. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
Foram registradas intercâmbios realizados por diversos alunos de graduação no programa 
Ciências sem Fronteiras, estágios pós doutorais no Brasil e em Universidades do exterior tais 
como  Georgia Regents University/ EUA, Harvard University/EUA, University of Edinburgh 
– Escócia entre outras. 



 

 

6. QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ATENDIM ENTOS 
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 3.500 
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 E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A 
UNIDADE/ÓRGÃO. 
International Union of Biochemistry and Molecular Biology, International Brain Research 
Organization, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,  University of Wageningen, 
University of Portsmouth, Université Paris VI, Universidad de la Habana, Hospital Sírio 
Libanês, Mulligan Concept Teachers Association no Brasil, Grupo Expansão, Sociedade 
Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, UNICAMP, UEFS, UNEB, EBMSP, 
UNIME, Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz; Núcleo de Excelência em Asma da UFBA – 
NEA/PROAR, Centro de Excelência na América Latina (Faculdade de Medicina da 
Bahia/UFBA); Prefeitura Municipal de Salvador, Governo do Estado da Bahia,  Centro 
Estadual de Reabilitação da Pessoa com Deficiência – CEPRED, Fundação José Silveira - 
IBR, Maternidade Climério de Oliveira; IMAGO IT Solutions – empresa com foco no 
atendimento à demanda do mercado por soluções no desenvolvimento de projetos nas áreas de 
tecnologia e desenvolvimento de sistemas, The University of Edinburgh – Escócia, UFRJ, 
UNICAMP, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Portugal, USP, National 
Institutes of Health – Estados Unidos, Leiden University - Holanda 
 
 
8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DA UNIDADE/ÓRGÃO ( EX: 
PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES, PARTICIPAÇÃO 
SIGNIFICATIVA EM EVENTOS, ETC.) 
Departamento de Biorregulação: 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. Departamento de Biointeração: 
Profa. Silvia Lima Costa contemplada pelo Fundo Newton do Brasil 
 



 

 

 
 
8.1. Produção científica e produção tecnológica 
 
Produção científica. Trabalhos publicados em periódicos científicos nacionais e 
internacionais/capítulos de livros. Biofunção=33; Biointeração= 62; Biomorfologia=25; 
Fonoaudiologia= não informado; Biorregulação=52. Produção tecnológica PPgBiotec - 
patentes (n=5). 
 
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

 
As metas acadêmicas em 2015 foram contempladas de modo satisfatório considerando que 
houve incremento do número de componentes curriculares oferecidos em um único semestre, 
assim como do número de vagas para alunos de graduação oferecidas pelos diversos 
Departamentos. De modo similar observaram-se incrementos no número de intercâmbios, 
projetos de extensão e pesquisa, colaborações intra e interinstitucionais, além do elevado 
número de publicações científicas em revistas de impacto nacional e internacional. A 
atipicidade e excepcionalidade no ano de 2015, em virtude da greve nacional das IFEs, 
concorreu para a realização de um único semestre letivo (2015.1) no presente calendário de 
atividades. 
 
A despeito da limitação de recursos financeiros da UFBA foram realizadas aquisições de 
equipamentos para os Cursos de graduação em Fisioterapia, Fonoaudiologia e Biotecnologia 
com o objetivo de melhor equipar e qualificar os cursos oferecidos por cada um desses 
Colegiados. Melhorias na estrutura energética e reparos gerais no prédio foram concluídos a 
contento, conforme as limitações orçamentárias impostas no presente momento. O prédio 
central do ICS, Clinica Escola de Fisioterapia e Clinica Escola de Fonoaudiologia, 
Laboratórios de aulas e pesquisa merecerão reformas e requalificação oportunamente para 
permitir a expansão das metas de ensino, extensão e pesquisa desta Universidade. 
Adicionalmente, não foi possível implementar a reforma do Laboratório de Anatomia, 
essencial para o desenvolvimento  de atividades para os cursos de graduação da área de saúde 
da UFBA; não foi também implantado o Laboratório de plastinação do Departamento de 
Biomorfologia. A plastinação é um procedimento técnico e moderno para preservação de 
matéria biológica e peças anatômicas que pode propiciar conversação mais prolongada do 
material biológico com menor risco para os seus usuários, além de reduzir os custos gerais. 
 
Há evidente limitação de espaço físico no prédio central do ICS para os laboratórios e 
atividades assistenciais de graduação e pesquisas para os cursos de Biotecnologia, Fisioterapia 
e Fonoaudiologia. Este estrangulamento poderá comprometer a qualidade de ensino para 
graduação deste Curso.  
 
Observa-se ainda que o quadro de servidores (docentes e servidores técnico- administrativos) 
está aquém das necessidades desta Unidade. Esta inadequação histórica de recursos humanos 
tem dificultado o desenvolvimento eficiente de atividades técnicas e administrativas, bem 
como reduzido a oferta de vagas e componentes curriculares para alunos de graduação. 
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No ano de 2015, as atividades acadêmicas do Instituto de Física da UFBA (IF-UFBA) 
seguiram regularmente, apesar das dificuldades devido às obras de infraestrutura. Neste 
sentido, não foi concluída a elaboração de uma nova licitação para a retomada da obra do 
complexo Física-Química, estando esta obra paralisada a dois anos! Vale frisar, também, que 
a obra da biblioteca setorial da área de ciências exatas – Biblioteca Prof. Omar Catunda –, 
praticamente, esteve paralisada por mais um ano e não foi concluída. 
 
Em relação ao quadro de pessoal IF, em 2015 houve a nomeação de um servidor docente e a 
aposentadoria de um servidor técnico-administrativo. 
 
Principais atividades realizadas em 2015 
 
Entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no período merecem destaque: 
 
Ensino de Graduação  

•••• Na Graduação, foram diplomados 09 licenciados e 02 bacharéis no semestre 2015.1 e, 
como prováveis concluintes para o semestre de 2015.2, temos 10 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 cuja formatura 
ocorreu semestre de 2015.  Não houve demanda para criação de uma nova turma.  

•••• O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) contou com um 
total de 40 bolsistas. Em outubro, devido a cortes no orçamento do MEC, reduziu-se 
este número para 30 bolsistas. Em setembro deste ano foi realizado o Segundo 
Seminário Interno do PIBID - Física.  

•••• No Programa de Monitoria da UFBA, o IF foi contemplado com 16 bolsas (redução de 
50% em relação a 2014) distribuídas nas disciplinas Físicas Gerais e Experimentais I, 
II, III e IV. Vale observar que esta redução do número de bolsas mostrou-se prejudicial 
à boa realização das atividades de monitoria nestas disciplinas.  

 
Ensino de Pós-Graduação 

•••• No Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) foram defendidas 19 dissertações de 
mestrado e 9 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 17 dissertações de mestrado e 03 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 13 dissertações de mestrado e 11 teses de doutorado. 

 
 
 



 

 

Atividades de Extensão 
• XIV Curso de Extensão em Astronomia, realizado em janeiro de 2015, com 126 

participantes. 
• Organização da Olimpíada Brasileira de Física na Bahia, que teve a participação de 

6.039 alunos de 132 escolas do Estado da Bahia. 
• Organização da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas na Bahia, que teve 

a participação de 13.00 alunos de 166 escolas públicas de 93 cidades do Estado da 
Bahia. 

• Projeto de extensão “Ciência em Pauta”. Público alvo: estudantes secundaristas da 
Escola Estadual Evaristo da Veiga.  

• Semana de Ciência e Tecnologia - Atividade “Luz, Vida e Ciência em Pauta”, no 
período de 19/10 a 23/10/2015, em conjunto com os Institutos de Biologia, 
Matemática, Geociências e Química da UFBA. Ocorreram visitas programadas de 
estudantes de escolas públicas aos Institutos envolvidos e as principais ações foram: 
a) palestras, cursos ou oficinas de extensão com temáticas científicas; b) exibição e 
debate de filmes ou documentários com temáticas científicas; c) realização de 
experimentos demonstrativos e d) visitas aos laboratórios didáticos, de pesquisa e 
museus dos Institutos. 

• Semana de Ciência e Tecnologia – Participação do Instituto de Física no evento 
organizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (SECTI) no 
período de 21 a 25 de outubro no SENAI – CIMATEC. Ocorreram visitas 
programadas de estudantes de diversas escolas públicas e o público em geral. 

 
Atividades de Pesquisa e Inovação. 

• Ampliação do Laboratório de Espectroscopia Molecular e Filmes Finos. 
• Instalação de equipamentos no Laboratório de Materiais. 
• Afastamento de 04 docentes do IF para estágio pós-doutoral. 
• 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-
INFRA-PRO-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 Nº06/2010 – Título: Fortalecimento da infra-

estrutura do Programa de Pós-Graduação em Física do IF-UFBA I – Valor 
aprovado: R$ 149.691,95. 

o Edital de Infra-estrutura FAPESB Nº11/2012– Título: Fortalecimento da infra-
estrutura do Programa de Pós-Graduação em Física do IF-UFBA II – Valor 
aprovado: R$ 199.337,40. 



 

 

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. 

• 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. Encerrou-se em abril de 2015. 
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 Níveis de Organização em Modelos Ecológicos Preditivos 
(PRONEX – FAPESB do Instituto de Biologia da UFBA). Encerrou-se em 
março de 2015. 

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. Encerrou-
se em março de 2015. 



 

 

• 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 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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Este relatório contempla as atividades de gestão do Instituto de Humanidades, Artes e 
Ciências Prof. Milton Santos no ano de 2015. Nos aspectos acadêmicos, o documento 
contempla apenas as ocorrências relacionadas ao semestre letivo 2015-1, em virtude da greve 
de docentes, de estudantes e de servidores técnico-administrativos ocorrida entre os meses de 
junho a outubro do ano de 2015. Essa paralisação de atividades tornou o semestre letivo 
atípico, com início das aulas em 2/mar e finalização em 30/nov, o que resultou no adiamento 
de diversas ações para o ano de 2016.   
 
A ocorrência da greve criou diversos obstáculos para o andamento das atividades planejadas 
na Unidade devido à ausência de servidores e de docentes nos mais diversos setores do 
Instituto e da Universidade. Considerando que apenas as atividades essenciais permaneceram 
em funcionamento de maneira precária, não foi possível avançar em temas muito importantes 
para o IHAC, a exemplo da transferência de sua sede para um espaço maior e mais adequado 
ao seu atual estágio de crescimento – as instalações do Pavilhão de Aulas V. O trabalho de 
diversas Comissões Internas e de Grupos de Trabalho também sofreu descontinuidades em 
função da greve. 
 
Além dessas condições internas de funcionamento da Universidade, é possível perceber que a 
crise financeira pela qual o País vem atravessando, desde o início do ano de 2015, resultou em 
grandes entraves para a UFBA. O contingenciamento de recursos financeiros delineado pelo 
governo federal criou implicações práticas de diversas ordens, a exemplo do pagamento de 
salários de pessoal terceirizado e de empresas que prestam serviços à Universidade, como 
também em repercussões imediatas no financiamento da Pós-Graduação, no auxílio para 
participação de professores em eventos e na concessão de bolsas para estágios de pós-
doutoramento. A Unidade também encerrou o exercício financeiro do ano de 2015 sem o 
recebimento dos recursos disponibilizados anualmente pela Reitoria para o seu 
funcionamento, situação esta que impediu a compra de itens ordinários, necessários à 
comunidade, como água mineral, confecção de carimbos, troca de lâmpadas, conserto de 
aparelhos de ar condicionado, dentre outros aspectos, assim como para contratação de 
serviços gerais. 
 
Todas essas situações adversas resultaram em avanços tímidos para a Unidade, dentre as 
atividades planejadas para o ano de 2015. Entre os aspectos positivos a serem observados 
destacamos a intensa realização de eventos, alguns deles abertos à comunidade externa à 
Universidade e até mesmo em outros países, a implantação de laboratórios, a criação de novos 
setores na Unidade e a expansão da internacionalização do Instituto por meio de convênios e 
programas de intercâmbio.  

 
 
1 – Ensino de Graduação: 

 
As principais metas estipuladas para este item concentraram-se na (I) conclusão da reforma do 
Projeto Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares, (II) na apresentação de uma proposta 



 

 

de Resolução ao Conselho Acadêmico de Ensino com o objetivo de estabelecer uma reserva 
de vagas em todos os componentes curriculares ofertados aos estudantes dos BI a cada 
planejamento acadêmico semestral, e (III), na apresentação de nova proposta de 
regulamentação das Atividades Complementares integrantes dos currículos dos Bacharelados 
Interdisciplinares.  
No que se refere à meta I, os integrantes do respectivo Grupo de Trabalho realizaram novos 
encontros, inclusive com os Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos, visando à 
sistematização das contribuições de cada coletivo. No entanto, em função dos movimentos 
grevistas ocorridos durante o ano de 2015, não foi possível concluir a escrita do novo Projeto, 
já que outros temas importantes para o funcionamento da Unidade após a greve exigiram a 
concentração de esforços da equipe envolvida com a meta, ficando a finalização para o ano de 
2016. 
 
Na meta II, a proposta de Resolução foi elaborada e apreciada favoravelmente pela 
Congregação do Instituto, com envio, em seguida, à Presidência do Conselho Acadêmico de 
Ensino. Neste Colegiado, a proposta foi debatida e decidiu-se pela criação de uma Comissão 
responsável pela análise do pedido. Esta Comissão ficou encarregada de visitar as 
Congregações das demais Unidades, juntamente com a Direção do IHAC e a Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação (PROGRAD), para apresentação e coleta de contribuições. Foram 
realizadas oito visitas, ficando as demais, assim como a apreciação final do documento pelo 
CAE, para o ano de 2016. 

 
Na meta III, uma proposta de resolução substitutiva à 01/2012 – IHAC foi elaborada por uma 
Comissão de professores e encaminhada à Congregação para apreciação. Essa nova proposta 
reconhece um elenco maior de itens como Atividades Curriculares e atribui novos critérios 
para a creditação de carga horária. O documento segue em análise pela comunidade e deverá 
ser votado em 2016. 
 
Outros temas transversais ao Ensino de Graduação e que não se constitui como metas 
claramente expressas, mas que tem ampla repercussão nesse item, também podem ser 
apontados, a exemplo da participação de 6 professores da Unidade, no ano de 2015, em 
estágios de pós-doutoramento no exterior. Registrou-se também o Afastamento de curta 
duração de diversos docentes para atividades no País e fora dele (visitas técnicas, congressos, 
palestras, concursos, bancas de pós-graduação, coletas de dados para pesquisa, dentre outros). 
 
Cabe destacar ainda os seguintes dados: 

 
● Oferta de 7.595 vagas em 42 componentes curriculares, distribuídas em 137 turmas, no 

semestre 2015-1, com ocupação de 79,11% dessas vagas. Essa ocupação ocorreu 
majoritariamente por estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares e também incluiu alunos 
de outros cursos de Graduação;  

● Ingresso de 1.035 estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada em 2015-1. A 
seleção para ingresso em 2015-2, por meio das Vagas Residuais, cuja seleção ocorreu nos 
meses de maio a agosto/2015, contemplou o ingresso de 261 estudantes3; 

● Ao final do ano de 2015, a Unidade contou com o total de 4.268 alunos ativos nos seus 
Cursos de Graduação;  

                                                           
3 Neste total estão incluídos estudantes que fizeram Transferência Interna, com mudança de curso. 



 

 

● Participação no Programa de Monitoria do ano de 2015, da Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação, com oferta de 24 bolsas para estudantes da graduação. Outros oito estudantes 
participaram na condição de voluntários; 

● No semestre 2015-1, foram registradas 35 colações de grau, entre Grandes Áreas e 
Áreas de Concentração. Considerando as colações referentes ao semestre 2014-2, ocorridas no 
início do ano de 2015, o total de concluintes vai a 425; 

● Um encontro com Diretores de Unidades e Coordenadores de Cursos de Graduação foi 
realizado em 13/nov, com vistas ao desenvolvimento de estratégias para a integração 
Curricular entre os Bacharelados Interdisciplinares e os Cursos de Progressão Linear; 

● Realização da segunda edição da EXPO-IHAC, evento destinado à recepção dos 
calouros do ano de 2015 dos Bacharelados Interdisciplinares, em março, com diversas 
atividades de integração e de apresentação do Instituto para estes alunos; 

● Aperfeiçoamento das rotinas de inscrição semestral em componentes curriculares para 
os Bacharelados Interdisciplinares junto à Superintendência de Administração Acadêmica e à 
Superintendência de Tecnologia da Informação, com ampliação de prazos para ajustes, 
visando à otimização do uso de vagas ociosas em disciplinas nos diversos Departamentos da 
Universidade; 

● Instalação da Central de Atendimento ao Estudante e da Secretaria Integrada de 
Graduação, estruturas estas que permitiram a dinamização e agilidade no atendimento das 
diversas solicitações apresentadas pelo corpo discente aos Colegiados dos Cursos, assim 
como a criação de rotinas para o tratamento dessas solicitações. 

 
 
2 – Ensino de Pós-Graduação: 
 

Nesse item, a transferência do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História 
das Ciências (PPGEFHC), atualmente sediado no Instituto de Física, para o IHAC se 
configurou como um objetivo deste Instituto para o ano de 2015. Apesar dos 
encaminhamentos favoráveis realizados entre as Unidades envolvidas, a efetivação da 
transferência ficou condicionada à existência de espaço físico para abrigar a Secretaria do 
Programa. Contudo, como a mudança da sede do IHAC para o PAF V não se confirmou, a 
transferência do Programa ficou postergada para o ano de 2016. 
 
Os processos seletivos de admissão de alunos regulares e especiais para os 4 Programas de 
Pós-Graduação já sediados na Unidade foram objeto de muita procura por candidatos 
interessados, o que vem demonstrar o reconhecimento social da qualidade da formação 
proporcionada por esses cursos.   
 
Assim como para o Ensino de Graduação, a participação de professores da Unidade, no ano 
de 2015, em estágios de pós-doutoramento no exterior e a efetivação de Afastamentos de 
curta duração para atividades no País e fora dele, resultaram em importantes ganhos para a 
Pós-Graduação. Esses intercâmbios contribuíram para o estreitamento de laços entre 
pesquisadores, com elaboração de trabalhos e realização de eventos em parceria, com 
repercussão positiva em itens avaliados trienalmente pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior, a exemplo da publicação de artigos, execução de projetos de 
pesquisa interinstitucionais, dentre outros.  
 
Cabe destacar ainda os seguintes dados para esse item: 
 



 

 

● Oferta de 2.222 vagas em 21 componentes curriculares, distribuídas em 21 turmas, no 
semestre 2015-1, com ocupação de 37,71% dessas vagas. Essa ocupação ocorreu por 
estudantes dos Programas de Pós-Graduação sediados na Unidade, incluídos os alunos 
especiais. 

 
Em relação a indicadores de desempenho, registrou-se os seguintes dados:  
● Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (com 

oferta apenas no nível Mestrado): 
Número de alunos ingressantes em 2015: 25 
Número de alunos ativos ao final de 2015: 48 
Número de defesas ocorridas dentro do ano de 2015: 33  
 
● Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (com oferta apenas no nível 

Mestrado): 
Número de alunos ingressantes em 2015: 10 
Número de alunos ativos ao final de 2015: 20 
Número de defesas ocorridas dentro do ano de 2015: 014 
 
● Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (com oferta nos 

níveis Mestrado e Doutorado): 
Número de alunos ingressantes em 2015: Doutorado – 17; Mestrado – 30 
Número de alunos ativos ao final de 2015: Doutorado – 61; Mestrado – 105 
Número de defesas ocorridas dentro do ano de 2015: Doutorado – 5; Mestrado – 13 
 
● Mestrado Profissional em Artes: 
Número de alunos ingressantes em 2015: 15 
Número de alunos ativos ao final de 2015: 30 
Número de defesas ocorridas dentro do ano de 2015: nenhuma5 

 
 
3 – Projetos de Pesquisa: 
 

Neste item, o IHAC prosseguiu com suas atividades de pesquisa, mantendo seu ritmo de 
produção nesse campo. Convém observar que, das 59 vagas docentes ocupadas atualmente na 
Unidade, 58 referem-se a docentes com regime de trabalho em dedicação exclusiva, o que 
revela o potencial de engajamento dos projetos em outras atividades acadêmicas, além 
daquelas relacionadas especialmente ao ensino. O resultado dessas atividades de pesquisa tem 
possibilitado a consolidação dos Programas de Pós-Graduação do IHAC, por meio do 
envolvimento de mestrandos e doutorandos em projetos diversos, da publicação de trabalhos e 
livros e da realização de eventos, assim como o fortalecimento do ensino de graduação, com a 
atualização de conhecimentos, a prática de novas metodologias de ensino-aprendizagem 
baseadas em referenciais interdisciplinares e a participação de graduandos em atividades de 
investigação, na condição de bolsistas (ou voluntários) de iniciação científica e/ou 
tecnológica. Cabe assinalar, no entanto, que a falta de local apropriado para desenvolvimento 
de atividades de pesquisa (reuniões de Grupos, montagem de laboratórios e de espaços de 
experimentação) compromete a amplitude dessas atividades, uma vez que a compra ou 
mesmo a instalação de bancadas e equipamentos não pode ser feita de forma plena.  

                                                           
4 Esse Programa iniciou suas atividades em 2014-2. 
5 Esse Programa iniciou suas atividades em 2014-2. 



 

 

 
Destacamos, ainda, os seguintes aspectos neste item: 

 
● Participação de diversos docentes em eventos nacionais e internacionais, com 

apresentação de produção intelectual resultante de suas atividades de pesquisa; 
● Publicação de diversos livros, artigos, papers, resumos expandidos etc., também como 

forma de difusão dos resultados de pesquisas desenvolvidas no âmbito da Unidade; 
● Apresentações artísticas, publicações de vídeos e outros produtos audiovisuais a partir 

de processos de criação experimentados por docentes da Unidade; 
● Submissão de diversos Projetos de Pesquisa por docentes do Instituto à Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Criação e Inovação, com obtenção de bolsas de iniciação científica para estudantes 
dos cursos de graduação; 

● Submissão de diversos Projetos de Pesquisa por docentes do Instituto a órgãos 
externos de fomento (CNPq, FAPESB), com obtenção de recursos financeiros para compra de 
passagens, equipamentos e materiais, além de diárias;  

● Continuidade das atividades dos 11 Grupos de Pesquisa sediados no Instituto, com 
conclusão de projetos e publicação de resultados por meio de livros e de artigos, além de 
relatórios finais.  

 
 
4 – Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão: 
 

Neste item, a Unidade manteve sua característica de promover amplo elenco de eventos, 
alguns deles com repercussão internacional, com a participação de pesquisadores e 
acadêmicos de outros países na condição de palestrantes ou conferencistas. Os eventos de 
grande porte permitiram a inscrição de trabalhos científicos por pesquisadores e pela 
comunidade estudantil, principalmente para estudantes dos cursos de Pós-Graduação, o que 
resultou em grande procura nas etapas de inscrição. Contudo, o contingenciamento de 
recursos para a compra de passagens e para o pagamento de diárias, implicou limitações para 
a realização plena de determinadas atividades.  

 
Destacamos os seguintes eventos realizados pela Unidade neste item: 

 
● Realização do I Seminário Temático do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e 

Didática das Ciências, Matemática e Tecnologia: a integração das calculadoras no ensino da 
matemática, em mar/2015; 

● Realização do Debate sobre a Regulamentação do Marco Civil da Internet, com o 
Deputado Federal Alessando Molon (RJ), em jun/2015; 

● Realização do Curso Estética Subversiva Cinematográfica, com o Prof. Robert Stam 
(New York University), em jun/2015; 

● Realização do XI ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, em 
ago/2015, com a participação do Ministro da Cultura, Juca Ferreira;  

● Realização III Colóquio Internacional do Observatório da Vida Estudantil, em 
ago/2015, com pesquisadores do Brasil, França e Argentina; 

● Realização do II Seminário Internacional Desfazendo Gênero, em set/2015, com a 
conferência da Profa. Judith Butler, no Teatro Castro Alves; 

● Realização do I Congresso Internacional Culturas em Movimento, em parceria com a 
Universidade da Beira Interior, em Portugal, em out/2015; 

● Realização II Encontro Internacional do Observatório da Economia Criativa, em 
nov/2015, com pesquisadores do Brasil, França, Uruguai, Austrália e Bélgica; 



 

 

● Realização do V Seminário Cultura e Subalternidades, em out/2015; 
● Apoio à realização do Seminário Urbanismo na Bahia - UrbBA [15], evento 

promovido pela Faculdade de Arquitetura e outras instituições, em nov/15; 
● Oferta de duas Ações Curriculares em Comunidade e em Sociedade (ACCS) 

(HACB79 - ACC: Promoção da Saúde e Qualidade de Vida e HACD64 – Ciência, Racismo e 
Alteridade: construção de exposição museal) para estudantes dos Bacharelados 
Interdisciplinares e para outros cursos de graduação da Universidade; 

● Realização de cinco edições do “Acarajé das 5”, ao longo do semestre 2015-1, com a 
participação de pesquisadores, profissionais e palestrantes de diversas áreas de tecnologia e 
inovação;  

● Realização de diversos encontros do “Ciclo de Palestras em Meio Ambiente, Energia, 
Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável”, ao longo do ano. 

 
Registrou-se também a oferta de 67 atividades de extensão coordenadas por docentes do 
Instituto, incluindo outros seminários, congressos, palestras, visitas técnicas, oficinas, 
conferências, dentre outros, para a comunidade universitária e a sociedade em geral, inclusive 
em cidades do interior do Estado, com intensa participação de estudantes do IHAC e de outras 
Unidades da UFBA, algumas com oferta de bolsas de iniciação à extensão.  

 
 
5 – Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza 

acadêmica: 
 
Neste item, o Instituto pôde estreitar laços com outras instituições, inclusive de outros países, 
visando ao desenvolvimento de parcerias no âmbito acadêmico que valorizaram e 
reconheceram o potencial do seu corpo docente. Dentre os desdobramentos gerados a partir 
dessas parcerias, registramos a realização de estágios de pós-doutoramento, participação de 
estudantes da Pós-Graduação em programas de formação na modalidade de co-tutela, bem 
como a realização de eventos e a concepção de projetos interinstitucionais de pesquisa. 
 

Assim, cabe destacar os seguintes convênios firmados:  
 
● Protocolo de Cooperação Específica com o Centro de Investigação em Artes e 

Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve, em Faro, Portugal, com a finalidade de 
desenvolver ações de investigação em rede, no entendimento prático e teórico entre os estudos 
interdisciplinares nas áreas de Artes, Comunicação e Tecnologia;  

● Protocolo de Cooperação Específica com a Universidade da Beira Interior, Portugal, 
com a finalidade de efetivar cooperações acadêmicas, intercâmbios (estudantis, de docentes e 
pesquisadores), cursos de pós-graduação em regime de co-tutela, estágios de pós-
doutoramento, dentre outros;  

● Termo de Cooperação com o Ministério da Cultura, realizados por meio da 
Coordenação de Convênios e Contratos e Convênios da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Orçamento, para execução dos projetos “Financiamento e Fomento da Cultura no 
Brasil: Estados e Distrito Federal” e “Coleção de Livros do Programa Cultura e Pensamento”, 
coordenados por docentes inativos do Instituto, ainda vinculados a Grupos de Pesquisa 
sediados na Unidade;  

● Convênio com a Prefeitura Municipal de Salvador – BA, por meio da Fundação Mário 
Leal Ferreira, para execução do projeto “Diagnóstico, Prognóstico, Cenário e Estratégias para 
o Setor Cultural de Salvador”, através da Coordenação de Convênios e Contratos e Convênios 



 

 

da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, com a participação de docentes do Instituto, na 
condição de pesquisadores; 

● Termo de Cooperação com o Ministério da Cultura, através da Coordenação de 
Convênios e Contratos e Convênios da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, para 
execução do Curso de Aperfeiçoamento e de Extensão em Gestão Cultural; 

● Parceria com a Brown University, por meio do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, 
para o engajamento de estudantes do IHAC como “tutores” de estudantes daquela 
Universidade, em atividades culturais na cidade de Salvador – BA.  

 
 
6 – Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos prestados ao público 

interno e/ou externo oferecidos (tipo de serviço, n.º de atendimento, etc.): 

Para esse item, em função da diversidade de atividades desenvolvidas pela Unidade, todas 
predominantemente de natureza acadêmica, não há a mensuração da quantidade de 
atendimentos realizados. Esses atendimentos versam em temas como esclarecimento de 
dúvidas diversas para estudantes; informações sobre requerimentos e processos acadêmicos; 
informações a docentes e servidores técnico-administrativos acerca de estágios probatórios, 
progressões funcionais, avaliações de desempenho etc.; informações sobre procedimentos 
necessários ao desenvolvimento de projetos no âmbito da Universidade, dentre outros.  

 
 
7 – Outras informações consideradas relevantes (Ex. eventos, prêmios, etc.). 
 

Neste item, destacamos outras atividades e ações realizadas pelo IHAC e que resultaram em 
impactos importantes para o funcionamento da Unidade ao longo do ano de 2015. 

 
● Realização do Concurso Público para Docente do Magistério Superior, Edital n.º 

01/2013, na Área de Conhecimento “Temas Contemporâneos em Humanidades: abordagem 
interdisciplinar”, em mar/2015, com a participação de 13 candidatos; 

● Realização de processo seletivo para contratação de docentes por tempo determinado, 
para suprir vagas decorrentes de aposentadorias, redistribuições e participação em Programa 
de Qualificação Docente; 

● Realização de Seminário de Planejamento Interno do IHAC, em mar/2015, com a 
participação de docentes e servidores técnico-administrativos, com vistas ao delineamento das 
ações do Instituto para o ano de 2015 e seguintes; 

● Realização de diversas reuniões com setores da Administração Central, tendo como 
pauta a efetivação das instalações do IHAC para o Pavilhão de Aulas V; 

● Instalação, no térreo do Pavilhão de Aulas V, do IHACLab-I, por meio de iniciativa 
conjunta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI), do IHAC, da Secretaria 
de Ciência Tecnologia e Inovação (SECTI), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado da Bahia (FAPESB) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-BA). O IHACLab-I se constitui como um centro de convergência de 
pessoas e ideias, visando ao desenvolvimento de soluções tecnológicas que possam 
efetivamente resolver problemas e demandas da sociedade; 

● Lançamento de diversos livros, pela EDUFBA, organizados ou de autoria de docentes 
do IHAC; 

● Afastamento integral de seis docentes para realização de estágio pós-doutoral no 
exterior, no Programa de Qualificação Docente da Universidade; 



 

 

● Admissão, via aprovação em Concursos Públicos organizados pela Unidade, de dois 
docentes em regime de dedicação exclusiva, para a classe de Professor Adjunto; 

● Aprovação de um pedido de remoção de docente da Escola de Belas Artes para o 
IHAC e de um pedido de redistribuição de um docente da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, também para o IHAC, ambos em regime de 
dedicação exclusiva;  

● Realização de quatro bancas para análise de pedidos de promoção funcional de 
professores do IHAC integrantes do nível IV da classe de Professor Associado para a classe 
de Professor Titular; 

● Aquiescência de diversos pedidos de afastamentos de docentes no País e para o 
exterior, com o objetivo de participação em atividades acadêmicas, incluindo pesquisas em 
campo, visitas técnicas e de colaboração com outras instituições de ensino;  

● Realização da permuta de servidores do Instituto com outras Unidades, visando a 
ajustar a força de trabalho do Instituto frente às suas necessidades de funcionamento em 
tempo integral e as competências e habilidades profissionais demonstradas por técnicos 
envolvidos nessas operações; 

● Cessão temporária de um docente à Prefeitura Municipal de Madre de Deus – BA para 
ocupar o cargo de Secretário de Cultura e Turismo daquele município; 

● Designação, pela Reitoria, de docentes do Instituto para o exercício de cargos da 
Administração Central, a exemplo da Coordenação de Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Criação e Inovação, além da manutenção de outras designações efetivadas anteriormente 
(Ouvidoria, Vice-Reitoria);  

● Contribuições à criação do Campus Carlos Marighella, da UFBA, na cidade de 
Camaçari – BA, por meio de uma Comissão designada pelo Conselho Universitário e 
presidida pela Direção do Instituto; 

● Contribuições à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, por meio da Direção do IHAC, 
no desenvolvimento de uma métrica para distribuição de códigos de vaga docentes para as 
Unidades de Ensino pelo Conselho Universitário, considerando as especificidades das 
metodologias de ensino das diversas Áreas. 

● Implantação de procedimentos e recursos informatizados para a gestão do Instituto.   

 



 

 

 
 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
 
 
As informações sintetizadas deste relatório, destacam algumas das atividades mais relevantes 
desenvolvidas pelo Instituto de Geociências (IGEO) no ano de 2015, objetivando estar em 
consonância com as metas definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
UFBA. O apoio da Administração Central 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 1138 alunos ativos 
semestre de 2015.1. 
 
A Tabela 1 apresenta o número de alunos ativos, trancamentos de disciplinas (parcial e total) 
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, semestre 2015.1 

Colegiados de Graduação do Instituto de Geociências - UFBA 

Cursos Geofísica 
Geografia 

Diurno 
Geografia 
Noturno 

Geologia Oceanografia 

No de Alunos 2015.1 2015.1 2015.1 2015.1 2015.1 

Ativos 140 324 225 308 141 

Trancamentos 1 19 8 47 3 

Jubilados  0 1 0 6 0 

Transferências internas 2 2 1 1 0 

Abandonos 0 0 0 9 0 

Concluintes 9 24 2 4 6 

Fonte: SIAC/UFBA (2015)                 

 
 
Observa-se um maior número de trancamentos nos cursos de Bacharelado em Geologia e de 
Licenciatura e Bacharelado em Geografia Diurno, motivados, provavelmente, devido a 
atipicidade do semestre. O gráfico da Figura 1 detalha o número de alunos ativos dos Cursos 
de Graduação do IGEO, em 2015.  



 

 

 
 
Figura 1. Quantitativo de alunos ativos dos Cursos de Graduação do Instituto de Geociências 
 

 
Fonte dos dados: SIAC/UFBA (2015) 

 
Deve ser destacado no IGEO a importância das aulas de campo no ensino a 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. 
 
 
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. 



 

 

�   
Tabela 2. Síntese dos dados relativos aos Programas de Pós-Graduação do Instituto de 
Geociências/UFBA, em 2015 

Programas de  
Pós-Graduação 

N° de alunos 
matriculados 

N° de dissertações ou 
teses defendidas 

N° de docentes da 
unidade 

credenciados 
Nota CAPES 

Mestrado em Geofísica 43 17 16 4 

Doutorado em Geofísica 15 03 16 4 

Mestrado em Geografia 45 12  21 4 

Doutorado em Geografia 43 09 21 4 

Mestrado em Geologia  49 07 19 3 

Doutorado em Geologia 47 05 19 3 

Mestrado em Geoquímica: 
Petróleo e Meio Ambiente 
(POSPETRO) 

23 10 15 4 

Doutorado em Geoquímica: 
Petróleo e Meio Ambiente 
(POSPETRO) 

4 - 15 4 

Fonte: Sistema Acadêmico – SIAC 
 
 
Ainda dentro do contexto dos Programas de Pós-Graduação, devemos ressaltar a participação 
do Instituto no Programa de Recursos Humanos - PRH-ANP/MCTI, que concede bolsas de 
estudo, bolsas de pesquisa e taxa de bancada para a realização de cursos stricto sensu com 
ênfase em áreas relacionadas à indústria do petróleo. O IGEO participa como sede em dois 
programas:  
 

�  PRH 08 – Programa de Formação de Profissionais com Ênfase no Setor de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis; coordenado pelo Prof. Hédison Kiuity Sato; e 

�  PRH 52 – Programa de Recursos Humanos em Petróleo e Meio Ambiente; coordenado 
pelo Prof. Leonardo Sena Gomes Teixeira. 

 
 
3. Projetos de Pesquisa 
 
O empenho dos docentes da unidade em submeter projetos de pesquisas à Editais ou à 
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 2015, 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 (Tabela 3). 
 
Deve ser destacado que em 2015 o IGEO obteve a contemplação de um projeto financiado 
pelo programa Newton Fund,  que se constitui um programa do Departamento Britânico para 
Negócios, Inovação e Habilidades e o delivery partner (parceiro de execução) no Brasil. 
 



 

 

Como produtos do desenvolvimento desses projetos ressalta-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 2015. 
 

Financiamento/Apoio Quantidade de Projetos 

CNPq 23 

Fapesb 14 

Petrobras 7 

Fapesp 3 

FINEP 2 

BG E&P 2 

CAPES 5 

UFBA 8 

União Europeia 1 

Fundación Carolina 1 

Ministerio de Educación de la Nación Argentina 1 

Fundo Newton 1 

Total: 69 

Fonte: Curriculum Lattes dos Pesquisadores da Unidade. 
 
 
4. Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 
Ao longo do ano de 2015 foram desenvolvidos diversos projetos que abrangem cursos de 
aperfeiçoamento técnico, atividades socioeducativas em comunidade, palestras, encontros, 
seminários, entre outros tipos de eventos, sendo registrados no SIATEX e no PIBIEX. Dentre 
esses projetos, destacam-se quatro deles contemplados em Editais Proext/UFBA. Foram 
realizados nas dependências da Unidade, em locais fora da unidade, em escolas da rede 
pública de Salvador e em outras cidades do Estado. Os projetos contaram com a participação 
total de aproximadamente 400 pessoas, entre estudantes da UFBA, estudantes do ensino 
médio e comunidade em geral. Um aspecto a ressaltar é que devido a greve de 2015 algumas 
atividades foram prejudicadas em sua execução. 
 
 
5. Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza acadêmica 
 
Durante o ano de 2015 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., 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 e o funcionamento 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 que 
Defendeu Tese de Doutorado em Setembro/2015, logrando aprovação com Laude, Concedido 
por Unanimidade pelo tribunal na Universidade Politécnica da Catalunya/Cátedra UNESCO. 
A Cátedra UPC/IGEO apoiou e consegui bolsa do Ciência sem fronteiras que permitiu enviar 
a Doutoranda Joana Castellar estagiaria da Cátedra ser aluna do Doutorado na Universidade 
Politécnica da Catalunya Cátedra UNESCO. Também o Doutorando Brent Villabueva que 
esta em fase final de conclusão de Tese de Doutorado sobre a Ferramenta Barema da 
Sustentabilidade tendo o Baixo Sul da Bahia como parte do Estudo de Caso. E o Doutorando 
Harley Montoya que esta desenvolvendo tese doutoral sobre Habitações de Interesse Popular 
analise comparada em três países incluído o Programa Minha Casa minha Vida do Brasil. 
Esta previsto este ano a Realização de um evento da Rede Internacional Reciclar Cidade - 
RECNET (RESURBE) em Agosto na UFBA-Bahia-Brasil, preparatório de Propostas para 
Editais Internacional e no Brasil. Dr. Jordi Morató Coordenador geral da Cátedra UNESCO-
UPC Barcelona / Espanha foi cadastrado e efetivado consultor do CNPQ para fins de 
avaliação de Projetos e orientador de alunos doutorandos do Ciência sem fronteiras.     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. 
 
5.1 Programa Ciência sem Fronteiras 
 
No ano de 2015, estiveram com bolsas em vigência no Programa Ciência sem Fronteiras um 
total de 18 alunos de Graduação dos cursos do IGEO, sendo 14 alunos do curso de Geologia, 
02 alunos do curso de Oceanografia e 01 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 2015. 
 

Países de Destino Quantidade de alunos 

Alemanha 1 

Austrália  1 

Canadá 3 

China 1 

EUA 9 

Inglaterra 1 

Reino Unido 1 

Fonte: PROPCI/UFBA 
 
5.2 Programa de Estágios  
 
No ano de 2015, 72 alunos de Graduação dos cursos do IGEO foram selecionados em 
programas de estágios curriculares e/ou extracurriculares, sendo 20 alunos do curso de 
Geologia, 48 alunos do curso de Geografia e 40 alunos do curso de Geofísica. O gráfico da 
Figura 2 detalha o número de alunos estagiando, por Cursos de Graduação do IGEO, em 
2015. 
 
Entre as empresas parceiras e/ou órgãos públicos que disponibilizam vagas para estágios 
destacam-se a Petrobrás para o Curso de Geofísica (2 vagas), a Secretaria da Educação do 
Estado Bahia para o Curso de Geografia com 19 vagas e a CPRM para o curso de Geologia 
com 9 vagas de estágios. 

  
Figura 2. Quantitativo de Alunos em Atividade de Estágio por Curso de Graduação do 

Instituto de Geociências. 

 
 

 



 

 

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 2015, 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. 
 
Tabela 5. Serviços atendimentos prestados em Laboratórios do IGEO/UFBA em 2014 

Laboratório  Coordenação Atividades desenvolvidas Informações quantitativas 

Laboratório de 
Preparação de 
Amostras (LPA) 

Profa. Dra. Ângela B. 
de Menezes Leal 

Preparação de Amostras 
(Rochas) em pó para análises 
químicas de rocha total e 
separação de zircão 

Nº de amostras preparadas: 99  
Nº de usuários atendidos: 09  

Laboratório de 
Lâminas Delgadas 

Profa. Dra. Olga Mª 
Fragueiro Otero 

Preparação de lâminas delgadas 
e cortes de rochas 

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

Laboratório de 
Plasma 

Prof. Dr. Manoel 
Jerônimo M. Cruz 

Análises de elementos maiores e 
traços 

Nº de análises: 170  
Nº de usuários atendidos: 17  

Laboratório de 
Microscopia 

Prof. Dr. Manoel 
Jerônimo M. Cruz 

Descrições e imagens 
petrográficas, metalográficas e 
biológicas 

Nº de análises: 130  
Nº de usuários atendidos: 26  

Laboratório de 
Difração de Raios X 
Prof. Tersandro 
Monteiro 

Prof. Dr. Ernande 
Melo 

Análise de difração de raios X Nº de análises: 80  
Nº de usuários atendidos: 09 



 

 

Laboratório de 
Estudos do Petróleo 
(LEPETRO) 

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

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 
 
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: 

 
�  VI Semana de Oceanografia – Promovida pela Atlanticus (Empresa Junior de 

oceanografia); 
�  11° Semana do Geólogo – Promovida pela Ônix (Empresa Junior de Geologia); 
�  VI Semana de Geofísica – Promovida pelo Diretório Acadêmico de Geofísica; 
�  2ª Semana Baiana de Meteorítica - Promovida pelo projeto GeoLogar, com apoio de 

instituições parceiras; 
�  I Seminário Nacional do Programa de Pós-Graduação em Geografia (I SENAPGEO); 
�  Mesa-Redonda: Da Vale ao Caos, do Caos à Lama - Promovida pelo CRH e 

Geografar; 
�  II Oficina de Avaliação e Acompanhamento Discente do Programa de Pós-Graduação 

dm Geologia e da I Semana de Pós-Graduação em Geologia – Promovida pelo 
Programa de Pós-Graduação em Geologia; 

�  II Jornada Universitária em defesa da Reforma Agrária 2015 - IGEO/UFBA; 
�  VIII Estágio Interdisciplinar de Vivência e Intervenção em Áreas de Reforma Agrária 

(EIVI); 
�  Curso em Análise Regional de frequência de valores Hidroclimáticos extremos 

(precipitação, seca e vazão); 
�  Geografando nas Sextas: Conflitos no Campo e Conjuntura Agrária da Bahia; 
�  Geografando nas Sextas: A Convenção 169 da OIT e os direitos territoriais ameaçados. 

 



 

 

8. Considerações finais 
 
Tendo em vista os objetivos institucionais diretamente relacionados a atuação do IGEO 
avaliamos que foram envidados todos os esforços em consonância aos elencados pela 
Universidade Federal da Bahia.  
 
No ano de 2015 os cursos avaliados pelo MEC obtiveram boa colocação em suas diversas 
dimensões e esperamos que as próximas avaliações tenham o mesmo desempenho, tal 
resultado reconhece e promove os valores e compromissos assumidos pelos docentes, 
estudantes e funcionários desta unidade diante dos critérios determinados pelo referido 
ministério. 
 
No que tange aos aspectos limitadores à um maior e melhor desempenho por parte da 
unidade, podemos trata-los em dois grandes grupos: um primeiro de ordem material e 
estrutural e um segundo sob a ótica da cultura organizacional. O primeiro relaciona-se 
diretamente aos recursos (financeiros e materiais) destinados a manutenção e criação de 
infraestrutura apropriada ao desenvolvimento de atividades pertinentes a missão da 
universidade (Ensino – Pesquisa e Extensão). A carência de tais recursos foi limitadora, 
especialmente aquelas promovidas no âmbito federal, não sendo totalmente intrínsecas à 
universidade. No que tange ao segundo aspecto observa-se a necessidade urgente na 
adequação de sistemas de gerenciamento de informação, tanto no âmbito da comunicação 
eletrônica, quanto na adequação e implantação de procedimentos e rotinas menos extenuantes 
no trato de processos administrativos e acadêmicos. A readequação dos sistemas de registros, 
a exemplo do SIATEX pode e deve ser otimizada visando mais fluidez das atividades. Outro 
aspecto importante reside na revisão dos marcos regulatórios na concessão e controle das 
prestadoras de serviço, especialmente cantinas e fotocopiadoras. Como questão marcante para 
o pleno funcionamento da unidade e que marcou negativamente o ano de 2015, temos as 
questões de segurança no campus gerando inúmeras ocorrências internas e externas e que 
precisa ser repensada também pelo controle de acesso. Ainda como questão atinente a 
melhoria na execução de objetivos institucionais indicamos a necessidade de avaliação e 
implantação de mecanismos para controle da eficiência e eficácia na gestão de pessoas, 
especialmente a unificação de um sistema único de frequência e avaliação de produtividade, 
reservadas as características e distinções no âmbito do serviço público. A preservação do 
caráter autônomo da universidade não pode ocorrer sem sua total transparência e convivência 
com formas de gestão que preservem seu caráter, ao tempo que também instrumentalize 
formas de equacionar possíveis distorções em sua missão.  
 
O Instituto de Geociências ratifica os pressupostos de sua missão institucional e alinha-se aos 
princípios da autonomia administrativa e organizacional das unidades, na preservação dos 
padrões de qualidade dignos de uma universidade pública.  



 

 

 
 
 
II NNSSTTII TTUUTTOO  DDEE  LL EETTRRAASS  
 
 
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 em 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 reservadas 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 dos 
nossos cursos, que ainda tenham tempo hábil para cursar a nova habilitação dentro do tempo 
máximo do curso.  
 
A expectativa de preenchimento do total de 324 vagas através do ENEM/SISU foi quase 
plenamente alcançada pela primeira vez desde a adoção da nova forma de ingresso, pois 
foram matriculados 312 novos alunos em 2015. No entanto, foram ocupadas apenas 13 das 81 
vagas reservadas para os egressos do BI. Em contrapartida, ingressaram 187 novos discentes 
através de outras formas de ingressos, a saber, portadores de diploma, transferência interna e 
reingresso para cursar nova habilitação. Desse modo, a soma total dos ingressantes em 2015, 
nos cursos de Letras, ultrapassou as 405 vagas estimadas, perfazendo um total de 512 alunos 
novos. 
 
Os cursos de graduação em Letras possuíam, em janeiro de 2016, após conclusão da matrícula 
referente ao semestre 2015.2, 1.892 (mil oitocentos e noventa e dois) alunos ativos, assim 
distribuídos: 
 

Cursos Alunos 
ativos em 
janeiro de 

2016 

Forma de ingresso 
ENEM / SISU Egressos do BI Outros 

Letras 
Vernáculas 

Diurno - 401 439 74 02 40 
Noturno - 480 177 33 03 14 

Letras Vernáculas e Língua 
Estrangeira Moderna (Diurno) - 
402 

407 70 03 46 

Língua Estrangeira Moderna ou 
Clássica - Licenciatura e 
Bacharelado - diurno - 403 

422 68 02 61 

Língua Estrangeira Inglês ou 
Espanhol - Licenciatura - 
noturno - 481 

362 67 03 26 

TOTAL 1805 312 13 187 



 

 

 
A saída, no entanto, tem números mais modestos, devido à longa greve de docentes, discentes 
e servidores técnico-administrativos realizada entre final de maio e início de outubro. Colaram 
grau um total de 100 alunos que concluíram seu curso no semestre 2015.1 (ver tabela 
seguinte). 
 

Curso Concluintes 
Letras Vernáculas Diurno (401) 33 

Noturno (480) 12 
Letras Vernáculas com Ling. Estrang. Moderna e Port. LE (402) 27 
Língua Estrangeira  Diurno (403) 19 

Noturno (481) 9 
Total 100 

 
 
Em 2015, o Instituto de Letras recebeu a visita de duas equipes de avaliadores do INEP. Nos 
dias 7 e 8 de maio, foi avaliado o curso de Bacharelado em Letras Vernáculas (diurno), nos 
dias 14 e 15 de maio, foi avaliado o curso de Língua Estrangeira - Espanhol (noturno). Desse 
modo, completou-se o ciclo de visitas para renovação de reconhecimento dos bacharelados 
diurnos, que haviam ficado sem avaliação devido ao número baixo de discentes matriculados, 
e da avaliação in loco para reconhecimento dos novos cursos noturnos. Todos os cursos 
avaliados em 2015 receberam nota 4. Concluído o ciclo de avaliações, todos os cursos de 
Letras da UFBA são avaliados com nota 4. 
 
Os quatro departamentos do ILUFBA ofereceram um total de 880 turmas com 18735 vagas 
preenchidas em atendimento à demanda dos cursos de Letras, dos Bacharelados 
Interdisciplinares, do curso de Fonoaudiologia, de Secretariado Executivo, de Arquivologia, 
de Biblioteconomia, de Pedagogia e de Gastronomia, para os quais oferecemos disciplinas 
obrigatórias. Ressalte-se ainda que oferecemos Libras para todas as  licenciaturas, bem como 
componentes curriculares optativos para os demais cursos da UFBA.  
 

 SEMESTRE TOTAL DE TURMAS 
OFERECIDAS 

TOTAL DE VAGAS 
PREENCHIDAS 

DLV (LET03) 2015.1 198 4770 
2015.2 209 4643 

DFEL (LET04) 2015.1 102 2272 
2015.2 101 2042 

DLR (LET05) 2015.1 72 1054 
2015.2 65 965 

DLG (LET06) 2015.1 63 1346 
2015.2 70 1643 

TOTAL  880 18735 
 
 
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 
Pós-Graduação em Literatura e Cultura (PPGLitC), aprovados na 112a Reunião CTC CAPES 
em 2010, avaliados com notas 4 e 5, respectivamente, e um curso de Mestrado Profissional, 
destinado aos professores da educação básica – o PROFLETRAS –, criado em 2013, e que já 
está com a segunda turma em funcionamento. Os 24 alunos da primeira turma defenderam 
suas dissertações em 2015. 



 

 

 
Os três programas de pós-graduação stricto sensu somam um total de 373 discentes ativos, 
sendo 112 ingressantes em 2015: 
 
 

Programa/Curso Nível Ingresso em 2015 Nº de alunos 
Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura ME 27 110 

DO 21 84 
Programa de Pós Graduação em Literatura e Cultura ME 27 70 

DO 23 95 
Mestrado Profissional - PROFLETRAS ME 14 14 
Total de alunos ativos em 2015  112 373 
 
 
3. Projetos de pesquisa 
 
O corpo docente do Instituto de Letras é formado por cerca de 86% de docentes em regime de 
Dedicação Exclusiva, que são, portanto, pesquisadores em potencial. Devido à 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 2015, 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 (Pós-Doutorado, 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 
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 sócio-histórica, 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, tem como objetivo precípuo 
congregar, assessorar e incentivar as atividades extensionistas no Instituto de Letras da 
UFBA. Suas atividades são voltadas, preferencialmente, para o público externo à UFBA. 



 

 

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. Em 2015, o 
NUPEL ofereceu os seguintes cursos: Alemão, Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, Latim 
Clássico e Jurídico, Grego antigo, Leitura e produção de textos, Libras e Português Língua 
Estrangeira.  
 
Atuaram no NUPEL em 2015 onze (11) orientadores pedagógicos, sendo três (3) em Inglês e 
um (11) em cada uma das demais línguas. Os orientadores pedagógicos são responsáveis pela 
verificação dos planos de aula e do material didático elaborados pelos alunos em formação, 
acompanhamento de aulas para avaliação do desempenho dos discentes que atuam 
ministrando as aulas. Portanto, o NUPEL funciona como mais um campo de prática 
pedagógica indispensável para proporcionar uma sólida formação aos futuros docentes.  
 
No ano de 2015 atuaram um total de sessenta e dois (62) professores em formação, sendo 
trinta (32) em Inglês, onze (11) em Francês, sete (7) em Espanhol, três (3) em Alemão, três 
(3) em Italiano, dois (2) em Português Língua Estrangeira (PLE), dois (2) em Latim, um (1) 
em Leitura e Produção de Textos e um (1) em Grego. Foram oferecidas um total de duzentas e 
trinta e quatro (234) turmas em 2015, sendo cento e quatorze (114) no primeiro semestre e 
cento e vinte (120) no segundo, e matricularam-se três mil novecentos e noventa e seis (3996) 
alunos, sendo dois mil e vinte (2020) no primeiro e mil novecentos e setenta e seis (1976) no 
segundo semestre.  
 
Em 2015 foram realizados dois encontros de formação, o primeiro nos dias 5 e 6 de fevereiro 
e o segundo no dia 3 de agosto. Os eventos contaram com conferências e oficinas. Foram 
publicados os dois primeiros volumes da série Normas, Procedimentos e Projetos do NUPEL, 
volume 1 intitulado A Extensão Pesquisa o Ensino: pela formação de um professor reflexivo. 
Orientações pedagógicas para professores em formação e orientadores, da autoria do prof. Dr. 
José Amarante Sobrinho e da profa. Dra. Elizabeth Ramos, e o volume 2 intitulado O 
intelectual e a sala de aula de línguas: atividades e pontos de partida, de autoria de Diogo de 
Oliveira Espírito Santo e Kelly Barros, sob a coordenação da profa. Dra. Denise Scheyerl. 
 
4.2 PROFICI e NucLi/IsF 
 
O Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia oferece à comunidade interna cursos 
de línguas estrangeiras que objetivam preparar discentes e servidores docentes e técnico-
administrativos para participar das ações de internacionalização, através da capacitação em 
língua estrangeira. O primeiro é o Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para 
Estudantes e Professores da UFBA, o PROFICI, criado em 2012 pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Criação e inovação, a PROPCI, em parceria com a Assessoria para Assuntos 
Internacionais, AAI, e 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, a maioria estudantes de 
graduação e de pós-graduação em Letras, coordenados e orientados por docentes do ILUFBA. 
Além dos cursos de línguas estrangeiras, desde 2014 foi implantado o curso de Português 
Língua Estrangeira para atender aos estudantes estrangeiros em intercâmbio na UFBA, 
especialmente os discentes dos programas PECG e PECPG. O PROFICI conta com um 
coordenador geral, que também coordena o Programa Inglês sem Fronteiras, oito (8) 
coordenadores acadêmicos, quarenta e nove (49) monitores e dois estagiários que atendem na 



 

 

secretaria do programa. Dois desses monitores atuam com língua inglesa no campus de 
Vitória da Conquista. 
 
O Núcleo de Língua da UFBA, NucLi/IsF, que faz parte do Programa Idiomas sem Fronteiras 
do Ministério da Educação, foi implantado em 2014 e é um programa complementar ao 
PROFICI, pois o ingresso no NucLi pressupõe um conhecimento prévio na língua estrangeira 
equivalente ao nível A2. Na UFBA, as vagas do NucLi são inteiramente preenchidas pois 
nossos estudantes adquirem o nível necessário ao acesso aos cursos do Inglês sem Fronteiras 
graças aos cursos do PROFICI. O NucLi conta atualmente com dois coordenadores 
pedagógicos e xx monitores. 
 
Dentre as ações desenvolvidas em 2015 destacam-se: a) sistematização de ações direcionadas 
à formação continuada dos monitores com sessões semanais de formação; b) a seleção de três 
mil trezentos e vinte e oito (3328) novos alunos para as edições 2015.1 e 2015.2  do 
programa; c) a aplicação de mil seiscentos e oitenta e sete (2687) testes TOEFL ITP pelo 
Programa Inglês sem Fronteiras; d) a manutenção 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, g) além da revisão de 
tradução de histórico escolar dos candidatos a programas de intercâmbio. Os cerca de 1900 
candidatos que concorreram aos cursos do PROFICI, mas não foram contemplados puderam 
participar de cursos online e aulas presenciais uma vez por semana. 
 
I Encontro Internacional do Programa Idiomas sem Fronteiras: Internacionalização e 
Multilinguismo como a universidade com as melhores práticas para a internacionalização com 

base nas atividades de ensino de língua estrangeira. 
 
Em 2015, a UFBA recebeu o prêmio de 1º lugar na avaliação nacional de cursos de idiomas e 
internacionalização, durante o I Encontro Internacional do Programa Idiomas sem Fronteiras: 
Internacionalização e Multilinguismo, promovido pelo Ministério da Educação (IsF – 
SESu/CAPES), entre 23 e 27 de novembro de 2015, avaliada como a universidade com as 
melhores práticas para a internacionalização com base nas atividades de ensino de língua 
estrangeira. A premiação da UFBA deveu-se à amplitude de seus programas de ensino de 
línguas estrangeiras formados pelo Núcleo de Línguas da UFBA, o NucLi/IsF, o Programa de 
Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA, o PROFICI, e a 
aplicação do TOEFL ITP. 
 
 
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. 
 
 
6. Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos prestados ao público 

interno e/ou externo oferecidos (tipo de serviço, nº atendimento etc.) 
 

Descrição do serviço Público alvo Nº de atendimento 
Cursos de graduação  Comunidade interna 18736 
Curso de pós-graduação stricto sensu  Comunidade interna 373 
Mestrado Profissional - PROFLETRAS Comunidade interna 14 
TOEFL ITP Comunidade interna e externa 2687 
Cursos de línguas do NUPEL  Comunidade externa 3996 
Cursos do PROFICI e do NucLi/IsF Comunidade interna 3600 
Total  29406 

 
 
7. Outras informações consideradas relevantes (Ex: eventos, prêmios, etc.) 
 
7.1 Projetos Especiais 

 
     7.1.1 PET Letras 
O PET Letras é constituído por 12 bolsistas, sob a tutorial da profa. Dra. Juliana Soledade, 
que foi substituída em dezembro pelo prof. Dr. Arivaldo Sacramento de Souza. 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.  
 
     7.1.2 PIBID Letras 
O Programa de Iniciação à Docência (PIBID), coordenado no ILUFBA pelos docentes do 
ILUFBA Profa. Dra. Simone Assumpção, Profa. Dra. Daniele Oliveira e pelo Prof. Dr. Júlio 
Neves 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. 
 



 

 

No final de 2015, devido ao corte de verbas pelo Governo Federal, o projeto PIBID passou a 
conviver com a séria ameaça de corte significativo de bolsistas. Diante da conjuntura 
desfavorável, os sujeitos participantes do Programa, iniciaram uma série de ações no sentido 
de garantir a manutenção do projeto.  
 
7.2 Eventos acadêmicos 

• I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos – de 13 a 15 de abril de 2015; 
• II Simpósio Transculturalidade, Linguagem e Educação: sentidos, conquistas – de 28 a 

29 de maio de 2015; 
• XII Workshop Nacional do Projeto Atlas Linguístico do Brasil – 02 a 04 de dezembro 

de 2015; 
• Teoria da Ligação – origens e status atual – de 08 a 11 de setembro de 2015; 
• I Congresso Ibero-americano de Semântica Cognitiva – de 26 a 28 de agosto de 2015. 

 
 
7.3 Outros eventos – cursos de curta duração, palestras, conferências e oficinas 

• Circuito dos Clássicos III – de 14/03/2015 a 12/12/2015; 
• Leitura do Livro das Aves: encontros em comemoração aos cinquenta anos de 

publicação de um texto medieval na Bahia – de 27/03 a 24/04; 
• Sarau de Poesia Latina – Evoé Baco – 15/05/2015 a 12/06/2015; 
• I Colóquio de Ensino Aprendizagem de Línguas Estrangeiras Modernas com 

Tecnologias – 27 e 28 de agosto de 2015; 
• I Seminário de Pesquisa do Grupo Nêmesis – 29/05/2015 
• Projetos de Integração Linguística no Mercosul – 03/06/2015 
• Conferência do romancista francês Jean-Paul Delfino – 17/11/2015; 
• A imigração italiana na Bahia – 16/11/2015; 
• Segunda Vigília Informativa por Ayotzninapa: ações colaborativas na CASE Cia 

(Simões Filho) – 16 a 18 de dezembro de 2015; 
• V Ciclo de Conferências – 10/12/2015 
• Curso de Língua Estrangeira sobre Direitos Humanos – de 29/09 a 04/12 de 2015. 

 
 
Considerações finais 
 
No ano de 2015 as atividades acadêmicas, de pesquisa e de extensão sofreram o impacto da 
greve prolongada, que dificultou a realização das discussões concernentes ao nosso 
Regimento Interno, aos ajustes do novo Projeto Pedagógico dos Cursos de Letras e causou o 
adiamento do Seminário Estudantil de Pesquisa (SEPESQ). A interrupção das aulas ocorreu 
também nos nossos projetos como o PROFICI, no qual mantivemos apenas as turmas de 
Português Língua Estrangeira para os alunos do PECG e PECPG, os quais deveriam se 
submeter ao CELP-BRAS em outubro. Esses alunos eram, sobretudo, oriundos de países da 
África e da América Latina. Foram mantidas também as aplicações do TOEFL ITP, mas a 
procura diminuiu significativamente, e do IsF, pois os alunos são candidatos a bolsas de 
intercâmbio no exterior. 



 

 

 

 

II NNSSTTII TTUUTTOO  DDEE  MM AATTEEMM ÁÁTTII CCAA  
  

  
O presente Relatório de Atividades apresenta, de forma resumida, as ações desenvolvidas no 
Instituto de Matemática – IM/UFBA no exercício de 2015, tendo como base as informações 
prestadas pelos departamentos, coordenações e secretarias.  
 
No ano de 2015, 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 matemáticae a Licenciatura em matemática á distância, 
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 
muito bem avaliados. Segue um resumo das atividades desenvolvidas. 
 
Graduação 

1. Mais de 96 projetos de monitoria oferecidos pelos três departamentos do Instituto; 
2. 40 monografias/trabalhos de conclusão de curso de graduação aprovadas; 
3. Orientação acadêmica dos alunos dos cursos de Ciências da computação, Estatística e 

Matemática pelos professores dos respectivos departamentos; 
4. Apoio computacional a diversas disciplinas dos cursos de graduação do IM; 
5. 33 alunos do curso de Matemática aceitos como bolsistas do PIBID; 
6. Criação de mais um ambiente de estudos no IM. 

 
Pós-Graduação 

1. Defesa de 173 dissertações/teses dos diversos programas/cursos de pós- graduação do 
Instituto de Matemática, além de diversas orientações em andamento; 

2. Duas defesas de tese de Doutorado em matemática; 
3. Defesas de dissertação no mestrado profissional em Matemática; 
4. Primeiras turmas da área de concentração em Estatística; 
5. 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; 

6. Participação em bancas Examinadoras de tese de Mestrado/ Doutorado: mais de 30; 
7. Orientações em andamento: cerca de 120; 
8. Orientações concluídas: cerca de 80. 



 

 

Pesquisa 
1. 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,, MultiView, Wiser entre outros 

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

3. Publicação em revistas especializadas, anais de Congressos, jornais: Cerca de 150 
publicações; 

4. Livros em andamento: Matemática financeira, Cálculo C; 
5. Capítulos de livros ( 10); 
6. 80 bolsistas de Iniciação científica; 
7. 15 bolsistas de iniciação cientifica no programa PICME; 
8. Bolsistas de produtividade do CNPq: cerca de 20; 
9. Projetos de pesquisa: cerca de 40; 
10. Prêmios e títulos: mais de 15; 
11. Novos laboratórios de pesquisa; 
12. Melhorias nas condições de estudo: Novos ambientes e melhorias nos já existentes 

 
Extensão 

1. Atividades Avançadas em Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística – 
Participação dos professores dos departamentos de Matemática, Estatística e alunos do 
curso de Matemática; 

2. 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; 

3. Olimpíadas de Matemática; 
4. 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; 

5. Consultoria Estatística; 
6. Programa Onda Digital: Novas instalações ; 
7. Atualizações dos sites dos diversos setores do IM; 
8. Participação no Programa Permanecer – Pró-Reitoria de Ações afirmativas e 

assistência Estudantil; 
9. Varias exposições locais e 02 Nacionais do LEMA; 
10. Parceria com a OBMEP (Coordenação regional, coordenação acadêmica e 

participação no comitê de provas.); 
11. Jornada da Olimpíada de Matemática (cursos, palestras); 
12. Primeiro Workshop do Programa Onda Digital/ PROFCOMP; 
13. Ciclo de palestras; 
14. Consultoria Estatística; 
15. Campus– Party; 
16. Programa BRAFITEC; 
17. Maratonas de Programação; 



 

 

18. Participação em Olimpíadas de programação. Classificação inédita para a etapa 
mundial 

 
Organização de Eventos 

19. Workshop de singularidades; 
20. Escola Brasil México de singularidades; 
21. 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); 

22. Dia do Estatístico; 
23. Semana de Teoria dos conjuntos e Topologia geral; 
24. Semanas temáticas; 
25. III Encontro da Pós-Graduação em Matemática da UFBA; 
26. Fórum interdisciplinar sobre formação docente com tecnologias; 
27. Encontro do Programa Onda Digital. 

 
Perspectivas para 2016 
 
Graduação:  

1. Discussão sobre a base curricular nacional;  
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 a comunidade; 
6) Melhoria dos ambientes de estudo para os alunos do IM. 

 
Pós-Graduação: 
1. Melhoria nas condições do ambiente da pós graduação 
2. Fazer gestões no sentido de consolidar a Estatística como área de concentração do 
Mestrado em Matemática. 
3. Consolidar o Doutorado em Matemática 
 
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 2015, 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; 
3. Reposição do quadro de técnicos administrativos; 
4. Reposição dos professores aposentados a partir de 2011; 



 

 

5. Finalizar a realocação do espaço físico do IM; 
6. Fazer gestões junto à SUMAI para melhorar a manutenção. 



 

 

 
 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
 
 
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 ordinárias 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: 54 docentes efetivos (incluindo 3 
concursos abertos para repor aposentadorias), 10 docentes temporários e 10 servidores 
técnico-administrativos. 
 
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, o que inclui o Serviço de Psicologia Prof. João Ignácio de Mendonça. 
 
É importante registrar a atipicidade do semestre 2015.1 determinada pelo CONSEPE em 
virtude da greve de docentes, estudantes e técnicos administrativos que paralisou as atividades 
por aproximadamente 6 meses. Assim o presente Relatório reflete essa atipicidade, pois 
muitas atividades não foram realizadas ou o foram parcialmente incluindo o semestre letivo 
2015.2 ora em curso. 
 
 
 
 
 



 

 

1Objetivos, metas e análise crítica dos resultados do exercício 2015 
 
Considerando a atipicidade do semestre e as conseqüências da crise econômica sobre a UFBA 
e suas Unidades Acadêmicas no ano de 2015, o alcance dos objetivos propostos ficou 
extremamente prejudicado, principalmente os que se referem a condições físicas e materiais 
de funcionamento: 
 
1.Precariedade das condições de trabalho na sede provisória para as instalações 
administrativas do Instituto. Devido à 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 têm sido feitos a 
administração central; 
 
2.Suspensão da autorização para construção do Edifício-Sede do Instituto de Psicologia. O 
avanço alcançado em 2014, com a obtenção pelo MEC da autorização para elaboração de 
projetos técnicos e licitação do prédio, converteram-se em profunda frustração em 2015 com a 
não liberação dos recursos. Com isso, o objetivo inalcançado de início das obras transformou-
se em falta de perspectiva, pelo menos em um horizonte próximo, de construção do prédio 
próprio; 
 
3-Ampliação do quadro de servidores técnico-administrativos. No ano de 2015, apesar do 
aumento da demanda por mais técnicos administrativos, não conseguimos a substituição de 
um servidor (auxiliar em administração) colocado á disposição por inaptidão ao trabalho e 
problemas disciplinares recorrentes. Recebemos uma servidora (atendente de consultório) que 
não repõe a vaga existente. A necessidade de ampliação do quadro atual é fundamental para o 
pleno funcionamento da Secretaria Unificada e demais serviços prestados; 
 
4.Falta de recursos para materiais diversos. O contingenciamento de recursos sofrido pela 
UFBA em 2015 afetou sobremaneira o funcionamento regular do IPS. Vários pedidos de 
materiais não foram atendidos, resultando em dificuldades as mais diversas; 
 

4. Problemas com servidores terceirizados. Fato recorrente durante o ano foi a falta de 
pagamento a porteiros, recepcionistas e pessoal de limpeza levando esses servidores a 
se ausentarem do serviço por falta de vale transporte e salário; 

5.  
6. Implantação do CEP/IPS: O Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia 

(CEP-IPS) da UFBA teve sua aprovação pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP) em dezembro de 2014 e iniciou efetivamente suas atividades a 
partir de junho de 2015, funcionando na sala 3 (três) do Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia. O CEP/IPS é composto por professores de Psicologia e Serviço Social, 
representação discente, de docentes de outras Unidades e representantes da 
Comunidade. Foi um objetivo importante alcançado em 2015, preenchendo uma 
lacuna devido ao grande volume de pesquisas em andamento no IPS.  

7.  
7. Processo de reconhecimento do curso de Serviço Social: A comissão de reconhecimento do 
curso pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) foi retomada em setembro de 2015 com a 
publicação de Portaria do IPS n. 37/2015 que atualiza os membros da comissão e define a 
professora Adriana Férriz como presidente da comissão. A Comissão tem trabalhado com a 



 

 

PROGRAD buscando criar as condições tanto acadêmicas quanto relativas às instalações 
físicas para que, quando da visita da Comissão do MEC, o curso seja devidamente 
reconhecido e obtenha uma boa avaliação.   
 
 
2.Ações desenvolvidas para a melhoria do ensino de graduação: 
 

1. Mudança de Currículo de Psicologia: implantação dos currículos 313132 e 313133. O 
colegiado recebeu o deferimento do processo enviado à PROGRAD em dez./2014, 
que propõe: (1) atualização do elenco de disciplinas optativas dos currículos 313132 e 
313233, restituindo a obrigatoriedade de cumprimento de optativas de ênfase, 
conforme previsto no projeto pedagógico; (2) alteração da carga horária de disciplinas 
optativas de ênfase a serem cursadas pelos alunos de 476h para, no mínimo, 136h; (3) 
Redistribuição da carga horária optativa prevista para integralização de currículo (680 
horas) em: 136h, no mínimo, de disciplinas optativas de ênfase; 408h, no mínimo, de 
componentes optativos de núcleo comum e 136h, no máximo, de componentes livres; 
(4) exclusão da obrigatoriedade do cumprimento de 10 (dez) componentes 
curriculares. Todos os alunos dos currículos 313132, 313133 serão alocados em um 
novo currículo com as referidas alterações a partir de 2015.2. 

2. A coordenação do Colegiado participou ativamente dos trabalhos do NDE (Núcleo 
Docente estruturante) do curso de Psicologia, no qual tem assento, que procurou dar 
encaminhamento ao processo de avaliação curricular iniciado em 2011 e do 
acompanhamento da execução do projeto pedagógico. Além disso, vem participando  
dos seguintes eventos, que visam à discussão da formação geral dos alunos:  reuniões 
do GT Currículo e Fortalecimento de Estratégias de Permanência acadêmica e de 
seminários de auto-avaliação dos cursos da UFBA, criados pela nova gestão da 
PROGRAD, reuniões com o Conselho Regional de Psicologia para discutir a 
formação de competências e habilidades privativas do psicólogo; reuniões da ABEP. 

3. Em relação ao processo de reconhecimento do curso de Serviço Social, a comissão 
designada realizou reuniões com a PROGRAD, mais especificamente, com a equipe 
do Núcleo de Acompanhamento de Avaliação dos Cursos de Graduação (NAACG), 
reunião com o setor de currículos e reunião com a bibliotecária de São Lázaro. A 
partir das referidas reuniões e de encontros sistemáticos da comissão de 
reconhecimento foram criadas subcomissões para preparar a documentação necessária 
à visita do MEC, a saber, a) currículo e NDE (responsáveis: membros do NDE), b) 
Programas das disciplinas (responsáveis: Ana Maria e Cristiana), c) Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) (responsáveis: Jacqueline e Angela Ernestina), d) Estagio 
Supervisionado Obrigatório e Não-obrigatório (responsáveis: Magali, Maiana, Angela 
Ernestina), e) Acervo Bibliográfico e acesso à biblioteca (responsáveis: Magali e 
Angela Ernestina), f) Projetos/programas de monitoria, pesquisa e extensão 
(responsáveis: Adriana e Ana Maria); além da definição de atribuições específicas da 
Coordenação do Colegiado de Serviço Social, da Coordenação Acadêmica do IPS e da 
Direção do IPS. O trabalho da comissão de reconhecimento do curso levou a 
coordenação do colegiado a retomar o processo de adaptação curricular para inclusão 
das disciplinas obrigatórias cursadas fora da grade em outros departamentos. Para 
tanto, foi estabelecido contatos com os departamentos de Filosofia, Ciência Política, 
Sociologia e Direito, bem como as disciplinas optativas que são cursadas em diversos 
departamentos para a inclusão no hall de optativas do curso. 

4. O Núcleo Docente Estruturante do curso de Serviço Social iniciou seus trabalhos no 
ano de 2015 com a realização de uma reunião no dia 09 de março para planejamento 



 

 

das atividades. O NDE deliberou que “o trabalho deverá envolver o conjunto das 
professoras do curso e será dividido por eixos que deverão agrupar as diversas 
matérias do currículo, segundo critérios a ser definidos; cada grupo será coordenado 
por uma integrante do NDE e envolverá os demais professores; a discussão interna de 
cada grupo deverá ser conduzida de modo a considerar que o conjunto das disciplinas 
e atividades do currículo abarquem uma série de conhecimentos que se expressam em 
quatro núcleos: o núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social; o 
núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio-histórica da sociedade 
brasileira; o núcleo de fundamentos do trabalho profissional e o núcleo da 
transversalidade de gênero e raça”. 

5. Coordenações específicas do Curso de serviço Social. Para melhor atender e orientar 
os alunos foram criadas 3 importantes comissões: de estágio, de TCC e de atividades 
complementares. Todas realizaram muitas reuniões e atividades com destaque para a 
Comissão de estágio que devido a sua grande demanda e especificidades conta, desde 
dezembro de 2015, com uma sala para funcionamento da coordenação e atendimento 
dos alunos. 

 
 
3. Ações desenvolvidas no ensino de Pós-Graduação em Psicologia.  
 

1. Disciplinas ministradas por professores visitantes: foram oferecidas aos alunos do 
PPGPSI e de outros Programas de Pós-graduação da UFBA, três disciplinas 
ministradas por professores visitantes. O professor Joaquim Valentim, da 
Universidade de Coimbra, ofereceu dois componentes curriculares na área de 
psicologia social e do trabalho, e o professor Nelson Hauck, da Universidade São 
Francisco, ministrou uma disciplina de modelagem de equações estruturais.  

2. Reformas em procedimentos e rotinas do Programa: no ano 2015 o processo seletivo 
para mestrado e doutorado passou por uma profunda reestruturação. As inscrições 
passaram a ser feitas on line, e os processos seletivos para mestrado e doutorado foram 
mais claramente diferenciados. Os seminários de qualificação de projetos também 
passaram por mudanças. Essas atividades passaram a ter caráter avaliativo e, com 
critérios claramente definidos. A definição das linhas de pesquisa do PPGPSI foram 
revistas e uma delas recebeu novo nome e descrição. Por fim, as disciplinas de Prática 
de Pesquisa e de Estágio Docente foram remodeladas com o objetivo de estabelecer 
critérios de funcionamento e avaliação. Todas essas reformas foram conduzidas com 
ampla participação de todo o corpo docente. 

3. Revisão dos Relatórios Coleta/CAPES 2013 e 2014: a recente implantação da 
Plataforma Sucupira, destinada à elaboração dos relatórios dos Programas de Pós-
graduação para a CAPES exigiu que os relatórios dos anos 2013 e 2014 fossem 
revisados e reenviados no ano de 2015. 

4. Atualização da página web do Programa: a página virtual do PPGPSI foi amplamente 
atualizada e atualmente oferece aos usuários informações completas sobre o 
funcionamento do Programa, contribuindo de forma efetiva para sua visibilidade. 

5. Reforma do espaço físico do programa: em 2015 a secretaria, a coordenação e boa 
parte das atividades do PPGPSI que estavam sediadas em diferentes salas e unidades 
da UFBA, voltaram a se concentrar em um único espaço físico, no Campus de São 
Lázaro. Este espaço já havia sediado o programa, porém, se encontrava sem condições 
de uso no último ano. Entre os meses de junho de novembro de 2015 uma série de 
reparos na construção, rede elétrica e internet foram efetuados, com o apoio da 
SUMAI, e em dezembro o espaço voltou a sediar o Programa.   



 

 

6. Solicitações de bolsa de doutorado sanduíche: no ano de 2015 dois alunos concluíram 
seus estágios de doutorado no exterior, e um aluno deu início a essas atividades no 
mês de outubro. Essa modalidade de bolsa tem contribuído efetivamente para a 
formação dos alunos e para o estabelecimento e consolidação de intercâmbios 
internacionais.  

7. Seminário de Acompanhamento - Meio Termo/CAPES: em agosto de 2015 a 
coordenadora do PPGPSI participou desta reunião na CAPES que visou a esclarecer 
uma série de aspectos da avaliação dos programas e do preenchimento da Plataforma 
Sucupira.   

8. Seminário Novos Horizontes Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação e em 
Psicologia: em novembro de 2015 a coordenadora do PPGPSI e a representante do 
Programa na ANPEPP, participaram deste seminário que discutiu questões relevantes 
como a participação da Pós-graduação em Psicologia no aprimoramento da educação 
básica, a internacionalização das revistas científicas brasileiras, e novamente, a 
avaliação dos programas de pós-graduação em psicologia. 

9. Oferta de disciplinas para alunos especiais: uma das atividades mais importantes para a 
captação de novos alunos de mestrado e doutorado é a oferta de disciplinas para 
alunos especiais. Em 2015 o PPGPSI ofereceu 02 disciplinas para esse público, e 
contou com 19 alunos nessa condição no semestre 2015.1. É importante salientar que 
no ano de 2015 aconteceu apenas o semestre 2015.1, devido à greve de docentes e 
técnicos. Em 2015. 2 outras seis disciplinas com vagas para alunos especiais estão 
sendo oferecidas.  

10. Inserção de bolsista PNPD no PPGPSI: em 2015 uma bolsa de Pós-doutorado Nacional 
foi concedida a uma recém-doutora, que a partir do mês de maio passou a desenvolver 
atividades de ensino e pesquisa no PPGPSI, além de participar da organização e 
realização de algumas atividades acadêmicas do Programa. 

 
 
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 
� 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: 
 
Mesmo com a atipicidade do semestre, muitos projetos foram desenvolvidos pelos professores 
e técnicos do IPS com destaque para os projetos Brincando em família coordenado pela 
professora Vania Bustamante Dejo e o projeto Brincando na UFBA coordenado pelas 
professoras Juliana Prates Santana (curso de Psicologia) e Adriana Pereira Férriz (curso de 
Serviço Social). Porém o grande campo de atuação da extensão no IPS é o Serviço de 
Psicologia Prof. João Ignácio de Mendonça 
 
Ações desenvolvidas no Serviço 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 apoiaras práticas clinicas 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 período de 2015, foram desenvolvidas atividades de estágio (estágio I e II; estágio III), 
extensão e outras práticas articuladas às disciplinas especificas como avaliação psicológica e 
orientação e aconselhamento psicológico. 
 
Atividades Desenvolvidas pelo Serviço de Psicologia 
Reorganização da atividade de estágio  
1. Implementação da nova forma de ingresso do aluno ao estágio no Serviço: inscrição 

dos alunos no Serviço de Psicologia com preenchimento de cadastro em formulário físico 
e on-line.   
 

2. Definição e acompanhamento de novas atividades para os estagiários: 
 
 

 2.1 Plantões dos alunos de estágio no Serviço de Psicologia. O Plantão inclui os 
atendimentos aos pacientes e o envolvimento do estagiário nas atividades do Serviço 



 

 

(Registros dos atendimentos, elaboração dos relatórios,atualização dos prontuários, 
inscrição para triagem, encaminhamento externo, contatos diversos com o público entre 
outras atividades desenvolvidas ao longo do ano). 
2.2Reuniões quinzenais com os grupos de orientação de estágio. Nesta reunião os 
psicólogos realizaram o acompanhamento da vivência de estágio dos alunose orientaram 
sobre registros, práticas e conduta ética do estagiário de psicologia. 
2.3 Ciclo de Estudos de Casos: Esta atividade teve como objetivo propiciar  a discussão de 
casos e dos manejos clínicos utilizados pelas distintas abordagens psicológicas. Em cada 
encontro um estudante e seu supervisor realizaram a apresentação de um caso. Após 
apresentação do caso houve o debate aberto à participação de todos os presentes.  
2.4 Planejamento interno da nova forma de acesso dos pacientes ao Serviço de Psicologia:  
Foi elaborado, pela equipe de psicólogos do serviço, o Novo Quadro de Agendamento de 
Pacientes.  
2.5 Planejamento da capacitação dos alunos para a atividade de Triagem e 
Encaminhamento de pacientes. 

 
 Outras Produções Técnicas 

1. Levantamento e atualização da lista de instituições para reencaminhamento externo.  
2. Desenvolvimento e utilização de planilhas digital para informação sobre triagem, 

encaminhamento e encerramento de casos. 
3. Inscrição dos alunos de estagio e extensão via formulário digital 
4. Criação de e-mail UFBA do Serviço de Psicologia  

 
Encaminhamento/ reencaminhamento interno de pacientes 
O total de pacientes encaminhados para atendimento psicológico seja para Psicoterapia, 
Avaliação psicológica ou Aconselhamento e orientação Psicológica, foi de 106. Deste 
encaminhados, 71 eram pacientes novos na instituição. 
 
Atualmente estão em acompanhamento no Serviço de Psicologia(Psicoterapia, Avaliação 
psicológica ou Aconselhamento e orientação Psicológica) 49 pacientes. Este número retrata a 
interseção de três eventos principais: finalização do semestre 2015.1, final de ano e férias de 
alunos e alguns professores supervisores. 
 
Em relação às sessões de atendimento psicológicos, no ano de 2015 foram marcadas um total 
de 1.235 sessões. 
 
Também foi disponibilizado à comunidade o serviço de Orientação Profissional que possui 
duas modalidades: uma individual, que ocorre nas instalações do Serviço de Psicologia, e 
outra em grupo, desenvolvida nas escolas. No ano de 2015, foram realizadas atividades 
exclusivamente na modalidade individual.  
 
Inscreveram-se para realizar orientação profissional 39 pessoas na modalidade individual. 
Participaram efetivamente do processo de orientação profissional 9pacientes.  
 
 
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). 



 

 

 
 

INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 
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 2015 registraram-se 
488 matriculas ativas no curso diurno e 178 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 6000 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. Após as visitas presenciais dos avaliadores do INEP/MEC, 
ocorridas em abril de 2015, ambos os Cursos de Licenciatura e de Bacharelado na modalidade 
Industrial, foram avaliados com o conceito 4. No ENADE realizado em 2014 o Curso de 
Licenciatura obteve o conceito (CPC) 4 e o Curso de Bacharelado obteve o conceito 3. 
 
Durante o ano de 2015, foram defendidos 19 trabalhos de conclusão de curso de graduação e 
assinados 30 contratos para realização de estágios de alunos dos cursos de graduação em 
Química com empresas. Quinze alunos colaram grau no semestre de 2015.1 e a previsão de 
colação de grau para 2015.2 é de quarenta e sete alunos, totalizando 62 formandos nos cursos 
de graduação em Química em 2015.  
 
O Programa de Pós-Graduação em Química da UFBA conta hoje com 298 alunos 
matriculados sendo 123 alunos de Mestrado e 175 alunos de Doutorado e adotou diversas 
ações durante todo o ano de 2015 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 2015.1 foram oferecidas 30 vagas para o curso de 
mestrado e 30 vagas para o curso de doutorado, além de 02 vagas para candidatos estrangeiros 
em ambos os níveis. No referido processo seletivo, foram aprovados 10 discentes para o 
Mestrado e 20 discentes para o Doutorado, contabilizando-se 02 discentes estrangeiros, sendo 
01 para cada nível. Na Seleção para ingresso em 2015.2 foram disponibilizadas 20 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 15 discentes para o Mestrado e 06 
discentes para o Doutorado. Além disso, registrou-se a matrícula de 25 discentes na categoria 
de Aluno Especial. 
 
Durante o ano de 2015 ocorreram 16 defesas de qualificação, 10 defesas de dissertação de 
mestrado e 15 defesas de tese de Doutorado. Ressalte-se também o aumento do corpo docente 
do programa que passou contar com 36 docentes credenciados. 
 
Em relação às disciplinas disponibilizadas para os discentes, no Semestre 2015.1 foram 
oferecidas vagas em 22 disciplinas e no Semestre 2015.2 estavam disponíveis vagas em 19 
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. 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 acima 
descritos em relação à pesquisa estendem-se por todos os ambientes e áreas de trabalho 
b. Coordenação dos Laboratórios de Graduação- Em 2015, 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 2015, 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, sendo muito elogiadas pelos avaliadores do INEP/MEC que 
visitaram a Unidade para reconhecimento dos Cursos.  
c. 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. 
d. 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. Continua sendo 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 2015 foram enviados para 
descarte cerca de 3,2 toneladas de resíduos químicos envolvendo sólidos e líquidos. 
e. 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 
2015, tendo sido concluído o trabalho com a documentação de toda a Unidade. 
 
1.2 O Quadro de servidores do Instituto de Química e eventos diversos 
No exercício 2015, o IQ contou com 68 docentes do quadro permanente, dos quais 67 em 
regime DE e 01 em regime de 40 h, contando com 65 doutores, 03 mestres e 01 especialista. 
Dos 33 técnico-administrativos, 25 possuem graduação em Química ou na área de 
humanidades, dos quais 03 têm título de doutor e 05 tem título de mestre; 04 com cursos de 
especialização e 04 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, Físico-Química e de Química Analítica (duas vagas), sendo preenchidas 
04 vagas. Novos concursos serão realizados em 2016 para preenchimento de vagas por 
aposentadorias.   
 

Quadro 1. Eventos diversos relacionados aos servidores lotados no IQ 
Evento Quantidade setor 
Afastamentos de docentes para Qualificação 
            doutoramento no exterior, 2012/2016         
            pós-doutoramento no exterior, 2015   

 
01 
04 

 
DQGI 
DQO/DQGI/DFQ/DQA 

Docentes concursados e aprovados em 2015 02 
01 
01 

DQA 
DQO 
DFQ 

Aposentadorias- Docentes  02 DQGI, DFQ 
 
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 quatro técnicos 
continuaram seus estudos de qualificação em nível de Mestrado e Doutorado na UFBA.  
 
 
2. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRA DUAÇÃO E 
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. 

• 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.   



 

 

 
2.2  Ensino de Pós-Graduação 

• Criação do Curso de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência 
de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) 

 
 
3. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO – 2015 

3.1 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) E Diplomação 
 Em 2015 foram defendidos 19 trabalhos de conclusão de curso, 15 estudantes colaram grau 
no semestre 2015.1 e 47 estudantes são prováveis concluintes para 2015.2. 
 
3.2 Estágios realizados pelos estudantes – Graduação 

• Foram assinados 30 contratos de estágios para estudantes de graduação durante o ano 
de 2015. 

3.3 Intercâmbios de Natureza Acadêmica – Graduação 
• O Programa Ciência sem Fronteiras contou com a participação de 07 estudantes dos 

Cursos de Graduação em Química em 2015. 
 
3.4 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 
uma turma: 2012.2-2015.1 com 11 alunos matriculados.  
 
3.5 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 2015 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, 03 coordenadores de área, 06 docentes colaboradores e 
45 bolsas. 

• Projetos de Monitoria para os cursos de graduação: participação de 02 bolsistas. 
• 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. 

 
 
4. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 
O corpo de pesquisadores do IQ/UFBA desenvolveu cerca de 115 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-2015 

Tipo Natureza Total 
 

Artigos publicados em periódicos Completo  65 
Livro ou capítulo de livro ou organização  08 
Patentes registradas  04 
Projetos aprovados por agências financiadoras  115 
Participação de docentes como membro de Corpo Editorial de 
Periódicos 

 09 

 
 
5. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES 
DE EXTENSÃO 
 
5.1. Caráter permanente: 07 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. X Olimpíada Baiana de Química, DQO; 6. Processamento de espectros de 
RMN uni e bidimensionais, DQO; 7. 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). 
 
 
6. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A 
UNIDADE  
• Convênio do Grupo de pesquisa i9 com o CEPED, 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 
• 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) 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 e aprovado em 
2015.  

           
Quadro 3. Atividades do Instituto de Química em Números 
 
Projetos de pesquisa em desenvolvimento 115 

Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 22 

Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade/Órgão 12 

Produtos e processos tecnológicos com registro ou patente depositada 04 
Programas de Apoio aos Estudantes de Graduação (bolsas) 165 
Intercâmbios de natureza acadêmica-Graduação 05 

 
 
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 
técnico-administrativos 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. 
Apesar das dificuldades encontradas, a Congregação da Unidade aprovou a implantação do 
Curso de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 
para Inovação (PROFNIT), instalando seu primeiro Colegiado em dezembro de 2015. 



 

 

INFORMAÇÕES DOS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA 
 

Departamento de Química Analítica  Vigência  

Chefe Rennan Geovanny Oliveira Araujo 11/11/15 – 11/11/17 

Vice Chefe Daniele Cristina Muniz Batista dos Santos 11/11/15 – 11/11/17 

 
A - Número de docentes efetivos e substitutos 
 

Nome Titulação Situação 

Alailson Falcão Dantas Doutorado Professor Efetivo 

Ana Maria Pinto dos Santos Doutorado Professor Efetivo 

Daniele Cristina Muniz Batista dos Santos Doutorado Professor Efetivo 

Gisele Olímpio da Rocha Doutorado Professor Efetivo 

Leonardo Sena G. Teixeira Doutorado Professor Efetivo 

Lícia Passos Santos Cruz Doutorado Professor Efetivo 

Maria das Graças Andrade Korn Doutorado Professor Efetivo 

Maria de Lourdes de Mascarenhas de Figueiredo 
Botelho Trino Doutorado 

Professor Efetivo 

Neyla Margarida Rodrigues Lopo Doutorado Professor Efetivo 

Rennan Geovanny Oliveira Araújo Doutorado Professor Efetivo 

Sérgio Luis Costa Ferreira Doutorado Professor Efetivo 

Sergio Telles de Oliva Doutorado Professor Efetivo 

Vanessa Hatje Doutorado Professor Efetivo 

Vânia Palmeira Campos Doutorado Professor Efetivo 

Vera Lucia Câncio Souza Santos Doutorado Professor Efetivo 

Cristiane Sampaio Fahning Auxilar Professor Substituto 

Jeferson do Rosário Almeida Auxiliar Professor Substituto 

Wellington Correia de Carvalho  Auxiliar Professor Substituto  

Total de professor efetivo 15 

Total de professor substituto 03 



 

 

 
B- Docente afastado para qualificação 
 

Nome Situação Período  

Gisele Olímpio da Rocha Afastada para pós-doutorado 26/02/2015 - 25/02/2016 

Total de docente afastado 01 

 
 
 
C- Projetos de pesquisa desenvolvidos (número, título, coordenador, recursos recebidos, 
agência financiadora) 
 
Número Docente Titulo Coordenador Recursos 

recebidos 
Agencia 
financiadora 

01 Maria de 
Lourdes e 
Sergio 
Oliva 

 
Qualidade ambiental e 
avaliação do risco à 
saúde decorrente da 
exposição dos 
residentes da área de 
produção de óleo e gás 
no Recôncavo da 
Bahia, Brasil 

Tânia 
Mascarenhas 
Tavares 

 CNPq 

02 Vanessa 
Hajte 

Pesquisando Kirimurê: 
Convergindo educação, 
ciência, tecnologia e 
inovação 

Vanessa 
Hatje; Jailson 
B. de 
Andrade; 
Armando 
Tanimoto 

 FAPESB 

03 Vanessa 
Hajte 

INCT de Ambientes 
Marinhos Tropicais 

José Maria 
Landim 

 CNPq 

04 Vanessa 
Hajte 

Elementos terras raras 
como traçadores de 
processos antrópicos e 
ambientais: 
desenvolvimento 
metodológico e 
aplicação – (fapesb pet 
002/2014) 

Vanessa 
Hajte 

 FAPESB 

05 Vanessa 
Hajte 

Elementos terras raras: 
desenvolvimento 
metodológico e 
emprego como 
traçadores de processos 
antrópicos e ambientais 
– CNPq 441829/2014-7 

Vanessa 
Hajte 

 CNPq 

06 Gisele 
Olimpio 

 
Partículas ultrafinas 

Gisele 
Olimpio da 

 CNPq 



 

 

da Rocha  emitidas por veículos: 
um estudo integrado de 
suas propriedades 
físico-químicas e 
biológicas 

Rocha 

07 Gisele 
Olimpio 
da Rocha 

Estrutura da 
macrofauna bentônica e 
características físicas e 
químicas dos 
sedimentos nos 
principais sistemas 
estuarinos da baía de 
todos os santos e da 
baía do pontal: 
construção de um 
modelo geral 

Francisco 
Barros  

 CNPq 

08 Gisele 
Olimpio 
da Rocha 

Caracterização de 
contaminantes 
emergentes 
classificados como 
disruptores endócrinos 
na Baía de Todos os 
Santos-BA 

Gisele 
Olimpio da 
Rocha 

 CNPq 

09 Gisele 
Olimpio 
da Rocha 

 
Avaliação de 
indicadores de 
impactos antrópicos no 
entorno da Baía de 
Todos os Santos - 
Instituto Kirimurê 

Gisele 
Olimpio da 
Rocha 

 CNPq 

10 Gisele 
Olimpio 
da Rocha 

INCT em Energia e 
Ambiente 

 Jailson B de 
Andrade 

 CNPq 

11 Maria das 
Graças 
Andrade 
Korn 

Aplicações de técnicas 
espectrais e 
fotométricas na 
investigação da 
interação de metais 
com biocompostos em 
amostras biológicas e 
alimentos 

Maria das 
Graças 
Andrade 
Korn 

R$ 
55.000,00 

CNPq 

12 Sergio 
Telles 
Oliva 

Rede de 
Desenvolvimento de 
Produtos e Processos 
para a Remoção de 
Poluentes Orgânicos 
em Efluentes Aquosos 

Maria do 
Carmo rangel 

 CNPq 

13 Sergio 
Luis 
Costa 

Formação do Centro de 
Excelência em 
Geoquímica do 

   



 

 

Ferreira 
 

Petróleo do Instituto de 
Geociências da 
Universidade Federal 
da Bahia (UFBA): 
GEOQPETROL 

 Sergio 
Luis 
Costa 
Ferreira 

Introdução aos métodos 
de análise em fluxo, 
automatização de 
procedimentos e 
acoplamento de 
técnicas analíticas 

Sergio Luis 
Costa Ferreira 

 CNPq 

14 Sergio 
Luis 
Costa 
Ferreira 

Avaliação da poluição 
e identificação de 
processos de 
recuperação para 
regiões de manguezais 
sob influencia de 
atividades industriais 
na Bahia de Todos os 
Santos 

Sergio Luis 
Costa Ferreira 

 FAPESB 

15 Sergio 
Luis 
Costa 
Ferreira 

PROÁGUA BAHIA:  
Núcleo de pesquisas 
em química e qualidade 
de água 

Sergio Luis 
Costa Ferreira 

 FAPESB 

16 Ana 
Maria 
Pinto dos 
Santos 

Núcleo de Pesquisas 
em química da Bahia: 
química aplicada à 
segurança alimentar e 
agregação de valor a 
alimentos e bebidas 
(NQA – BAHIA) 

Jailson 
Bittencourt de 
Andrade 

 FAPESB 

17 Ana 
Maria 
Pinto dos 
Santos 

Desenvolvimento e 
produção de um 
candidato a material de 
referência : uma 
necessidade para o 
controle de qualidade 
de alimentos 

Ana Maria 
Pinto dos 
Santos 

 CNPq 

18 Leonardo 
Sena 
Gomes 
Teixeira 

Desenvolvimento de 
Estratégias Analíticas 
para Determinação de 
Espécies Inorgânicas 
em Amostras de 
Combustíveis, 
Alimentos e Águas 
Naturais Empregando 
Técnicas 
Espectrométricas 
Atômicas 

Leonardo 
Sena Gomes 
Teixeira 

 CNPq 

19 Leonardo Utilização de 2H- Leonardo  CNPq 



 

 

Sena 
Gomes 
Teixeira 

furo[3,2-b]benzopiran-
2-onas, produzidas de 
biomassas, como 
marcadores 
fluorescentes de 
combustíveis para 
identificação de 
adulteração 

Sena Gomes 
Teixeira 

20 Rennan 
Geovanny 
Oliveira 
Araujo 

Avaliação da 
Qualidade do Ar da 
Ilha de Itaparica 

Rennan 
Geovanny 
Oliveira 
Araujo 

R$ 
100.000,00 

FAPESB 

21 Rennan 
Geovanny 
Oliveira 
Araujo 

Avaliação de 
constituintes 
inorgânicos presentes 
em amostras de 
material particulado e 
de alimentos de 
consumo humano e de 
animais de estimação 

Rennan 
Geovanny 
Oliveira 
Araujo 

R$ 
57.500,00 

CNPq 

22 Vânia 
Palmeira 
Campos 

Estudos ambientais 
envolvendo espécies 
metálicas: avaliação 
dos níveis de 
contaminação em solos 
da cidade de salvador e 
propostas para 
descontaminação de 
meios aquosos via 
biorremediação com 
fungos 

Vânia 
Palmeira 
Campos 

  

23 Vânia 
Palmeira 
Campos 

Avaliação dos 
Impactos Hidrológicos 
da Implantação do 
Hidrograma Ambiental 
do Baixo Rio São 
Francisco. Sub Projeto: 
Qualidade da Água e 
Sedimentos. (AIHA) 

Yvonilde 
Dantas Pinto 
Medeiros 

  

25 Vânia 
Palmeira 
Campos 

Formação de 
trihalometanos em 
tanques residenciais de 
armazenamento de 
água 

Vânia 
Palmeira 
Campos 

 FAPESB 

25 Vânia 
Palmeira 
Campos 

Desenvolvimento e 
validação de 
amostradores passivos 
para BTEX e ácidos 
carboxílicos visando 
sua aplicação em 

Licia Passos 
S. Cruz 

 FAPESB 



 

 

ambientes internos e 
externos 

26 Vânia 
Palmeira 
Campos 

Sistema de Baixo Custo 
para Avaliação da 
Qualidade do Ar 
(AVQAR) 

Vânia 
Palmeira 
Campos 

 FAPESB 

Total de projetos 26 
 
 
D- Projetos de extensão desenvolvidos (título, público alvo, recursos envolvidos) 
 
 
 
Numero Titulo Público Recursos 

envolvidos 
01 VI Workshop de 

Quimiometria 
Graduação, Pós 
Graduação, Profissionais 
e professores 

 

02 Olímpiada Baiana de 
Química 

Alunos de Ensino médio   

03 Formação de trihalometanos 
em tanques residenciais de 
armazenamento de água 
tratada 

Graduação, comunidade  

Total de projetos de extensão  03 
 
 
E- Orientações de estudantes de Iniciação Científica, Extensão, Permanecer, PIBID 
(docentes envolvidos e número de estudantes) 
 
Número Nome do Docente Programa 
01 Maria de Lourdes de Mascarenhas de Figueiredo 

Botelho Trino 
PERMANECER = 01  

02 Vera Lucia Câncio S. Santos PIBIT = 01 
03 Daniele Cristina M. B. dos Santos PIBIC = 03 
04 Maria das Graças Andrade Korn PIBIC = 03 
05 Sergio Teles Oliva PERMANECER = 01 
06 Sergio Luis Costa Ferreira PIBIC=03 
07 Rennan Geovanny Oliveira Araujo PERMANECER = 02 

PIBIC = 01 
08 Alailson Falcão Dantas PIBIC=02 
09 Ana Maria Pinto dos Santos PIBIC=01 
10 Lícia Passos Santos Cruz PIBIC=02 
11 Neyla Margarida Rodrigues Lopo PIBIC=02 
12 Vânia Palmeira Campos PIBIC=02 
13 Leonardo Sena Gomes. Teixeira PIBIC=03 
Total de docentes envolvidos 13 
Total de estudantes envolvidos 27 
 
 



 

 

F- Número de Artigos publicados e de patentes depositadas pelo corpo docente 
 
F.1.Artigos 
 
Numero Nome do docente Artigos 
01 Vera Lucia Câncio S. Santos Avaliação de elementos químicos essenciais e chumbo em 

tecidos bovinos na Bahia, Brasil. Autores: VIANA, Z. C. V.; 
SILVA, E.; SANTOS, V. L. C. S. "Enciclopédia 
Biosfera" biosfera@conhecer.org.br 

02 Vera Lucia Câncio S. Santos Estudo preliminar do teor de metais quanto à integridade da 
amostra de sedimento usando peneira e espátula de aço inox. 
Autores: Santos, L. M. M. S.; SILVA, E.; VIANA, Z. C. V; 
SANTOS, V. L. C. S. "Enciclopédia 
Biosfera" biosfera@conhecer.org.br> 

03 Vera Lucia Câncio S. Santos Assessment of essential elements and chemical contaminants 
in thirteen fish species from the Bay Aratu, Bahia, 
Brasil.  Brazilian Journal of Biology, Autores: SILVA, E; 
VIANA, Z. C. V, E SANTOS, V. L. C. S.  artigo aceito, no 
prelo. 

04 Vera Lucia Câncio S. Santos Distribution of trace elements in tissues of shrimp species 
Litopenaeus vannamei (|Boone,1931) from Bahia, Brazil 
Autores: SILVA, E; VIANA, Z. C. V; C.R..E. ONOFRE; 
M.G.A;  SANTOS, V. L. C. S. 

05 Gisele Olimpio da Rocha  ROCHA, G. O. ou DA ROCHA, G. O.; ANJOS, J. P. 
; ANDRADE, Jailson B de . Energy trends and the water-
energy binomium for Brazil. Anais da Academia Brasileira de 
Ciências (Online), v. 87, p. 569-594, 2015. 

06 Maria das Graças Andrade 
Korn 

FEITOSA, S., KORN, M.G.A., PINELLI, M., OLIVEIRA, 
T., BOFFO, E., GREINER, R., ALMEIDA, D., Content of 
Minerals and Antinutritional Factors in Akara (Fried Cowpea 
Food). International Journal of Food Processing Technology. , 
v.2, p.42 50, 2015 

07 Alailson Falcao Dantas 
Maria das Graças Andrade 
Korn 
Leonardo Sena Gomes 
Teixeira 

4.2 DIAS, F.S., TEIXEIRA, L.S.G., KORN, M.G.A., 
TEIXEIRA, J., DANTAS, A.F., BRITO, G.B., CARNEIRO, 
R. Multielement determination of copper, iron, nickel, 
manganese, lead and zinc in environmental water samples by 
ICP OES after solid phase extraction with a C18 cartridge 
loaded with 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol. Analytical Methods, 
v.7, p.8714 8719, 2015. 
 

08 Maria das Graças Andrade 
Korn 

4.3 MACEDO, G. R., TARANTINO, T. B., Barbosa, I.S., 
PIRES, T. T., ROSTAN, G., GOLDBERG, D.W., PINTO, L. 
F. B., KORN, M.G.A., FRANKE, C. R. Trace elements 
distribution in hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) and 
green turtle (Chelonia mydas) tissues on the northern coast of 
Bahia, Brazil. Marine Pollution Bulletin.. , p.284 289, 2015. 

09 Sergio Luis Costa Ferreira SILVA JUNIOR, MARIO MARQUES ; BASTOS SILVA, 
LAIANA OLIVEIRA ; Leao, Danilo Junqueira ; LOPES 
DOS SANTOS, WALTER NEI ; WELZ, BERNARD 
;COSTA FERREIRA, SERGIO LUIS . Determination of 
mercury in alcohol vinegar samples from Salvador, Bahia, 
Brazil. Food Control, v. 47, p. 623-627, 2015. 

10 Sergio Luis Costa Ferreira SILVA, MARIO MARQUES ; Leao, Danilo Junqueira ; 
MOREIRA, ÍCARO THIAGO ANDRADE ; DE OLIVEIRA, 
OLÍVIA MARIA CORDEIRO ; DE SOUZA QUEIROZ, 
ANTÔNIO FERNANDO ; Ferreira, Sergio Luis Costa . 
Speciation analysis of inorganic antimony in sediment 
samples from São Paulo Estuary, Bahia State, Brazil. 
Environmental Science and Pollution Research 



 

 

International , v. 22, p. 8386-8391, 2015. 
11 Sergio Luis Costa Ferreira Ferreira, Sergio L.C.; Lemos, Valfredo A. ; Silva, Laiana 

O.B. ; QUEIROZ, ANTONIO F.S. ; SOUZA, ANDERSON 
S. ; da Silva, Erik G.P. ; dos Santos, Walter N.L. ; DAS 
VIRGENS, CESÁRIO F. . Analytical strategies of sample 
preparation for the determination of mercury in food matrices 
- A review. Microchemical Journal (Print), v. 121, p. 227-236, 
2015. 

12 Sergio Luis Costa Ferreira 
Ana Maria Pinto dos Santos 
 

BARBOSA, UENDERSON ARAUJO ; DOS SANTOS, 
IVANICE FERREIRA ; Ferreira, Sergio Luis Costa ; DOS 
SANTOS, ANA MARIA PINTO . Determination of micro 
and macro elements in iron supplements used for treatment of 
anemia and evaluation employing chemometric analysis tools. 
RSC Advances: an international journal to further the 
chemical sciences, v. 5, p. 54046-54052, 2015. 

13 Sergio Luis Costa Ferreira SILVA, ARLENE S. ; Brandao, Geovani C. ; Matos, Geraldo 
D. ; Ferreira, Sergio L.C. . Direct determination of chromium 
in infant formulas employing High-resolution continuum 
source electrothermal atomic absorption spectrometry and 
solid sample analysis. Talanta (Oxford), v. 144, p. 39-43, 
2015. 

14 Sergio Luis Costa Ferreira 
Alailson Falcão Dantas 
Leonardo Sena Gomes 
Teixeira 

TRINDADE, ALEX S.N. ; DANTAS, ALAILSON F. ; Lima, 
Daniel C. ; Ferreira, Sérgio L.C. ; Teixeira, Leonardo S.G. . 
Multivariate optimization of ultrasound-assisted extraction for 
determination of Cu, Fe, Ni and Zn in vegetable oils by high-
resolution continuum source atomic absorption spectrometry. 
Food Chemistry , v. 185, p. 145-150, 2015. 

15 Ana Maria Pinto dos Santos  Santos, Ana M.P. dos; LEAO, D. J. ; SANTOS, L. O. . 
Homogeneity study of a corn flour laboratory reference 
material candidate for inorganic analysis. Food Chemistry, v. 
178, p. 287-291, 2015. 

16 Sergio Luis Costa Ferreira 
Ana Maria Pinto dos Santos 
 

BARBOSA, UENDERSON A. ; DOS SANTOS, IVANICE 
F. ; DOS SANTOS, ANA M. P. ; Ferreira, Sergio L. C. . 
Determination of Lead in Iron Supplements by Electrothermal 
Atomization Atomic Absorption Spectrometry. Analytical 
Letters, 2015. 

17 Leonardo Sena Gomes 
Teixeira  
 

MA, ADRIANA S. ; SILVA, DEISE G. ; Teixeira, Leonardo 
S. G. . Determination of cadmium in biodiesel using 
microemulsion and electrothermal atomization atomic 
absorption spectrometry. Environmental Monitoring and 
Assessment (Print), v. 187, p. 4122, 2015. 

18 Leonardo Sena Gomes 
Teixeira  
 

Almeida, Jorge S. ; ANUNCIAÇÃO, TAIANA A. 
; BRANDÃO, GEOVANI C. ; Dantas, Alailson F. ; LEMOS, 
Valfredo A. ; Teixeira, Leonardo S.G. . Ultrasound-assisted 
single drop microextraction for the determination of cadmium 
in vegetable oils using high-resolution continuum source 
electrothermal atomic absorption spectrometry. 
Spectrochimica Acta. Part B, Atomic Spectroscopy, p. 159-
163, 2015 

20 Leonardo Sena Gomes 
Teixeira  
 

CAMPOS, RENATA DE OLIVEIRA ; BARRETO, IASMIN 
DOS SANTOS ; MAIA, LORENA REJANE DE JESUS ; 
REBOUÇAS, SARA CRISTINA LIMA ; CERQUEIRA, 
TAÍSE LIMA DE OLIVEIRA ; OLIVEIRA, CLOTILDE 
ASSIS ; SANTOS, CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA 
TELES ; MENDES, CARLOS MAURÍCIO CARDEAL 
; Teixeira, Leonardo Sena Gomes ; RAMOS, HELTON 
ESTRELA . Iodine nutritional status in Brazil: a meta-
analysis of all studies performed in the country pinpoints to an 
insufficient evaluation and heterogeneity. Archives of 
Endocrinology and Metabolism, v. 59, p. 13-22, 2015. 



 

 

21 Leonardo Sena Gomes 
Teixeira  
 

AMAIS, RENATA S ; Teixeira, Leonardo Sena Gomes ; 
ROCHA, FABIO R.P. . Greener procedures for biodiesel 
quality control. Analytical Methods (Print), v. 7, p. 4396-
4418, 2015. 

22 Leonardo Sena Gomes 
Teixeira  
 

OBATO, A. K. C. L. ; ALMEIDA, D. F. ; COSTA, T. S. M. 
; SANTOS, I. T. V. ; ALMEIDA, S. Q. ; PONTES, L. A. 
M. ; TEIXEIRA, L. S. G. . APPLICATION OF FULL 
FACTORIAL DESIGN IN THE EVALUATION OF 
BIODIESEL PRODUCTION FROM MIXTURES OF 
CASTOR AND SOYBEAN OILS. Brazilian Journal of 
Petroleum and Gas, v. 9, p. 73-83, 2015. 

23 Leonardo Sena Gomes 
Teixeira  
Rennan Geovanny Oliveira 
Araujo 

SOARES, SARAH A. R. ; COSTA, CIBELE R. ; ARAUJO, 
RENNAN G. O. ; ZUCCHI, MARIA R. ; CELINO, JOIL 
J. ; Teixeira, Leonardo S. G. . Determination of Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons in Groundwater Samples by Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry After Pre-Concentration 
Using Cloud-Point Extraction with Surfactant Derivatization. 
Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso), v. 26, 
p. 955-962, 2015. 

24 Rennan Geovanny Oliveira 
Araujo 

SANTOS, JANDYSON M. ; SANTOS, FLÁVIA M. 
L. ; Araujo, Rennan G. O. ; LESSA, ANSELMO 
CARVALHO ; SOUZA, JOMERY PEREIRA 
DE ; SANTOS, MARLON JOSÉ DOS ;WISNIEWSKI, 
ALBERTO . Chemical Aspects of Onshore Crude Oils from 
the Carmópolis Field, Sergipe-Alagoas Basin, Brazil: A Case 
Study on the Industrial Process for Water-Oil Separation. 
Energy & Fuels (Print), v. 29, p. 1315-1322, 2015. 

25 Rennan Geovanny Oliveira 
Araujo 

Souza, S. O. ; François, L. L. ; Borges, A. R. ; Vale, M. G. 
R. ; Araujo, R.G.O. . Determination of copper and mercury in 
phosphate fertilizers employing direct solid sampling analysis 
and high resolution continuum source graphite furnace atomic 
absorption spectrometry. Spectrochimica Acta. Part B, 
Atomic Spectroscopy, v. 114, p. 58-64, 2015. 

26 Vânia Palmeira Campos SILVA, T. R. ; COUTO, G. A. ; CAMPOS, V. 
P. ; MEDEIROS, Yvonilde Dantas Pinto . Influência do 
regime de vazão da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo no 
comportamento espacial e temporal da salinidade no trecho 
fluvioestuarino do baixo curso do rio Paraguaçu à baía do 
Iguape. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 20, p. 310-
319, 2015. 

Total de artigos publicados  26 
 
 



 

 

F.2.Patentes 
 
Numero Nome do Docente Patente 
01 Vera Lucia Câncio Souza 

Santos 
Pedido de patente protocolado no INPI – Proteina 
Animal de alto valor nutritivo e baixo teor lipídico. 
Pedido de patente em 07/10/2015, protocolo 
011150000115 (Processo BR 20 2015 026430 0) 

02 Vera Lucia Câncio Souza 
Santos 

Pedido de patente protocolado no INPI – Extrator 
de óleo, gorduras e outros compostos. Pedido de 
patente em 07/10/2015, protocolo 011150000116 
(Processo BR 10 2015 026432 1) 

03 Vera Lucia Câncio Souza 
Santos 

Pedido de patente protocolado no INPI – Processo 
para a obtenção de um produto (Glow up) a partir  
de resíduo gorduroso descartável de animal.  
Pedido de patente em 07/10/2015, protocolo 
011150000117 (Processo BR 10 2015 026433 0) 

04 Vera Lucia Câncio Souza 
Santos 

Pedido de patente protocolado no INPI – Proteína 
de origem bovina isenta de hemoglobina com baixo 
teor de lipídios de origem animal  Pedido de 
patente em 07/10/2015, protocolo 011150000118 
(Processo BR 10 2015 026434 8) 

Total de patentes depositadas 04 
 
 
G- Prêmios recebidos pelos integrantes do Programa (professores e/ou estudantes) 
 
Numero Nome do Docente Prêmio  
01 Sérgio Luis Costa Ferreira Prêmio CAPES-Elsevier em reconhecimento ao 

conjunto de suas contribuições ao desenvolvimento 
da ciência no país.  



 

 

H- Outras informações relevantes 
 
H.1.Capítulos de livros  
 
Numero Nome do Docente Capítulos de livros 
01 Vera Lucia Câncio Souza 

Santos 
Parâmetros físico-químicos da coluna d’água na 
região oceânica da cadeia Vitória-trindade e 
Martin Vaz. In: aspectos geoquímicos da Zona 
Econômica Exclusiva Brasileira - Cadeia Vitoria-
Trindade, 2015, Volume 1,  Cap. 4, pag. 35-46. 

02 Vera Lucia Câncio Souza 
Santos 

Caracterização dos nutrientes da coluna d’água na 
região oceânica da cadeia Vitória-Trindade e 
Martin Vaz. In: aspectos geoquímicos da Zona 
Econômica Exclusiva Brasileira - Cadeia Vitoria-
Trindade, 2015, Volume 1, Cap.5, pag.47-54. 
 

03 Vera Lucia Câncio Souza 
Santos 

Cadeia Vitoria-Trindade. Uma visão vertical, 
crítica, dos parâmetros físico-químicos da coluna 
d’água. In: aspectos geoquímicos da Zona 
Econômica Exclusiva Brasileira - Cadeia Vitoria-
Trindade, 2015, Volume 1, Cap. 6, pag. 55-73. 
 

04 Vera Lucia Câncio Souza 
Santos 

 Cadeia Vitoria-Trindade. Uma visão crítica da 
segregação vertical dos nutrientes. In: aspectos 
geoquímicos da Zona Econômica Exclusiva 
Brasileira - Cadeia Vitoria-Trindade, 2015, Volume 
1, Cap. 7, pag. 74-86. 
 

05 Vera Lucia Câncio Souza 
Santos 

Cobre e parâmetros físico-químicos avaliados na 
coluna d’água da região oceânica brasileira na 
zona na fratura da Cadeia Vitoria-Trindade. In: 
aspectos geoquímicos da Zona Econômica 
Exclusiva Brasileira - Cadeia Vitoria-Trindade, 
2015, Volume 1, Cap. 8, pag.87-104. 
 

Total de capítulos de livros 05 
 



 

 

 
H.2.Membro do corpo editorial  
   
Numero Nome do Docente Períodico 
01 Gisele Olimpio da Rocha  Anais da Academia Brasileira de 

Ciências (Online) 
02 Vanessa Hatje  Journal of the Brazilian Chemical 

Society (Impresso) 
03 Leonardo Sena Gomes Teixeira Brazilian Journal of Petroleum and 

Gas 
04 Sérgio Luis Costa Ferreira Microchemical Journal 
05 Sérgio Luis Costa Ferreira Applied Spectroscopy Reviews 
Total de periódicos com docentes como membro  05 
 
 
I- Análise crítica dos resultados 
 

O corpo docente do Departamento de Química Analítica é composto de 15 professores 
efetivos com titulação de doutorado e três professores substitutos com plena atividade 
acadêmica. Destes docentes, um encontra-se em afastamento para aperfeiçoamento em pós-
doutoramento.  O corpo docente está envolvido na orientação de alunos de iniciação científica 
nas diversas modalidades de bolsas oferecidas pela instituição. Nossos pesquisadores estão 
envolvidos em projetos de grandes impactos nacionais, com aprovação pela Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e pelo Conselho Nacional 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Além de publicação de periódicos 
indexados com atividade da linha de pesquisa Analise de Traços e Química Ambiental e 
Métodos Óticos de Análise. Os pesquisadores do DQA também estão envolvidos em pesquisa 
na área de quimiometria, sendo uns dos principais polos de difusão deste conhecimento. O 
nosso departamento vem provendo junto à comunidade o desenvolvimento de atividade que 
tem como tema a Química, como ensino e investigação sobre a qualidade da água das 
residências.  Sendo assim, o DQA vem promovendo a base desta Universidade: ensino, 
pesquisa e extensão de qualidade.  
 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÂNICA 
 

Chefe: Martins Dias de Cerqueira 
Vice-Chefe: José Roque Mota Carvalho 
 
A- Número de docentes efetivos e substitutos 
Docentes efetivos: 14 
André Alexandre Vieira 
Dirceu Martins 
Elisangela Fabiana Boffo 
Frederico Guaré Cruz 
Lafaiete Almeida Cardoso 
Jorge Maurício David 
José Roque Mota Carvalho 
Martins Dias de Cerqueira 
Maurício Moraes Victor 



 

 

Regina Maria Geris dos Santos 
Ronan Batista 
Silvio do Desterro Cunha 
Valéria Belli Riatto 
Wilson Araújo Lopes 
 
Docentes substitutos: 02 
Jaqueline Rosa Cardoso Barbosa (até junho de 2015) 
José Cândido Selva de Oliveira 

 
B- Docentes afastados para qualificação 
Ronan Batista (pós-doutorado – Escócia) 

 
C- Projetos de pesquisa desenvolvidos  
 
ANDRÉ ALEXANDRE VIEIRA 
Projeto: Materiais moleculares funcionais baseados no rubiceno e carbazol: compostos 
líquido-cristalinos com aplicações tecnológicas – coordenador. 
Agência financiadora: CNPq. 
 
ELISANGELA FABIANA BOFFO 
Projeto: Análise da qualidade de cafés da região da Chapada Diamantina/Bahia por RMN e 
Quimiometria – coordenadora. 
Agência financiadora: CNPq. 
 
FREDERICO GUARÉ CRUZ 
Projeto: Novas estratégias terapêuticas para o combate a doenças negligenciadas e ao câncer 
– pesquisador. 
Agência financiadora: FAPESB. 
Projeto: Uso combinado de fármacos e produtos naturais na terapêutica de doenças 
negligenciadas – pesquisador. 
 
JORGE MAURÍCIO DAVID 
Projeto: Rede baiana multidisciplinar para avaliação de recursos naturais renováveis da baía 
de todos os santos: reprodução, ecologia e bioprospecção de esponjas – coordenador. 
Agência financiadora: FAPESB. 
Projeto: Estudo químico e avaliação biológica de extratos polares de plantas medicinais do 
semiárido – coordenador. 
Agência financiadora: CNPq. 
Projeto: Núcleo De Pesquisas Em Química De Produtos Naturais Bioativos (PRONABIO) – 
coordenador. 
Agência financiadora: FAPESB 
 
LAFAIETE ALMEIDA CARDOSO 
Projeto: Avaliação das características físico-químicas e fatores antinutricionais de abarás 
comercializadas nas ruas de Salvador – Pesquisador. 
 
 
 
 



 

 

MARTINS DIAS DE CERQUEIRA 
Projeto: Bioprospecção e Microencapsulamento em Lipossomas de Metabólitos Secundários 
de Plantas e Testes de Atividade Antimicrobiana, Citotóxica e Antitumoral” – coordenador 
(Termo de outorga 072/2011) – relatório final em 09 de setembro de 2015. 
Agência Financiadora: FAPESB 
Recursos recebidos: R$ 67.000,00 
Projeto: Novas estratégias terapêuticas para o combate a doenças negligenciadas e ao câncer 
– pesquisador. 
Agência financiadora: FAPESB. 
Projeto: Uso combinado de fármacos e produtos naturais na terapêutica de doenças 
negligenciadas – pesquisador. 
 
MAURÍCIO MORAES VICTOR 
Projeto: Síntese do Feromônio Sexual da Lagarta dos Capinzais (Mocis latipes) – 
coordenador. 
Agência Financiadora: FAPESB 
Projeto: Otimização das Reações de Preparação do Intermediário Acíclico para a Síntese da 
Pirenoforina – coordenador. 
Projeto: Polifuncionalização de cadeias laterais de ácidos triterpênicos – coordenador. 
Projeto: Síntese de Triazóis Hidroxilados com Potencial Atividade Biológica através de 
Reações do Tipo Click Chemistry – coordenador. 
Projeto: Síntese de feromônios de interesse regional – coordenador. 
Projeto: Síntese de feromônio da lagarta do algodão – coordenador. 
Projeto: Síntese de flavanonas naturais modificadas com potencial atividade biológica – 
coordenador. 
 
REGINA MARIA GERIS DOS SANTOS 
Projeto: Uso combinado de fármacos e produtos naturais na terapêutica de doenças 
negligenciadas – pesquisadora. 
Projeto: Novas estratégias terapêuticas para o combate a doenças neglicenciadas e ao câncer 
– pesquisadora. 
Projeto: Estudos ambientais envolvendo espécies metálicas: avaliação dos níveis de 
contaminação em solos da cidade de Salvador e propostas para descontaminação de meios 
aquosos via biorremediação com fungos – pesquisadora.  
 
SILVIO DO DESTERRO CUNHA 
Projeto: V Workshop Norte, Nordeste e Centro-Oeste de Síntese Orgânica (5º WSO) e III 
Workshop em Micro-ondas e Flow Chemistry (3º WSMO) – comissão organizadora. 
Agência financiadora: CNPq/FINEP 
Projeto: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Energia e Ambiente – CIEnAm – 
participante. 
Projeto: Síntese de substâncias polifuncionalizadas potencialmente bioativas empregando 
reações de cicloadições formais dominó e multicomponentes – coordenador. 
 
VALÉRIA BELLI RIATTO 
Projeto: Emprego de Plantas do Semiárido Baiano e S. cerevisiae na Redução 
Enantiosseletiva de Derivados de delta-Hidróxi-beta-Ceto-Ésteres e Aplicação em Reações de 
Condensação de Knoevenagel – coordenadora. 
Agência Financiadora: FAPESB 



 

 

Projeto: Rede baiana multidisciplinar para avaliação de recursos naturais renováveis da baía-
de-todos-os-santos: reprodução, ecologia e bioprospecção de esponjas – pesquisadora. 
Agência Financiadora: FAPESB 
 
WILSON ARAÚJO LOPES 
Projeto: Estudo de compostos orgânicos halogenados relacionados ao “flavor”  de 
organismos marinhos – coordenador. 
Agência Financiadora: FAPESB 
Projeto: Pronex - Núcleo de Pesquisas em Química e Qualidade de Águas – ProÁgua Bahia – 
pesquisador.  
Agência Financiadora: FAPESB/CNPq 
Projeto: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Energia e Ambiente – CIEnAm – 
pesquisador. 
Projeto: Pronex: Núcleo de pesquisas em Química Analítica da Bahia: Química e Qualidade 
de Alimentos – integrante. 
Agência Financiadora: FAPESB/CNPq 
 
D- Projetos de extensão desenvolvidos (título, público alvo, recursos envolvidos) 
 
ELISANGELA FABIANA BOFFO 
Projeto: OLIMPÍADA BAIANA DE QUÍMICA – comitê científico. 
Projeto: Curso de processamento de espectros de RMN uni e bidimensionais – coordenadora. 
 
JOSÉ ROQUE MOTA CARVALHO 
Projeto: OLIMPÍADA BAIANA DE QUÍMICA – comitê científico. 
 
LAFAIETE ALMEIDA CARDOSO 
Projeto: OLIMPÍADA BAIANA DE QUÍMICA – coordenador. 
Projeto: Programa de Gerenciamento de resíduos Químicos da UFBA e de implantação do 
almoxarifado de Reagentes Químicos do IQ 
 
MARTINS DIAS DE CERQUEIRA 
Projeto: OLIMPÍADA BAIANA DE QUÍMICA – comitê científico. 
 
MAURÍCIO MORAES VICTOR 

� Membro do Comitê Organizador do 16th Brazilian Meeting on Organic Synthesis, 
realizado em Búzios, RJ, entre os dias 15 e 18 de novembro de 2015; 

� Palestrante do IV Workshop de Química de Amargosa, evento realizado no CFP, 
UFRB, entre os dias 19 e 21 de outubro de 2015; 

� Membro do projeto de extensão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia “Luz, 
Vida e Ciência em Pauta”, realizado nas dependências da UFBA, entre os dias 19 e 23 
de outubro de 2015, com o apoio da FAPESB. Projeto coordenado pelo professor 
Esdras Santana dos Santos, do Instituto de Física/UFBA; 
 

E- Orientações de estudantes de Iniciação Científica, Extensão, Permanecer, PIBID 
(docentes envolvidos e número de estudantes) 

 
ELISANGELA FABIANA BOFFO = 04 IC 
LAFAIETE ALMEIDA CARDOSO = 06 IC / 04 Extensão 
JORGE MAURÍCIO DAVID = 03 IC 



 

 

MARTINS DIAS DE CERQUEIRA = 03 IC 
MAURÍCIO MORAES VICTOR = 02 IC 
REGINA MARIA GERIS DOS SANTOS = 02 IC 
SILVIO DO DESTERRO CUNHA = 03 IC 
VALÉRIA BELLI RIATTO = 04 IC 

 
F- Número de artigos publicados e pelo corpo docente = 20 

 
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICO-QUÍMICA 

Chefe: Profa. Dra. Isabel Cristina Rigoli  
Vice chefe: Prof. Dr. Jaime S. Boaventura Filho 
 

I – Administração 
 
I.1 - PESSOAL  

Docentes na Chefia do Departamento  

Chefe Profa. Isabel Cristina Rigoli  05/2014 – 05/2016 

Vice 
chefe 

Prof. Jaime Soares Boaventura 
Filho 

05/2014 – 05/2016 

    
I.1.2 Docentes em outros cargos e representações na UFBA (período) 

Vice-Diretor do IQ 
Prof. Marcos Malta dos 
Santos 

11/2014 -11/2018 

Representante do Instituto de Química no 
Conselho Acadêmico de Pesquisa e 
Extensão (CAPEX) da UFBA. 

Profa. Maria do Carmo 
Rangel Santos Varela 

10/2014 - 09/2016 

   
 
Pessoal docente  
 Professores efetivos 

No. Nome Titulação Admissão 
Classe 
/nível 

Regime 

1 Emerson Andrade Sales Doutorado 1990 
Associado 
IV 

DE 

2 Helianildes Ferreira Doutorado  2013 Adjunto I DE 
3 Isabel Cristina Rigoli Doutorado 2010 Adjunto III DE 

4 Jaime Soares Boaventura Filho Doutorado 1998 
Associado 
IV 

DE 

5 José Luis de Paula B. Silva Doutorado 1974 
Associado 
IV 

DE 

6 Marcos Malta dos Santos Doutorado 2009 Adjunto III DE 

7 Mª da Graça M. Carneiro da Rocha Doutorado 1997 Associado DE 
8 Mª do Carmo Rangel S. Varela Doutorado 1979 Titular DE 
9 Nádia Mamede José Doutorado 1985 Associado III DE 



 

 

10 Rosangela Regia Lima Vidal Doutorado 2010 Adjunto III DE 
11 Valéria Cristina Fernandes Doutorado 2011 Adjunto III DE 
 
 
Professores por tempo determinado 
No. Nome Titulação  Período Regime 
1 Rosemonica Bezerra de Jesus Graduação 2015.1 -2015.2 20 
2 Verônica Maria Bastos Maciel Graduação 2015.1 -2015.2 20 
 

II. Projetos de pesquisa 

Prof. Dr. José Luis Silva • Estrutura conceitual da química, (em 
andamento). 

• Química e Linguagem, (em andamento). 
• Teoria quântica no ensino de química, (em 

andamento). 
• Conteúdos de química para a formação de 

professores de ciências/química, (em 
andamento). 

• Ensino e aprendizagem de química/ciências 
na educação básica, (em andamento). 

Prof. Dr. Marcos Malta dos Santos • Programa Pesquisador UFBA de 
produtividade CNPQ PROPI: 
Desenvolvimento de (nano)estruturas 
complexas utilizando microrganismos, 
(concluído). 

• Síntese, caracterização e aplicações de 
(nano)estruturas complexas utilizando fungos 
filamentosos como biotemplate, (concluído). 

• Preparação e caracterização de materiais 
biomimétricos avançados inspirados na 
morfologia de microorganismos (fungos 
filamentosos e algas diatomáceas) APQ-1448-
1.06/15 – MCTI-FACEPE, (em andamento). 

Profa. Dra. Maria do Carmo Rangel 

Santos Varela 

• Rede de Desenvolvimento de Produtos e 
Processos para a Remoção de Poluentes 
Orgânicos em Efluentes Aquosos 
(REDEPOL), (em andamento). 

• Catalisadores inovadores para a geração de 
energia a partir de biogás em células a 
combustível de óxido sólido, (em 
andamento). 

• Produção de eteno em presença de dióxido de 
carbono sobre catalisadores doadores de 
oxigênio, (em andamento). 

• Rede Baiana de Pesquisa de Tratamento de 
Efluentes Industriais (REBAPEI), (em 
andamento). 



 

 

• Desenvolvimento de catalisadores zeolíticos 
obtidos a partir de cinzas de carvão mineral, 
(em andamento). 

• Novos catalisadores anódicos multifuncionais 
para a reforma interna de biogases em pilhas a 
combustível tipo óxido sólido, (em 
andamento). 

• Recuperação de águas industriais por 
remoção de fenóis através de processos 
oxidativos avançados, (concluído). 

• Desenvolvimento de catalisadores de cobre 
para células a combustível do tipo PEM, 
(concluído). 

• Novos catalisadores baseados em nióbia para 
a obtenção de diesel reformulado, 
(concluído). 

• Instituto Nacional de C,T&I em Materiais 
Complexos Funcionais, (em andamento). 

Profa. Dra. Isabel Cristina Rigoli  
• Desenvolvimento de fotocatalisadores 

nanoestruturados para remoção de poluentes 
orgânicos e inorgânicos em águas residuais, 
FAPESP, número 4798/2012. Em andamento. 

• Preparação e caracterização de 
nanocompósitos baseados em nanocristais de 
celulose e gelatina como sistemas de 
liberação controlada. Projeto Pibic, número 
6789. Envolve 3 planos de trabalho e, 
portanto, 3 bolsistas. Em andamento. 

 
Profa. Dra. Valéria Cristina 

Fernandes 

• Desenvolvimento de materiais e metodologias 
com potencialidades para aplicações na área 
das ciências ambientais (em andamento). 

• Estudo Eletroquímico e Espectroscópico da 
Eletrooxidação de Pequenas Moléculas 
Orgânicas sobre Eletrodos de Pt, Rh e Pt-Rh 
(em andamento). 

• Metodologias alternativas para a obtenção de 
eletrodos aplicados em células a combustível 
do tipo PEM. (em andamento).  

• Fotorredução do Cr6+ utilizando UV-TiO2. 
(em andamento). 

• Desenvolvimento de fotocatalisadores 
nanoestruturados para remoção de poluentes 
orgânicos e inorgânicos em águas residuais, 
FAPESP, número 4798/2012. (em 
andamento). 

 



 

 

Profa. Dra. Rosangela Regia Lima 

Vidal 

• Remoção do óleo cru e do óleo emulsionado 
utilizando biomassas, (concluído). 

• Remoção do óleo presente na água produzida 
utilizando quitosana, (concluído). 

• Avaliação da capacidade adsortiva da 
quitosana na remoção do óleo emulsionado 
presente na água de produçãp proveniente da 
indústria de petróleo, (em andamento). 

• Fibras vegetais regionais: Caracterização, 
fracionamento e aplicações no 
desenvolvimento de nanobiocompósitos 
poliméricos, (em andamento). 

 
Prof. Dr. Jaime S. Boaventura • Desenvolvimento de novos líquidos iônicos 

para processos sustentáveis, (em andamento). 
• Preparação e caracterização de biomarcadores 

e suas aplicações, (em andamento). 
 

Profa. Dra. Nadia Mamede José • Fibras vegetais regionais: Caracterização, 
fracionamento e aplicações no 
desenvolvimento de nanobiocompósitos 
poliméricos, (em andamento). 

• Embalagens biodegradáveis a partir de 
bionanocompósitos poliméricos reforçados 
com nanowhiskers, (em andamento). 

• Biomassa: Caracterização e aplicações no 
desenvolvimento de nanobiocompósitos 
poliméricos, (em andamento). 

 
Prof. Dr. Emerson Sales • Sistema Modular de Cultivo de Microalgas em 

Fotobiorreatores para Produção de Biodiesel 
por Transesterificação Subcrítica da Biomassa 
Úmida, (em andamento). 

• Valorização da Biomassa de Microalgas - 
Bioenergia e Biorrefinaria, (em andamento). 

Profa. Dra. Maria da Graça M. C.  

Rocha 

• Ampliação da capacidade do laboratório 
ESCA (XPS) da UFBA, (em andamento). 

• Caracterização de catalisadores por XPS, (em 
andamento). 

 



 

 

 

III. Número de Artigos publicados pelo corpo docente 

Docente Artigos 

Emerson Andrade Sales 
02 

Nádia Mamede José 
03 

 

IV. Orientações de estudantes de Iniciação Científica, Extensão, Permanecer, PIBID 

(docentes envolvidos e número de estudantes) 

Docente Número de estudantes 

Emerson Andrade Sales 
01 

Helianildes Ferreira 
01 

Isabel Cristina Rigoli 
04 

Jaime Soares Boaventura Filho 
02 

José Luis de Paula B. Silva 
02 

Marcos Malta dos Santos 
01 

Mª do Carmo Rangel S. Varela 
16 

Nádia Mamede José 
05 

Rosangela Regia Lima Vidal 
03 

Valéria Cristina Fernandes 
08 

 

 



 

 

V. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 

Prof. Dr. Emerson Sales • Programa UFBA Ecológica Brechó 
Eco-Solidário/Diálogos em 
Humanidades. 

 

VI. Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza acadêmica. 

Prof. Dr. Emerson Sales • Convênio UFBA / Université Denis Diderot 
Paris7; em andamento. O Prof. Emerson Sales 
foi convidado pela Universidade Paris7 e 
autorizado pelo Departamento de Físico-
Química para estágio de intercâmbio técnico-
científico em Paris a partir de 15/12/2014. 

• Realização de estágio de Pós-Doutoramento na 
Bangalore University, Índia, no período de 
fevereiro a julho de 2015. 

Profa. Dra. Rosangela Regia Lima 

Vidal 

• Realização do Pós-Doutorado na Ecole 
Nationale Supérieure des Techniques 
Industrielles et des Mines d'Alès, em Alès, 
França, no período de Fevereiro de 2015 a 
Janeiro de 2016, com bolsa  do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, CNPq, Brasil.  

 

Profa. Dra. Maria do Carmo Rangel 
Santos Varela 

• Doutorado sanduíche do aluno Caio Luis 
Santos Silva, na Purdue University  (EUA)- 
09/2014-08/2015. 

• Doutorado sanduíche do aluno Haroldo José 
dos Santos na Northwestern University (EUA)- 
03/2015-02/2016. 

• Doutorado sanduíche da aluna Hilma 
Conceição Fonseca Santos na Université de 
Poitiers (França) -03/2015-02/2016.  

 

VII. Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos prestados ao público 

interno e/ou externo oferecidos. 

Profa. Dra. Maria da Graça M. C. da 

Rocha 

• Análises por XPS-espectroscopia 
fotoeletrônica de raios-X de sólidos diversos 
para instituições, outras que o IQ-UFBA :  IF-
UFBA, UNIT-Sergipe, IFBA-Salvador-Ba, 
UFC-Ceará, Petrobras-Cenpes 

 



 

 

VIII. Outras informações consideradas relevantes (Ex: eventos, prêmios, etc.). 

Profa. Dra. Maria do Carmo Rangel 

Santos Varela 

• Presidente da Comissão Científica do 18o 

Congresso Brasileiro de Catálise- 13-
18/09/2015- Porto Seguro, Ba.  

 

 

IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os docentes do Departamento sempre se manifestam quanto ao atendimento as aulas no PAF 
VI: calor, barulho, sanitários com problemas, salas apertadas, quadros brancos 
comprometidos, etc. A atividade docente fica prejudicada. Uma outra manifestação é que com 
a ampliação das atividades de pesquisa no Departamento de Físico-Química (DFQ), 
comprova-se a carência de espaço físico para os docentes cumprirem suas atividades.  
 
 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA  
 

I – ADMINISTRAÇÃO 
I.1 - PESSOAL  

I.1.1 Docentes na Chefia do Departamento (períodos) 

Chefe Kleber Queiroz Ferreira 04/2015 – 04/2017  

Vice chefe Soraia Teixeira Brandão 04/2015 – 04/2017  

    

I.1.2 Docentes em outros cargos e representações na UFBA (período) 

Representante do IQ no CAPEX (suplente)  Edilson Fortuna de Moradillo 10/2014 a 10/2016 

Representante do IQ no CAE Soraia Freaza Lobo 09/2013 a 09/2015 

Representante do IQ no CAE (suplente) Jailson Alves dos Santos 12/2014 a 09/2015 

 

I.1.3 Pessoal docente  

I.1.3.1 Professores efetivos (ordem alfabética) 

No. Nome Titulação Admissão 
Classe 
/nível 

Regim
e 

1 Adelaide Maria Vieira Viveiros  Doutorado 07/06/76 Associado I DE 

2 Adriane Viana do Rosário  Doutorado  29/11/11 Adjunto II DE 

3 Artur José Santos Mascarenhas  Doutorado 02/06 Adjunto III DE 

4 Barbara Carine Pinheiro da Anunciação Doutorado 03/09/13 Assistente I DE 

5 Cláudia Rocha Martins Doutorado 01/03/80 Associado IV DE 

6 Cristina M. A. L. T. da M. H. Quintella Doutorado 04/07/94 Titular DE 

7 Edílson Fortuna de Moradillo  Doutorado 12/08/82 Associado II DE 



 

 

8 Fábio Gorzoni Doro Doutorado 28/01/09 Adjunto III DE 

9 Hélio Oliveira Pimentel  Doutorado 13/08/75 Associado II DE 

10 Hélio da Silva Messeder Neto Doutorado 23/10/13 Assistente I DE 

11 Heloysa Martins Carvalho Andrade Doutorado 09/08/82 Titular DE 

12 Jailson Alves dos Santos Doutorado 04/09/13 Assistente I DE 

13 Jailson Bittencourt de Andrade Doutorado 03/00 Titular DE 

14 Joicy Santamalvina dos Santos Doutorado 21/08/14 Adjunto I DE 

15 José Petronílio Lopes Cedraz Graduado 01/09/82 Adjunto I 40 

16 Kleber Queiroz Ferreira  Doutorado 08/02/07 Associado I DE 

17 Lailton Passos Cortes Junior  Doutorado 04/02/09 Assistente I DE 

18 Lílian Maria Tosta S. Rodrigues  Doutorado 01/10/10 Adjunto II DE 

19 Lucas Bomfim Bolzon Doutorado 21/08/14 Adjunto I  

20 Luciana Almeida da Silva  Doutorado 12/04/02 Associado II DE 

21 Luiz Souza Carvalho  Doutorado 06/03/72 Associado I DE 

22  Maria Bernadete de Melo Cunha  Mestrado  28/03/11 Assistente I  DE  

23 Maria Lúcia da S. Marques Carvalho  Mestrado 02/09/82 Adjunto III DE 

24 Maria Luiza dos Santos Correa  Doutorado 02/01/90 Assoc. III DE 

25 Nelson Rui Ribas Bejarano Doutorado 03/93 Associado II DE 

26 Pedro Afonso de Paula Pereira  Doutorado 10/07/95 Titular DE 

27 Soraia Freaza Lobo  Doutorado 12/08/82 Adjunto III DE 

28 Soraia Teixeira Brandão Doutorado 10/01/95 Titular DE 

29 Zênis Novais da Rocha  Doutorado 03/95 Titular DE 

I.1.3.2 Professores substitutos (em ordem alfabética) 
No. Nome Titulação  Período Regime 

1 Elisson Andrade de Souza  Mestrado 2015.1 40 

2 Gilmara Fernandes Eça Mestrado 2015.1 40 

3 Manoela de Santana Santos Portela Mestrado 2015.1 40 

I.1.3.3 Registros de pessoal docente 
No. Nome do docente  Assunto  Data (período) 

1 Maria Lúcia Marques Carvalho  Doutoramento em Portugal  01/2015 - 12/2015 

2 Joicy Santamalvina dos Santos Licença maternidade 03/2015– 09/2015 

3 Nelson Rui Ribas Bejarano Pós-Doutorado 01/2015- 11/2015 

4 Lailton Passos Cortes Junior Pós-Doutorado 02/15 – 12/15 

5 Jailson Bittencourt de Andrade Cedido para o MCT 01/2015- 12/2015 

 



 

 

 

I.2 PARTICIPAÇÕES EM BANCAS DE CONCURSOS, DEFESAS DE TESES e/ou DISSERTAÇÕES, 
MONOGRAFIAS  
I.2.1 Professores efetivos 

No. Nome Concursos  Teses  Dissertações  TCC 

1 Adelaide Maria Vieira Viveiros      

2 Adriane Viana do Rosário      

3 Artur José Santos Mascarenhas      

4 Barbara Carine Pinheiro da Anunciação    05 

5 Cláudia Rocha Martins     

6 Cristina M. A. L. T. da M. H. Quintella    01 

7 Edílson Fortuna de Moradillo   02 02 01 

8 Fábio Gorzoni Doro  1 1 1 1 

9 Hélio Oliveira Pimentel    1 

10 Hélio da Silva Messeder Neto   1  

11 Heloysa Martins Carvalho Andrade  5 4  

12 Jailson Alves dos Santos     

13 Jailson Bittencourt de Andrade     

14 Joicy Santamalvina dos Santos     

15 José Petronílio Lopes Cedraz     

16 Kleber Queiroz Ferreira   02 02 01 

17 Lailton Passos Cortes Junior     04 

17 Lílian Maria Tosta S. Rodrigues  01 01 01 

18 Lucas Bomfim Bolzon 01 01   

19 Luciana Almeida da Silva   01 02  

20 Luiz Souza Carvalho      

21  Maria Bernadete de Melo Cunha      

23 Maria Lúcia da S. Marques Carvalho      

24 Maria Luiza dos Santos Correa      

25 Nelson Rui Ribas Bejarano   02 02  

26 Pedro Afonso de Paula Pereira   03 01  

27 Soraia Freaza Lobo      

28 Soraia Teixeira Brandão   04 01 01 

29 Zênis Novais da Rocha  02    

Fontes: Direção do IQ e Colegiados de Pós-Graduação e Graduação em Química  

 



 

 

 
II – ENSINO 
 
II.5 ORIENTAÇÃO EM MONOGRAFIA DE TCC (Trabalho de conclusão de curso) e 
OUTROS (Orientação de bolsistas PIBID) 

No. Orientador(a) TCC OUTROS 
1 Barbara Carine Pinheiro da Anunciação 03 15 

2 Edílson Fortuna de Moradillo 02 14 

3 Fábio Gorzoni Doro  02 

5 Hélio da Silva Messeder Neto  02 

6 Heloysa Martins Carvalho Andrade 2 5 

7 Kleber Queiroz Ferreira 2 1 

8 Lílian Maria Tosta S. Rodrigues 2 1 
9 Luciana Almeida da Silva  10 
10 Nelson Rui Ribas Bejarano 03 03 
11 Pedro Afonso de Paula Pereira  06 

12 Zênis Novais da Rocha 01 05 

 
 
III – PESQUISA 
III.1 LABORATÓRIOS DE PESQUISA (GRUPOS) (LINHAS DE PESQUISA) 
Laboratórios de pesquisa (Grupos) (Linhas de pesquisa)  

Lab.  Linhas de pesquisa  Coordenador(a)  Docentes da equipe  

203 - 207 Catálise heterogênea  Profa. Heloysa Andrade  Prof. Artur Mascarenhas  

208 Química inorgânica  Profa. Zênis Rocha  Prof. Fabio Doro 

209 Catálise heterogênea Profa. Soraia Brandão 
Profa. Maria Luiza Correa 
Profª Liliam Rodrigues 

210 – 216 Química ambiental Prof. Jailson Andrade 

Prof. José Oscar Nogueira 
Profa. Cláudia Martins  
Prof. Pedro Afonso Pereira 
Profa. Luciana Almeida  

217 Educação Química Prof. Edílson Moradillo  

Profa. Maria da Conceição 
Prof. Nelson Bejarano 
Prof. Soraia Lobo 
Prof. Hélio Pimentel  
Profa. Lúcia Marques 
Prof. Lailton Passos  

218 Pesquisa em Laser  Profa.Cristina Quintella   

213 Química inorgânica  - 
Prof. Kleber Ferreira 
Profa. Adriane Viana do 

Rosário 
 
 
 
 



 

 

 
III. 2  Projetos de Pesquisa  

 Docente  Nome  Observação 

1 
Edílson Fortuna de 
Moradillo 

1 - Práticas Inovadoras nas escolas do 
Ensino: Pedagogia Histórico-Crítica Médio. 
FAPESB 
2-Ensino de Ciências na perspectiva sócio-
histórica; 3-Licenciatura em Educação do 
Campo: para além da formação empírico-
analítica; 4- Formação inicial do professor de 
química na perspectiva sócio-histórica; 5- 
Experimentos no ensino de química; 5-
História e epistemologia na formação do 
professor de química; 6- A dimensão prática 
do curso de licenciatura em química da Ufba: 
concepção e ação; 6- Projeto político-
pedagógico do curso de licenciatura em 
química da Ufba: concepção e prática; 7- O 
trabalho em Químico e suas interfaces com a 
Economia-Política; 9- Produção de novas 
substâncias e os impactos socioambientais; 
10- Arte e Lazer no Trabalho em Química   

Coordenação 

2 Fábio Gorzoni Doro 

Complexos Metálicos do tipo 
[ML1L2(N4)]q+ (N4 = tetraazamacrociclos 
ou polipiridinas) Aplicações como sensores, 
catalisadores ou metalodrogas (PIBIC-UFBA 
– Edital 01/2015). 

Coordenação 

3 
Heloisa Martins 

Andrade 

1 - Implementação de infraestrutura na 
UFBA visando a caracterização de 
catalisadores por EPR e EDX 
2 - Estudo comparativo de processos e 
catalisadores para o tratamento do gás de 
combustão emitido de unidades de FCC 
abatimento de NOx. 
3 - Estudos em catálise e adsorção para o 
desenvolvimento de processos 
ambientalmente amigáveis. 

Coordenação 

4 
Kleber Queiroz 

Ferreira 

1 - SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E 
REATIVIDADE DE NITROSILO 
COMPLEXOS DE RUTÊNIO COM 
LIGANTE DIFLUNISAL. 
2 - Determinação experimental das 
propriedades estruturais e optoeletrônicas de 
complexos metálicos com ligante fulereno 
(C60) em ponte 

Coordenação 

5 
Lílian Maria Tosta 
S. Rodrigues 

Rede de catálise Norte e NE fase II - 
Geração do H2 pela reforma do etanol 

Participação 

6 
Luciana Almeida da 
Silva 

1 - Projetos Universal FAPESB (projeto nº 
9454/2015) 
2 - Projeto LNLS (Proposal ID: 20150011) 

Coordenação 



 

 

7 
Pedro Afonso de 
Paula Pereira 

Edital MCT/CNPq Universal 14/2012 - 
Estudo da formação de isômeros trans de 
ácidos graxos insaturados durante o 
tratamento térmico de óleos vegetais e a 
influência da presença de íons metálicos 

Coordenação 

8 
Pedro Afonso de 
Paula Pereira 

1 - INCT - Instituto Nacional de C&T de 
Energia e Ambiente – CIEnAm 
2 - NPq/FAPESB/PRONEX- 
Núcleo de Pesquisas em Química Analítica 
da Bahia: Química e Qualidade em 
Alimentos e Bebidas 

Participação 

9 
Soraia Teixeira 
Brandão 

1.Estudos DRX in situ em catalisadores da 
reforma seca do metano no LNLS 
(Campinas- SP) 
2. DESENVOLVIMENTO DE UNIDADE 
DE PIRÓLISE DE RESÍDUO DE 
BIOMASSA 
3.ESTUDO DA CONVERSÃO DE 
BIOMASSA EM BIOCOMBUSTÍVEIS( 
CNPq-CAPES / PROCAD) 
4.DESENVOLVIMENTO DE 
CATALISADORES PARA 
PROPULSORES  DE SATÉLITES (CNPq) 
5. CATALISADORES PARA GERAÇÃO 
DE HIDROGÊNIO PELA OXIDAÇÃO 
PARCIAL DO METANO POR CICLO 
QUÍMICO (CNPq) 
6. INFRAESTRUTURA DE PESQUISA 
PARA A PIRÓLISE DE RESÍDUO DE 
BIOMASSA (FAPESB) 

Coordenação 

10 
Zênis Novais da 
Rocha 

1--Semicondutores contendo complexos 
doadores de óxido nítrico (CNPq- Bolsa 
produtividade. 2013-2016) 
2 PIBIC (2014-2015) (2 planos) 
Semicondutores contendo complexos 
doadores de óxido nítrico 
2-1 - Complexos metálicos contendo ligante 
nitrosilo. 
2-2- Reatividade eletroquímica e 
Fotoquímica de complexos polipiridínicos de 
rutênio contendo ligantes com atividade anti-
hipertensiva 
3 PIBIC (2015-2016) (3 planos) 
3-1 Mecanismo de Eletrodo dos complexos 
metálicos contendo Salen. 
3-2- Complexos doadores de óxido nítrico 
contendo corantes: Reatividade química, 
eletroquímica e Fotoquímica. 
3-3- Complexos de Rutênio doadores de 
óxido nítrico. 

Coordenação 



 

 

 
III. 3  Número de Artigos publicados e de patentes depositadas 
 

No. Docente Artigos Patentes 
1 Barbara Carine Pinheiro da Anunciação 02  

2 Edílson Fortuna de Moradillo 01  

3 Fábio Gorzoni Doro 01  

4 Heloysa Martins Carvalho Andrade 04  

5 Luciana Almeida da Silva 02  

6 Pedro Afonso de Paula Pereira 02  
7 Zênis Novais da Rocha 02  

Fonte: Relatórios individuais de trabalho (RIT) dos docentes 2015 
 
 
IV – EXTENSÃO 

IV.1 Projetos de Extensão 
1 Docente  Nome  Observação 

2 
Edílson Fortuna de 
Moradillo 

1- Educação Química em Debate. 
2- ACCS2015.1 - A produção de novas 
substâncias e os impactos socioambientais: 
o caso dos agrotóxicos. 
3 - Lic Especial em Química 
(Parfor/IQ/Ufba/Capes); 

Coordenação 

3 
Hélio Oliveira 

Pimentel 

ACCS2015.1 - A produção de novas 
substâncias e os impactos socioambientais: 
o caso dos agrotóxicos 

Coordenação 

4 
Hélio da Silva 
Messeder Neto 

IV Seminário Educação Medicalizada: 
Desver o Mundo, Perturbar os Sentidos 

Coordenação 

5 
Soraia Teixeira 

Brandão 
-IV Escola de Catálise da SBCat 
- 18° CBCat 

Coordenação 

Comissão 

Científica 

6 
Zênis Novais da 

Rocha 
Projeto – Compostagem Francisco 
Licenciatura Internacional 

Coordenação 
Participaçao 

 
 
V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com a ampliação das atividades e aumento do número de pessoal no Departamento de 
Química Geral e Inorgânica (DQGI), comprova-se a carência de espaço físico para as pessoas 
cumprirem melhor suas atividades. Quanto ao espaço físico, a necessidade de ampliação é um 
fato registrado por diversas chefias passadas. O problema se agravou atualmente com a 
criação de cursos noturnos, a ampliação do número de vagas, a nomeação de novos 
professores, a expansão das atividades de pesquisa e de extensão. É uma situação muito 
embaraçosa para a administração a abertura de concurso, a nomeação e posse de docentes sem 



 

 

os gabinetes e móveis para o início ou continuidade de suas carreiras. Os docentes do 
Departamento sempre se manifestam quanto ao atendimento dos prédios do PAF: calor, 
barulho, pessoas estranhas, sanitários com problemas, salas apertadas etc. A atividade docente 
fica prejudicada por estar sujeita às diferentes percepções das pessoas alheias às atividades de 
ensino.  
 
A construção do Anexo do IQ/IF deverá servir como uma iniciativa para melhorar a questão 
de espaço físico do Departamento. As necessidades se ampliaram e se intensificaram com o 
incêndio no 5o. andar ocorrido em 21/maço/2009. Atualmente, faz-se necessária a construção 
de mais dois andares sobre aqueles previstos no projeto que está sendo executado; essa é uma 
proposta da Chefia do DQGI. Os cursos noturnos devem ser atendidos plenamente sem a 
solução de continuidade de alguns serviços diurnos. Aspectos como falta de pessoal, 
insegurança, iluminação deficiente, deslocamentos desnecessários, infraestrutura precária, 
transporte urbano precário, refeitórios fechados, serviço de xérox deficiente etc. devem ser 
corrigidos. A ligação coberta entre as Unidades do Campus de Ondina é uma necessidade que 
deve ser atendida urgentemente. Sob chuva ou sob escaldante, os professores, estudantes ou 
funcionários têm dificuldade para vencer os obstáculos, as escadas, os longos percursos, as 
obras demoradas, os acessos e passagens danificadas etc. Pode-se concluir que as novas 
exigências do Estatuto e do Regimento da UFBA foram lentamente conhecidas por parte de 
uns e resistência de outros, possivelmente devido à falta da participação mais intensa da 
comunidade quando de sua elaboração.  Essas novas normas e suas exigências requerem, em 
contrapartida, um melhoramento na infraestrutura e na dinâmica administrativa para o melhor 
desempenho de todos, sejam docentes, técnicos e administrativos ou discentes. 



 

 

 
 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA – ISC 
 
 
O Instituto de Ciências da Saúde (ICS) está estruturado em 05 Departamentos - 
Biomorfologia, Bio-regulação, Biofunção, Biointeração e Fonoaudiologia. Em dezembro de 
2015, a implantação do Departamento de Fisioterapia foi aprovado em reunião do Conselho 
Universitário UFBA; 5 Programas de Pós graduação (Biotecnologia, Imunologia,  Processos 
Interativos de Órgãos e Sistemas, Núcleo RENORBIO e Programa Multicêntrico de 
Bioquímica e Biologia Molecular); 01 Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos e 01 
Comitê de Ética em Pesquisa em Animais. O corpo funcional do ICS está constituído por 211 
servidores (72 técnico-administrativos e 139 docentes permanentes) da Universidade Federal 
da Bahia – UFBA (www.spe.ufba.br; acessado em 05.01.2016).   
 
As principais metas estabelecidas para 2015 foram:  
 
Cumprimento do Plano de Qualificação docente para o período 2014-2016;  elaboração e 
discussão do regimento interno do ICS UFBA (em fase de finalização); estruturação e revisão 
dos projetos político-pedagógicos das cínicas escolas de fonoaudiologia e fisioterapia; 
credenciamento e funcionamento da clínica-escola de fonoaudiologia e fisioterapia para 
atendimento ao SUS; contratação de um fisioterapeuta (01) para assistir as atividades na 
clínica-escola; 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; elevar a colaboração cientifica de pesquisa entre os Departamentos e entre o ICS 
e demais Unidades UFBA; 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; reestruturação das homepages dos cursos de Pós-
graduação; implantação do Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos; substituição da 
subestação de energia elétrica do prédio central, mapeamento de equipamentos elétricos 
instalados no prédio (por setor) reforma e estruturação do espaço da clinica escola de 
fisioterapia da UFBA; aquisição de equipamentos para laboratórios de graduação; aquisição 
de equipamentos para os cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Biotecnologia e demais 
Departamentos para o ensino da graduação; término e recebimento das obras de reparo do 
telhado e da fachada do prédio do Instituto. Estudo de acessibilidade para o prédio central e 
Clinicas escolas do ICS UFBA. Reformado Laboratório de Anatomia e criação do Laboratório 
de plastinação de peças anatômicas. 
 
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.  



 

 

 
Tabela 1. Quantitativo de disciplinas e vagas ofertadas pelo ICS no ano de 2015. 

Departamento Disciplinas ofertadas (n) Vagas ofertadas (n) 
 
Biomorfologia 
Biofunção 
Biointeração 
Biorregulação 
Fonoaudiologia 

2015.1 
20 
76 
89 
24 
50 

2015.2* 
 
 

2015.1 
1700 
3.823 
1347 
1347 
1203 

2015.2* 
 
 
 

* O segundo semestre letivo  de 2015 (2015.2) não foi realizado neste mesmo ano devido a 
paralisação das Universidades Federais. 
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 31 (2015.1) 
bolsas de monitoria concedidas pela PROGRAD, distribuídas em componentes 
curriculares/disciplinas listados a seguir. Bolsistas voluntários (n=46) 
Monitorias. Código da Disciplina-Componente Curricular:  
Biofunção. ICSB050 Bioquímica I e Biologia Oral; ICS002 Biofísica II; 
 ICS003 Bioquímica V;  ICS071 Bioquímica Metabólica para Farmácia ; ICS076 Biofísica 
aplicada a Fonoaudiologia; ICSA13 Bioquímica para Biotecnologia; ICSB87 Cinesiologia I; 
ICS070 Bioquímica Fundamental; ICS055 Bioquímica Veterinária; ICS052 Bioquimica 
aplicada a enfermagem; ICS067 Bioquímica Aplicada à Nutrição; ICSC58 Bioquímica Básica 
p/Ciências Biológicas ; ICSB96 Bases, métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia I. 
Biointeracão ICSA03 Biologia Celular Animal;ICS028 Microbiologia I; ICSA46 
Parasitologia Humana; ICSA018 Parasitologia Veterinária ; ICSA05 Bioestatística e 
Planejamento Experimental Biorregulação ICS040 Fisiologia III-A; ICS048 Fisiologia do 
Exercício para Educação FísicaICSB85 Fisiologia Humana Básica; ICSA85 Fisiologia 
Médica Geral. Biomorfologia. Anatomia da Cabeça e do Pescoço - ICS009 Histologia II - 
ICS038,Histologia e Embriologia dos Animais Domésticos - ICS043. Fonoaudiologia. 
ICS085 Surdez e Linguagem; ICS 087 Fonoaudiologia educacional, ICSB24 Clinica em 
Audiologia; ICSB28 Voz Profissional 
 
 
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. 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) Outros:  Mestrado 
Profissional em Rede (Nacional): PROFNIT - Propriedade Intelectual e     Transferência de 
Tecnologia para Inovação; Programa de Pós-Graduação Processos Interativos de Órgãos 
e Sistemas (PIOS). Multidisciplinar. 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.  
 
 
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 133 projetos de pesquisa por professores e pesquisadores do ICS e 72 
trabalhos publicados na íntegra em periódicos nacionais e internacionais. Projetos registrados 
por Departamento: Fonoaudiologia (n=13); Biorregulação (n=52); Biofunção (n=15); 
Biointeração (não fornecido); Biomorfologia (n=53).  
 
 
4. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES 

DE EXTENSÃO 
Biorregulação (n=6), Biofunção (n=7), Biointeração (n=5),Biomorfologia (n=18); 
Fonoaudiologia (n=17) 
 
Quadro 1. Exemplos de atividades de Extensão desenvolvidas em 2015. 
Produção de material didático para estudos da anatomia da cabeça e pescoço 
Liga Acadêmica de Neurologia 
Expansão do Programa de Controle de Asma e Rinite Alérgica na Bahia para rede de atenção 
básica de saúde 
Imagens Estereoscópicas Tridimensionais em Anatomia Humana 
O corpo humano e os riscos modernos - Museu Itinerante de Anatomia 
Tecendo o Corpo Humano - Uma Proposta Pedagógica Inovadora para Deficientes Visuais 
Conservação de Peças Anatômicas Utilizando a Técnica Simplificada de Giacomini 
Ambulatório de Anomalias do Desenvolvimento Sexual 
Laboratório de Imunologia  
Simpósio de fisiopatologia da célula glial 
ExpoPPGIm 2015 
Programa de treinamento em neuromodulação clínica 
 
Curso de Neurociências 
Workshop de modelos estatísticos aplicados à genética  
Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica  
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  
Simpósio de Ciência Saúde e Esporte (2015)  
Desenvolvimento de “home page” da CEUA-ICS  
Prevenção e avaliação do uso de drogas e seus impactos na memória e aprendizagem 

 
 
5. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 
Foram registradas intercâmbios realizados por diversos alunos de graduação no programa 
Ciências sem Fronteiras, estágios pós doutorais no Brasil e em Universidades do exterior tais 



 

 

como  Georgia Regents University/ EUA, Harvard University/EUA, University of Edinburgh 
– Escócia entre outras. 
 
 
6 QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ATENDIM ENTOS 

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 3.500 
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 E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A 
UNIDADE/ÓRGÃO. 
 
International Union of Biochemistry and Molecular Biology, International Brain Research 
Organization, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,  University of Wageningen, 
University of Portsmouth, Université Paris VI, Universidad de la Habana, Hospital Sírio 
Libanês, Mulligan Concept Teachers Association no Brasil, Grupo Expansão, Sociedade 
Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, UNICAMP, UEFS, UNEB, EBMSP, 
UNIME, Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz; Núcleo de Excelência em Asma da UFBA – 
NEA/PROAR, Centro de Excelência na América Latina (Faculdade de Medicina da 
Bahia/UFBA); Prefeitura Municipal de Salvador, Governo do Estado da Bahia,  Centro 
Estadual de Reabilitação da Pessoa com Deficiência – CEPRED, Fundação José Silveira - 
IBR, Maternidade Climério de Oliveira; IMAGO IT Solutions – empresa com foco no 
atendimento à demanda do mercado por soluções no desenvolvimento de projetos nas áreas de 
tecnologia e desenvolvimento de sistemas, The University of Edinburgh – Escócia, UFRJ, 
UNICAMP, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Portugal, USP, National 
Institutes of Health – Estados Unidos, Leiden University - Holanda 
 
 
8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DA UNIDADE/ÓRGÃO ( EX: 
PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES, PARTICIPAÇÃO 
SIGNIFICATIVA EM EVENTOS, ETC.) 
 
Departamento de Biorregulação: 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. Departamento de Biointeração: 
Profa. Silvia Lima Costa contemplada pelo Fundo Newton do Brasil 
 



 

 

8.1. Produção científica e produção tecnológica 
 
Produção científica. Trabalhos publicados em periódicos científicos nacionais e 
internacionais/capítulos de livros. Biofunção=33; Biointeração= 62; Biomorfologia=25; 
Fonoaudiologia= não informado; Biorregulação=52. Produção tecnológica PPgBiotec - 
patentes (n=5). 
 
 
9.CONSIDERAÇÕES FINAIS.  
 
As metas acadêmicas em 2015 foram contempladas de modo satisfatório considerando que 
houve incremento do número de componentes curriculares oferecidos em um único semestre, 
assim como do número de vagas para alunos de graduação oferecidas pelos diversos 
Departamentos. De modo similar observaram-se incrementos no número de intercâmbios, 
projetos de extensão e pesquisa, colaborações intra e interinstitucionais, além do elevado 
número de publicações científicas em revistas de impacto nacional e internacional. A 
atipicidade e excepcionalidade no ano de 2015, em virtude da greve nacional das IFEs, 
concorreu para a realização de um único semestre letivo (2015.1) no presente calendário de 
atividades. 
 
A despeito da limitação de recursos financeiros da UFBA foram realizadas aquisições de 
equipamentos para os Cursos de graduação em Fisioterapia, Fonoaudiologia e Biotecnologia 
com o objetivo de melhor equipar e qualificar os cursos oferecidos por cada um desses 
Colegiados. Melhorias na estrutura energética e reparos gerais no prédio foram concluídos a 
contento, conforme as limitações orçamentárias impostas no presente momento. O prédio 
central do ICS, Clinica Escola de Fisioterapia e Clinica Escola de Fonoaudiologia, 
Laboratórios de aulas e pesquisa merecerão reformas e requalificação oportunamente para 
permitir a expansão das metas de ensino, extensão e pesquisa desta Universidade. 
 
 Adicionalmente, não foi possível implementar a reforma do Laboratório de Anatomia, 
essencial para o desenvolvimento de atividades para os cursos de graduação da área de saúde 
da UFBA; não foi também implantado o Laboratório de plastinação do Departamento de 
Biomorfologia. A plastinação é um procedimento técnico e moderno para preservação de 
matéria biológica e peças anatômicas que pode propiciar conversação mais prolongada do 
material biológico com menor risco para os seus usuários, além de reduzir os custos gerais. 
 
Há evidente limitação de espaço físico no prédio central do ICS para os laboratórios e 
atividades assistenciais de graduação e pesquisas para os cursos de Biotecnologia, Fisioterapia 
e Fonoaudiologia. Este estrangulamento poderá comprometer a qualidade de ensino para 
graduação deste Curso.  
 
Observa-se ainda que o quadro de servidores (docentes e servidores técnico- administrativos) 
está aquém das necessidades desta Unidade. Esta inadequação histórica de recursos humanos 
tem dificultado o desenvolvimento eficiente de atividades técnicas e administrativas, bem 
como reduzido a oferta de vagas e componentes curriculares para alunos de graduação. 



 

 

 

 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE – IMS -  

Campus Anísio Teixeira) 
 
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 atual 
regimento interno foi aprovado no dia 26/10/2012, pela Resolução 05/2012-CONSUNI.  
 
O relatório aqui apresentado é referente ao exercício 2015 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, um doutorado e 
uma residência multiprofissional. A implantação do curso de medicina foi aprovada pelo CAE 
e ocorrerá no primeiro semestre de 2016. Também, começará em 2016 o mestrado em saúde 
coletiva, aprovado pela CAPES em dezembro de 2015. 
 
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. 
 
Este relatório contempla descrições das atividades realizadas durante o ano de 2015, 
envolvendo todos os setores administrativos e acadêmicos do IMS/UFBA. A Gestão do IMS 
luta cotidianamente pela consolidação do Campus Anísio Teixeira, da Universidade Federal 
da Bahia. 
 
 
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 três programas de Pós-Graduação: Programa Multicêntrico de Pós-Graduação 
em Ciências Fisiológicas, nível Mestrado e Doutorado, Mestrado em Biociências e Residência 
Multiprofissional. 



 

 

 
O total de alunos ativos, conforme dados gerenciais do Sistema Acadêmico, dezembro/2015, 
está apresentado no Quadro 1.  
 
Quadro 1- Distribuição do número de alunos matriculados por cursos do Instituto 
Multidisciplinar em Saúde. 

CURSO Matriculados Matrículas ativas 
Enfermagem 124 145 

Farmácia 170 184 
Nutrição 135 147 

Ciências Biológicas 84 98 
Biotecnologia 129 152 

Psicologia 177 194 
Mestrado em Ciências Fisiológicas 7 7 
Doutorado em Ciências Fisiológicas 10 10 

Mestrado em Biociências 31 31 
Residência Multiprofissional 9 9 

TOTAL 876 977 
 
2.2-Indicadores relacionados aos docentes 
 
O quadro total de docentes efetivos do IMS-CAT-UFBA é de 89 docentes efetivos, havendo 
uma docente em lotação provisória, uma vaga para professor titular com edital em andamento, 
o que totaliza 91 vagas docentes. Também, o IMS recebeu em 2015, 30 códigos de vaga para 
contratação de professores para atuarem no curso de medicina, sendo que destas, 10 vagas já 
estão em processo de concurso público, com as inscrições homologadas. 
 
Considerando-se os afastamentos para qualificação, licença maternidade, acompanhamento de 
cônjuge e demandas acadêmicas específicas dos cursos de graduação, em 2015 o IMS contou 
com 21 professores substitutos, sendo que destes, cinco foram temporários, portanto, não 
tinham vinculação a afastamento de docentes do quadro efetivo. 
 
É importante destacar que o mestrado em Biociências titulou, em 2015, 10 mestres e que a 
publicação de artigos em revistas de grande circulação atingiu o número de 16, o que reflete o 
crescimento deste programa. 
 
2.3-Indicadores relacionados aos servidores técnico-administrativos 
 O IMS conta com 56 servidores técnico-administrativos efetivos e 55 servidores 
terceirizados. Os servidores efetivos estão alocados em quatro núcleos administrativos e os 
servidores terceirizados pertencem a 7 distintas empresas prestadoras de serviço. 
 
 
3. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO IMS NO EX ERCÍCIO 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 Principais atividades desenvolvidas pelos Colegiados 
1) Recepção dos calouros com apresentação das orientações gerais e estruturas do 

IMS; 
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; 

 
3.2 Coordenação de Pesquisa e Extensão 

 
A Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) tem por principais objetivos: implementar 
ações de apoio à pesquisa e desenvolvimento tecnológico; estimular a participação de 
discentes nos programas de iniciação científica, tecnológica e de extensão e fomentar a 
articulação entre o IMS e a sociedade, por meio das atividades de extensão.  
 
3.2.2 Projetos de pesquisa, de extensão, publicações e bolsas de pesquisa. 

 
Os pesquisadores do IMS captaram no ano de 2015, através de projetos de pesquisa, um 
montante da ordem de R$ 1.539.726,95 e de R$ 10.000,00 em projetos de extensão. 
O conjunto de docentes publicou 53 artigos científicos, 161 trabalhos em congressos, 6 
livros/capítulos de livro e 26 ações de extensão rezlizadas. 

 
Quadro 2 - Quantitativo de bolsas vinculadas à pesquisa e à extensão disponibilizadas aos 
discentes do IMS. 

Bolsas 

PIBIC Permanecer PIBIEX PET 

101 54 10 84 



 

 

 
3.3 Coordenação de Assistência Estudantil (COAE) 
 

A COAE foi criada em 2015 para ser um braço da PROAE dentro do IMS, com as seguintes 
atribuições: avaliação da situacional contínua dos programas de Assistência Estudantil 
(auxílios e bolsas), incluindo visitas domiciliares; ampliação do suporte social e 
acompanhamento dos discentes; avaliação pedagógica; promoção de ações de 
integração/convivência universitária na esfera da política de saúde, da cultura e das artes. 
 
No Quadro 3, está apresentada a evolução do número de auxílios que são “fornecidos” aos 
discentes do IMS através da PROAE.  
 
Também, cabe ressaltar que o RU fornece uma média diária de 280 refeições, que são 
subsidiadas pela UFBA. 
 
Quadro 3 - Evolução e percentual de discentes que receberam auxílios da PROAE no IMS, 
período de 2013 a 2015. 
Ano Tipo de auxílio 

Moradia Alimentação Transporte Creche Total 
2013 128 

(50,8%) 
91 

(36,1%) 
27 

(10,7%) 
06 

(2,4%) 
252 

(100%) 

2014 166 
(58,0%) 

84 
(29,4%) 

25 
(8,8%) 

11 
(3,8%) 

286 
(100%) 

2015 195 
(69,6%) 

52 
(18,6%) 

25 
(8,9%) 

08 
(2,9%) 

280 
(100%) 

 
 

3.4 Coordenação Técnica, Administrativa e Financeira  
 

A Coordenação Técnica, Administrativa e Financeira coordena e supervisiona as atividades 
do núcleo de documentação, comunicação e tecnologia da comunicação, do núcleo de apoio 
administrativo e do núcleo de apoio a laboratórios. 
 
O IMS tem o programa de gerenciamento ambiental, que tem ações direcionadas para o 
controle e descarte de resíduos químicos e biológicos, além de desempenhar a coleta seletiva. 
Também, atua no monitoramento e controle do consumo de água e energia, dentre outras 
ações. A seguir estão apresentados alguns dados relativos ao Programa. 
 
No ano de 2015, foram coletados no IMS 90 kg de vidrarias quebradas, 1.522 kg de materiais 
recicláveis e 1.152 kg de resíduos químicos dos grupos E, A3 e B. 
 

O consumo de água tratada e fornecida pela embasa foi de 3.075 metros cúbicos, o que 
totalizou R$ 44.261,46 pagos à Embasa e em relação à energia, foram pagos Coelba R$  
191.422,98. 

 
A administração do Instituto se empenhou em continuar com as suas ações direcionadas para 
a manutenção do ambiente de trabalho agradável e organizado, de modo a superar as 
adversidades apresentadas no cenário nacional, em que o Governo Federal propôs, desde o 
início do ano, o contingenciamento de recursos em todo o serviço público federal e, em 



 

 

especial, na educação. A gestão do IMS manteve o foco nas relações humanas, primando pela 
valorização das pessoas que compõem o quadro de servidores e funcionários terceirizados.  
 
3.5 Biblioteca do Campus Anísio Teixeira 
 
Em 2015 a biblioteca foi ampliada em seu acervo e, também, com a disponibilização de mais 
armários, mesa de estudo individual e peças. 
 
A biblioteca tem hoje um acervo de 2.754 títulos e 10.881 exemplares, sendo que destes, 404 
títulos e 1.736 exemplares foram adquiridos em 2015. Também em 2015, foram realizados 
10.431 empréstimos, com as devidas devoluções. 
 

3.6 Serviço de Psicologia 
 
O Serviço de Psicologia do Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS) tem como objetivo 
atender a demanda de estágio para os estudantes da graduação em psicologia, propiciando aos 
alunos a prática necessária à formação profissional. As atividades formativas consistem em 
oferecer atendimento clínico para a comunidade de Vitória da Conquista.  
 
Atualmente, o serviço possui 117 usuários com atendimento em andamento semanalmente. 
Para o período letivo 2015.2, 50 alunos estarão envolvidos diretamente com os estágios 
clínicos e projetos de extensão, o que deve ampliar o número de casos para cerca de 160 
usuários, conforme previsto no planejamento acadêmico do semestre. Os demais discentes do 
curso frequentam bastante o espaço para atividades de supervisão ou estudos de instrumentos 
psicológicos, mesmo quando não envolvidos diretamente com os estágios clínicos.  
 
 
Indicadores financeiros 
 
No Quadro 04, estão apresentados os gastos do IMS, via conta própria, no exercício 2015. 
Destaca-se que o orçamento inicial do Instituto, via matriz orçamentária, era de R$ 
150.000,00, entretanto, este valor não foi repassado pela PROPLAN. Os recursos destinados 
para o IMS foram liberados pela Pró-Reitoria de Planejamento através das constantes 
solicitações de crédito realizadas pela Direção.  
 
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 Pró-Reitoria de Administração da UFBA. Os repasses aos discentes que fazem jus aos 
auxílios creche, alimentação, moradia, transporte e bolsa permanecer, são realizados pela 
PROAE. Os repasses de bolsas de iniciação científica UFBA, são realizados pela PROPCI. 



 

 

 
Quadro 04– Resumo dos valores pré-empenhados pelo IMS no exercício de 2015*. 

Produto / Serviço Elem. Despesa Valor (R$) 
Despesas com diárias (participação em reuniões dos 
conselhos superiores, viagens de campo, realização de 
concursos e vinda de palestrantes) 

3390.14  

Auxílios financeiros p/ estudante (viagem de campo) 3390.18 30.000,00 
Material de consumo 3390.30.00 47.924,15 
Despesas com passagens aéreas (participação em 
reuniões dos conselhos superiores, realização de 
concursos e vinda de palestrantes) 

3390.33  

Indenizações e restituições 3390.93 392,52 
Despesas PJ – Suprimento de fundos 3390.39 2.400,00 
Despesas PJ – Restaurante Universitário 3390.39 517.330,92 
Equipamentos e material permanente 4490.52 265.080,68 

TOTAL  863.128,27 

*Extraído do SIPAC. 
 
 
4  - ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS NO EXERCÍCIO 20 15 
 
O ano de 2015 foi, especialmente, de grandes dificuldades administrativas no que tangem à 
liberação de recursos e também em função das longas greves dos servidores técnicos e 
docentes. Entretanto, avanços forma obtidos e estes 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 

• Autonomia para os processos de emissão de histórico oficial pelo IMS; 
• Implantação do formulário eletrônico para preenchimento dos Planos Individuais de 

Trabalho dos Docentes;  
• Aprovação do curso de Medicina pelo CAE e emissão do ato autorizativo pelo MEC. 
• Participação atuante dos coordenadores de cursos, de núcleos acadêmicos e núcleos 

administrativos; 
• Comprometimento dos servidores efetivos e terceirizados com o bom funcionamento 

da Universidade; 
• Revisão das rotinas administrativas; 
• Atualização constate do site do IMS, com notícias e rotinas; 
• 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; 
• Compra de mais equipamentos para montar o laboratório de habilidades; 
• Ampliação das ações do SIASS; 
• Reconhecimento do curso de psicologia; 
• Implantação da Residência Multiprofissional; 
• Aprovação do Mestrado em Saúde Coletiva; 
• Sensibilização dos colegiados para a necessidade das reformas curriculares; 
• Criação da Assessoria à prática pedagógica; 
• Criação da Coordenação de Assistência Estudantil; 
• Criação da divisão de suporte em informática; 
• Melhoria na estruturação física da COPEX; 



 

 

• Aprovação pelo CONSUNI, a partir de demanda apresentada pela Direção do IMS, da 
alteração do artigo 129 do Regimento Interno da UFBA, que permitirá mais agilidade 
na tramitação de processos de progressão docente. 

• Instalação de wi fi em todo o campus. 
• Aumento do link de internet da RNP para 20 Mbps, além dos 16 Mbps fornecidos pela 

empresa Oi. 
• Implantação do almoxarifado do IMS no módulo do SIPAC. 
 

4.2 - Dificuldades  
• Greve prolongada dos servidores técnico-administrativos e docentes; 
• Quadro de professores efetivos reduzido, gerando sobrecarga de trabalho em algumas 

áreas; 
• Dificuldades na comunicação com alguns setores, sobretudo com a SUMAI e PROAD; 
• 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; 

• Falta de repasse de recurso através da matriz orçamentária, sendo que a direção tinha 
que fazer constantes solicitações de crédito à PROPLAN, mesmo para pequenas 
quantias; 

• Paralisação da obra do prédio administrativo e abandono, por parte da empresa 
contratada, das obras da biblioteca e centro poliesportivo;  

• Redução do quadro de servidores terceirizados e déficit no quadro de motorista (o IMS 
só tem um motorista para uma frota de cinco veículos); 

• Apesar do aumento do link de internet, a velocidade ainda está muito baixa. 
• Interrupção do serviço VOIP; 

 
5. METAS PARA 2016 

 
• Aperfeiçoamento das normas internas e 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 graduação; 
• Implantar, de forma efetiva, o curso de medicina no IMS; 
• Implantar, de forma efetiva, o mestrado em saúde coletiva; 
• Buscar junto à administração central a retomada das obras para o prédio 

administrativo, centro poliesportivo e biotério; 
• Continuar acompanhando e cobrando a aprovação do projeto de desmembramento do 

IMS; 
• 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 das cadernetas; 
• Lutar pela autonomia administrativa, sobretudo nas ações que envolvem manutenção 

do Campus. 



 

 

 
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 e 
acadêmica deverá ser o objetivo de todos e, com ela, o crescimento e reconhecimento da 
UFBA/CAT/IMS no cenário regional. 
 
Ressalta-se que este foi um ano atípico em que os servidores passaram mais de 120 dias com   
suas atividades interrompidas devido à greve, mas através dos dados numéricos aqui 
apresentados conclui-se que, pelo empenho e responsabilidade demonstrados pelos servidores 
técnicos e docentes, as demandas foram atendidas e o trabalho conjunto produziu resultados 
positivos. 
 
A dificuldade financeira enfrentada pela UFBA também refletiu no processo de compras de 
material de consumo para o IMS em 2015. 
 
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. 



 

 

 
 

DDEEMM AAII SS  ÓÓRRGGÃÃOOSS 

 
 
OUVIDORIA 
 
 
O presente relatório apresenta os dados quantitativos referentes à frequência das 
manifestações da comunidade universitária e externa à UFBA apresentadas à Ouvidoria 
durante o ano de 2015, além de uma análise interpretativa e recomendações à Reitoria da 
Universidade. 
 
A partir da vigência da Instrução Normativa nº 01 de 2014 da Ouvidoria Geral da União, em 
abril de 2015 a Ouvidoria da UFBA passou a utilizar o sistema e-Ouv de recepção e registro 
de manifestações, criado para integrar o sistema de ouvidorias federais e, consequentemente, 
passou a usar as categorias adotadas no referido sistema para análise dos dados. Nesse 
sentido, o relatório de 2015 apresenta uma estrutura diferente daquela adotada no relatório de 
2014. Entretanto, para adaptar o modelo da OGU à realidade da Universidade procedemos a 
um detalhamento de algumas categorias com o objetivo de tornar o diagnóstico institucional 
mais preciso e instrumental.   
 
 O ano de 2015 foi atípico em função da ocorrência da greve das universidades federais, que 
teve o seu início em 28 de maio, prolongando-se até 19 de outubro, tendo afetado o 
quantitativo e a natureza das manifestações. Assim, percebe-se uma diferença significativa no 
número de registros realizados entre o primeiro e o segundo semestres de 2015.  
 

1. Categorias gerais (IN-01 OGU 5/11 de 2014) 
 
A OGU propõe categorias para a classificação das manifestações registradas nas ouvidorias, 
as quais estão formalizadas na IN-01/2014, a seguir: 
 
I –Sugestão 
Proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços 
prestados pela Administração Pública federal;  
 
II –Elogio 
Demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento 
recebido;  
 
III –Solicitação 
Requerimento de adoção de providência por parte da Administração;  
 
IV –Reclamação 
Demonstração de insatisfação relativa a serviço público; e  
 
V –Denúncia 
Comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de controle 



 

 

interno ou externo. 
 

2. Frequência das categorias gerais  
 
O quadro abaixo apresenta as categorias indicadas pela OGU para análise das manifestações, 
bem como sua respectiva frequência. Para melhor atender a realidade das manifestações 
registradas na Ouvidoria Geral da Reitoria da UFBA adaptou-se a categoria “Solicitação”, 
criando-se a subdivisão “Solicitação de informação” e “Solicitação de procedimento e/ou 
produto acadêmico e administrativo”, devido ao número expressivo de manifestações 
específicas sobre o tema “informação”. Essa subdivisão visou a melhoria na identificação das 
demandas e sua consequente resolução. Na categoria “Elogios” acrescentaram-se os 
“Agradecimentos”, por considerar-se que representam uma demonstração de satisfação com o 
atendimento prestado pela Ouvidoria (uma descrição detalhada, em termos do conteúdo das 
manifestações encontra-se nos anexos 1 e 2). 
 
 

Categorias Nº de 
manifestações e 

% -2015 
Janeiro a junho 

Nº de 
manifestações e 

% -2015 
Julho a dez. 

Total 

Solicitação de 
informação 

608 (74,9) 118 (40,2) 726 (65,76) 

Solic. Procedimentos 
prod. acadêmimos e 
administrativos. 

34 (4,19) 61 (20,8) 95 (8,6%) 

Reclamações 124 (15,28) 72 (24,5) 196 (17,75) 
Denúncias 36 (4,43) 31 (10.5) 67 (6,06) 
Elogios e 
agradecimentos 

6 (0,73) 8 (2,7) 14 (1,06) 

Sugestões 3 (0,36) 3 1,02 6 (0,54) 
Total geral 811  293  1104  
 
 

3. Análise das manifestações 
A maior frequência de manifestações refere-se à solicitação de informaçõesde diversas 
naturezas, reproduzindo os dados do relatório de 2014. Dentre estas, as mais frequentes 
relacionam-se aos cursos oferecidos pela UFBA, a forma de ingresso, a matrícula, a 
transferência, as vagas residuais e benefícios da PROAE. Possivelmente, a implementação de 
um site da PROAE com as principais informações que têm sido demandadas e criação de uma 
página do facebook, na qual foi divulgado o cronograma de liberação dos benefícios 
estudantis, tenha impactado positivamente reduzindo o número dessas solicitações. É 
provável que o número significativo de solicitações de informação esteja ligado ao período 
referente ao ingresso de novos alunos e conclusão de cursos, bem como aos processos de 
mobilidade interna e externa. 
 
Observamos que o site institucional da UFBA é acessado pela comunidade universitária e 
extra-universitária, mas não oferece a clareza ou o nível de detalhamento compatível com as 
necessidades dos manifestantes, os quais não encontram a informação que necessitam e 
recorrem aos telefones da Ouvidoria, da Assessoria de Comunicação e da Secretaria da 



 

 

Reitoria. Nesse sentido, torna-se necessário que uma análise pelos órgãos 
responsáveis(Assessoria de Comunicação, Assessoria de TI e STI)possa ser empreendida em 
relação a este site de forma a oferecer um direcionamento para os sites específicos de 
informação, visto que a busca da informação na Ouvidoria se dá pelo desconhecimento desses 
sites temáticos. Um exemplo é o site www.ingresso.ufba.br, bastante completo em termo das 
informações disponíveis, mas desconhecido pelos estudantes que buscaram a Ouvidoria, onde 
obtiveram a indicação da sua existência. 
 
Com relação às reclamações sobreos procedimentos acadêmicos vale apena destacar aquelas 
relacionadas à matrícula dos bacharelados interdisciplinares que configuraram um total de 29 
manifestações registradas no 1º semestre de 2015. A PROGRAD e o IHAC realizaram 
encontros específicos com o objetivo de buscar soluções conjuntamente. 
 
 Um importante destaque a ser feito refere-se à categoria das denúncias, em especial aquelas 
sobre as práticas docentesque se constituíram em processos administrativos disciplinares. 
Apesar da pouca expressividade percentual (6,06%)essas manifestações se revestem de 
especial importância pela gravidade do seu conteúdo, pelas implicações para a Universidade 
enquanto lócus da construção do conhecimento,da formação de jovens,da ética. Além disso, 
essas manifestações requerem da Ouvidoria e de outras instâncias da Universidade, ou seja,a 
Procuradoria Federal da República junto a UFBA, a Unidade Seccional de Correição, a 
Câmara de Mediação,a Comissão de Ética eas unidades de ensino, numerosas ações de 
acompanhamento, tais como:reuniões, documentos, entrevistas,consultas e sessões de 
mediação de conflitos. 
 
O exercício do papel docente que gera conflitos com os estudantes é expresso, via de 
regra,pela relação autoritária, em geralpreconceituosa e, consequentemente, desqualificadora 
do desempenho discente, atitudes estas pouco contributivas para o desenvolvimento de um 
processo de ensino-aprendizagem saudável.Foi possível perceber um incremento no número 
de denúncias feitas por estudantes relacionadas às posturas adotadas pelos docentes, o 
qualpode estarassociado à maior divulgação da atuação da Ouvidoria enquanto espaço de 
escuta e acolhimento.    A questão da convivência conflituosa generaliza-se, emergindo 
também entre os próprios estudantes, estudantes e técnico-administrativose mesmo entre os 
técnico-administrativos no ambiente de trabalho, tendo sido objeto de registro de 
manifestações e de solicitação de intervenção da Ouvidoria no acolhimento e resolução dos 
conflitos. 
 
A importância da preservação das condições de ensino-aprendizagem oferecidas pela 
Universidade eo alto custo emocional e institucional para os envolvidos nesses processos 
levou a Ouvidoriaa pensar e propor umconjunto de estratégias que possam influenciaros 
valores que orientam as relações interpessoais, promovendo uma reflexão no plano da 
pedagogia, da ética e do respeito às diferenças, na direção de princípios emancipadores da 
condição humana. 
 
No âmbito específico da docência torna-se importante pensar um processo de 
desenvolvimento profissional, de integração do docente à universidade federal pública, 
socialmente referenciada, de qualidade, desde o seu ingresso até sua aposentadoria, 
oferecendo um espaço de assessoramento pedagógico permanente. 
 
Em relação ao comportamento dos estudantes, as denúncias estiveram relacionadas a atitudes 
que possibilitaram obter benefícios indevidos a partir da condição de estudante da UFBA, 



 

 

como também atitudes preconceituosas, chegando até mesmo a atitudes de contravenção 
penal. Entretanto, a maioria das manifestações refere-se a prejuízos sofridos pelos estudantes 
devido à inadequação de alguns procedimentos acadêmicos institucionais e de eventual falta 
de qualidade dos serviços administrativos prestados pela Universidade, tais como 
alimentação, transporte e segurança. 
 
No que diz respeito à ambiência universitária fora da sala de aula, vale a pena ressaltar os 
constantes conflitos entre motoristas do buzufba e vigilantes com os estudantes. Esses 
profissionais, segundo a COSEG, não possuem uma preparação adequada para atuar no 
contexto universitário. A alimentação e o serviço do restaurante universitário são também 
objeto de reclamações. 
 
No âmbito da sala de aula, na relação com os docentes, e fora dela, ao usar os serviços 
administrativos, os estudantes que se manifestaram na Ouvidoria demonstraram ter 
vivenciado um clima de tensão dentro da Universidade em 2015. Esse fato reforça a 
importância da configuração de um conjunto de estratégias capazes de iniciar um processo de 
estímulo ao desenvolvimento de uma cultura que valorize uma ambiência compatível com os 
objetivos científicos e de compromisso social. 
 
De uma maneira geral, as reclamações e denúncias recebidas e encaminhadas pela Ouvidoria, 
por um lado, apontaram para a importância da escuta qualificada e do encaminhamento 
interessado e ágil, com respostas rápidas e processuais. Por outro, , a necessidade de uma 
atuação preventiva, em termos do incentivo às estratégias voltadas para a construção coletiva 
de um clima institucional saudável.  
 
Vale a pena ainda destacar um fato relevante em termos da ambiência universitária, que pode 
reforçar a proposta de atuação preventiva, e que diz respeito às questões ligadas a conflitos 
interpessoais, que não surgem como manifestações enquadradas nas categorias da OGU. 
Algumas manifestações vieram acompanhadas de uma demanda no plano da saúde mental, 
ou, isoladamente como solicitação de ajuda psicológica. É importante ressaltar que o a 
organização do trabalho docente e suas implicações para a aprendizagem discente, podem 
estar relacionadas com as questões da saúde mental. Atualmente, a Universidade ainda não 
oferece condições para o tratamento dessas questões no âmbito institucional, visto que os 
serviços ofertados se encontram pulverizados e pouco difundidos.  
 
 A perspectiva que se propõe é que a UFBA possa se constituir como uma referência 
enquantopromotora de uma convivência respeitadora das individualidades, sensível às 
dificuldades dos seus integrantes, acolhedora das suas necessidades e incentivadorade uma 
sociabilidade solidária, condição fundante do seu desenvolvimento como centro formador e 
científico de excelência. 
 

4. Recomendações à Reitoria: 
1. Criação de uma comissão que envolva a Assessoria de Comunicação e a Assessoria de 

Tecnologia da Informação no sentido de proceder a uma revisão do site da UFBA que 
permita ao usuário as informações fundamentais relacionadas às atividades 
acadêmicas, serviços administrativos e assistência estudantil, oferecendo os links dos 
sites específicos das Pró-reitorias e demais órgãos da administração central, bem como 
dos cursos de graduação e pós-graduação. É possível que o sistema SIG que está 
sendo implantado na UFBA pela Assessoria de TI possa contemplar essa necessidade 
de informação ao estudante. 



 

 

2. Instituição de um grupo de estudos com integrantes das Pró-reitorias de Graduação e 
Pós-graduação para elaborar um projeto de assessoramento e desenvolvimento dos 
docentes desde sua entrada até sua saída da Universidade; 

3. Desenvolvimento na Ouvidoria de um projeto preventivo que inclua ações de estímulo 
à criação de ouvidorias locais nas unidades de ensino e órgãos da gestão e atividades 
que visem a reflexão sobre os valores e atitudes compatíveis com os Códigos de Ética 
da Universidade e do Servidor Público Federal; 

4. Implementação do programa de capacitação permanente dos vigilantes, motoristas e 
empregados da portaria, que já está sendo estudado pela COSEG com o apoio da 
Ouvidoria; 

5. Elaboração de um projeto destinado à terceira idade com a participação de professores 
aposentados (que registraram essa sugestão na Ouvidoria) a ser elaborado pela Pró-
reitoria de Extensão, a exemplo da Universidade Aberta à 3ª Idade, da Universidade 
Estadual da Bahia; 

6. Elaboração de uma política de acessibilidade que envolva o sistema de transporte, 
elevadores e a pavimentação no campus; 

7. Elaboração de um projeto visando aumentar o nível de segurança nos campi da 
Universidade; 

8. Solicitar ao grupo de estudos do SMURB que contemple no escopo de seu trabalho a 
dimensão da saúde mental na Universidade.  
Salvador, 05 de janeiro de 2015. 

 

Anexo I 

 

Quadro detalhado de manifestações 

primeiro semestre de 2015(janeiro a junho) 

Categorias Número de manifestações Percentual 

Solicitação de informação 608 74,9 

Solicitação de procedimentos ou produto 

acadêmico 

34 4,19 

Reclamações 124 15,28 

Denúncias 36 4,43 

Elogios e agradecimentos 6 0,73 

Sugestões 3 0,36 

Total geral 811 100 
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Quadro síntese: demonstrativo do tipo das manifestaçõese quantitativo  

primeiro semestre de 2015 (janeiro a junho) 
Quadro demonstrativo do tipo das manifestações e quantitativo no primeiro semestre de 2015(janeiro a 

junho) 

Solicitações de 
informação 

608 

510 Através de 
telefone fixo 

 

240 chamadas em janeiro e 
fevereiro  

Enem, formatura e matrícula 

180 chamadas entre março 
e maio, para  

Informações diversas 

98 

90 chamadas em junho  Sobre SISU e informações 
gerais 

Através dee-mail/ 
presenciais 

Ingresso na Universidade, assistência estudantil, 
transferência, cursos, diplomas e certificados, revalidação de 
diplomas, concurso 

Solicitação de 
procedimento 

ou produto 
acadêmico 

34 Através de e-mail 

Diplomas; certificados; vaga; ajuda para um caso de doença 
mental; ajuda para uma estudante em função de uso de 
drogas; aconselhamento psicológico; análise da água; planos 
de ensino; parceria em projeto para desabrigados. 

Reclamações 124 

51 
 

Atividades 
acadêmicas 

 

Dificuldade de compreensão das aulas com professor russo; 
não cancelamento das aulas em dias de chuvas torrenciais 
com alagamentos na Universidade; alteração de horário de 
aula unilateralmente pelo professor(2); Questionamento 
sobre a existência de vagas residuais que deveriam ser do 
SISU;demora na convocação dos alunos dos BIs para 
matrícula; diretores que não enviaram a grade básica para 
matrícula(prato feito); professor que quer dar aula e fazer 
avaliações durante a greve; disciplina oferecida ao mesmo 
tempo que o pré-requisito(3);condições de trabalho nas salas 
de aula - equipamentos e refrigeração(4);ajuste de inscrição 
em componentes dos estudantes dos BIs (29); ausência do 
registro da nota do aluno; atraso na emissão de diploma de 
doutorado;  requisição de certificado de conclusão de curso 
de especialização;recusa de artigos para conclusão de 
mestrado;fechamento de grade curricular às vésperas da 
formatura; revisão de nota alegando falta de orientação pelo 
professor; perda da matricula no PÓS-CULTURA (Programa 
Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade) 
devido a uma falha na informação. 

10 
 

Atendimento 
administrativo 

 

Dificuldade para realizar impressão de cópias de material na 
biblioteca central; atendimento da SGC (2); exigência 
inadequada de documento do imposto de renda na 
matrícula;inexistência de atendimento preferencial na 
matrícula;atendimento da PROAE; informações parciais em 
processo de transferência exofficio; horário de atendimento 
no Colegiado de Ciências Contábeis; dificuldade de contato 
coma Pós-Graduação de História, dificuldade de contato 
coma Ouvidoria através do telefone fixo. 
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24 

Procedimentos e 
Processos 

administrativos 

 

Atraso na revalidação de diploma;lentidão do processo de 
afastamento para capacitação(2);desconto não solicitadoem 
consignação (3);atraso em resultado de requerimento;falta de 
informação no REGPG sobre transferência exofficio; 
exigência de título eleitoral para menores de 18 anos;atraso 
bolsa PIBIC(3);pagamento retroativo de progressão 
funcional (3);reivindicação de pagamento de adicional de 
insalubridade; não recebimento do seguro de vida; 
reivindicação de adicional de periculosidade; 
questionamento sobre a data (após início das aulas) para 
resultado de recurso em relação à renda com objetivo 
obtenção de assistência estudantil; dificuldade de acesso ao 
SIAC (5). 

34 
 

Serviços 
administrativos 

 

 

Fechamento do SMURB;tratamento dos motoristas e roteiros 
do Busufba(19);objetos encontrados na comida,tipo de 
comida oferecido e higiene do Restaurante Universitário 
(3);insegurança ao transitar na escada da Escola 
Politécnica(4); falta de equipamentos e segurança na 
Politécnica; impedimento pela segurança para estacionar o 
carro no Restaurante Universitário;falta de segurança nos 
Campi durante o período da greve; reclamações sobre a 
realização de festas nos Campi;assaltos frequentes na escada 
da Faculdade de Química e próximo à portaria;elevador 
quebrado na Biblioteca Central e dificuldades para 
acessibilidade de cadeirantes nos prédios da UFBA. 

1 
 

Políticas 

 

Demanda por uma política de cotas e acessibilidade para 
pessoas com necessidades especiais. 

4 Outros 

 

Problema com vendedor ambulante no PAF1;maus tratos dos 
animais do campus de Ondina - procedimento inadequado de 
vasectomia e tratamento de animal pela Coordenação de 
Meio Ambiente;queda de luminária ferindo estudante; 
problemas entre usuários e guardadores de carro no 
estacionamento do Complexo HUPES -Complexo Hospitalar 
Professor Edgard Santos. 

Denúncias 36 
29 
 

Relacionadas aos 
docentes 

Assédio moral e sexual de docente em relação a discentes em 
Física (11); assédio moral de docente em relação a discentes 
em Arquitetura (8); professora assediada moralmente na área 
de Sistema de Informação; assédio moral entre docentes - a 
ação foi realizada por um docente da Unidade de Veterinária 
em relação a outro docente em estágio probatório; denúncia 
de professor em relação a diretor pela exposição na 
Congregação de conflito com os estudantes no PAF1; 
processo  de sindicância contra professores da Pós-
graduação do ICI devido a não observação de critérios de 
participação do Colegiado; denúncia de atitudes agressivas 
de professor através de gravação feita por estudante, que 
mostra discussão em debate na eleição de diretor; docente 
que não dá aulas nem lança notas; quatro docentes que não 
ministram as aulas, mas registram no PIT e no RIT; 
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irregularidade na seleção de professor substituto de 
Psicologia no campus de Vitória da Conquista;  não 
informação sobre seleção para a Bolsa Permanecer por parte 
da professora da disciplina; professor quer dar falta para 
alunos do Programa Ciências sem Fronteiras quando eles já 
concluíram a avaliação no período da greve. 

15 Relacionadas à 
estudantes 

Estudante ocupando duas vagas federais; estudante jubilado, 
mas usando ônibus de viagem do DCE; estudante que 
recebeu e-mail falso, fruto da invasão do e-mail da 
Ouvidoria informando aprovação no curso de Medicina 
quando na verdade foi reprovado; trote racista com 
colocação de boneco preto na Faculdade de Arquitetura; 
presença de objeto cortante na comida do Restaurante 
Universitário provocando lesão em estudante; agressão de 
vigilante da UFBA a cidadão no RU, com intervenção de 
estudantes que tentaram defender e foram ameaçados; roubo 
de laptop no HUPES, estudante acusa colega; critérios de 
aproveitamento de estudos que beneficiam estudantes já 
formados em outros bacharelados, que ao eliminarem 
disciplinas concorrem as vagas asseguradas aos egressos no 
BI de Saúde com maior vantagem; extravio de documentos 
que resultou em perda do prazo para obtenção de auxílio 
residência; questionamento sobre a seleção dos orientadores 
do PIBID UFBA – Programa Pacto do Ensino Médio; 
extravio de documentos que impossibilitou a retirada de 
diploma de mestrado; denúncia sobre experimentação animal 
danosa, realizada no Hospital Veterinário da UFBA; UFBA 
não cumpre o decreto 1044 de 1969 e a Lei 6202 de 1975, 
que faculta exercícios domiciliares a gestantes e outros 
estados de saúde; morte de animal por leptospirose e 
contaminação de aluna em ambiente  contaminado (portaria 
central); procedimentos não condizentes com o edital 
durante a seleção para mestrado do ICI. 

03 
Relacionadas aos 

técnico-
administrativos 

Assédio moral entre técnico-administrativos gerando clima 
de conflito em unidade de ensino; denúncia de ex-diretor 
contra técnico administrativo por alusão imprópria ao 
mesmo em e-mail; atendimento administrativo no Programa 
de Pós-graduação em Gestão Financeira com horário restrito, 
limitando o acesso e atraso no encaminhamento de teses. 

Sugestões 03 
Programa para a terceira idade;maior frequência de apresentações da OSUFBA na 
Reitoria;parceria de estágio em Odontologia. 

Elogios e 
agradecimentos 

06 
Presteza no atendimento 

Total geral 811 
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Anexo II 

 

Quadro detalhado das manifestações 

segundo semestre de 2015(julho a dezembro). 

Categorias Número de manifestações Percentual 

Solicitação de informação 118 40,2 

Solicitação de procedimentos ou produto acadêmico 61 20,8 

Reclamações 72 24,5 

Denúncias 31 10,5 

Elogios e agradecimentos 8 2,7 

Sugestões 3 1,02 
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Quadro demonstrativo do tipo das manifestações e quantitativo no primeiro semestre de 
2015 (julho a dezembro) 

S
ol

ic
ita

çõ
es

 d
e 

in
fo

rm
a

çã
o 

25
 (

T
G

 -
 8

,7
%

/ S
I -

 2
1,

9
%

) 

A
tr

av
és

 d
e 

te
le

fo
ne

 f
ix

o
 

Sobre: seleção para aluno especial na Escola 
Politécnica; telefone do Hospital de Medicina 
Veterinária (02); telefone do Laboratório de 
Ondina; telefone da Escola de Farmácia; 
vestibular; localização da Ouvidoria; CAPES; 
CNPJ da UFBA; acesso a UFBA; transferência 
externa (03); atraso na publicação de nota; 
telefone do HUPES; telefone da Faculdade de 
Serviço Social; telefone da Faculdade de 
Fisioterapia; seleção para graduação; 
transferência externa de concursado; matrícula 
presencial; procedimentos para proceder à 
reclamação sobre as notas no sistema; local para 
realização de análise de água; como registrar 
manifestação na Ouvidoria; contato da Escola de 
Biologia; existência de unidade de arquivo para 
acesso institucional;(solicitações efetuadas 
somente no mês de dezembro). 

93
 (

T
G

 -
32

,4
%

/ S
I -

 7
8,

8
%

) 

A
tr

av
és

 d
e

e-
m

ai
l/ 

pr
es

en
ci

ai
s 

Sobre: lista SISU (11); transferência Pro-UNI; 
segunda chamada SISU – Engenharia Elétrica; 
processo de seleção de mestrado (03); contatos 
da PROGRAD; prazo para encaminhamento de 
processo; prazo para resposta sobre 
cancelamento de desconto não autorizado; 
cursos de graduação oferecidos pela 
Universidade; Especialização em Endodontia; 
conclusão do Curso Pacto pelo Fortalecimento 
do Ensino Médio; cirurgia odontológica; serviço 
médico; procedimentos para atendimento 
psicológico (02); resposta de e-mail de 
reclamação; seleção para vagas residuais; lista 
de espera para curso de Medicina; procedimento 
para doação internacional a instituições de 
caridade; valor de mensalidade para cursar 
graduação em Geologia; prazos para inscrição 
em disciplinas isoladas; reingresso no curso de 
Medicina; término da greve (02); oferta de curso 
de inglês para crianças na Faculdade de Letras; 
transferência de universidade no exterior; órgão 
para realização de denúncia de assédio moral; 
realização de exames médicos pelo SUS; 
período de realização de processo seletivo para 
ingresso na Universidade; prazo para 
homologação de contratação de professor; valor 
das refeições no RU para realização de pesquisa 
sobre custos das refeições nos RUs Federais; 
contatos de aluna que teve o celular extraviado 
pelo funcionário da Biblioteca Central para 
restituição do aparelho; inscrições para empenho 
no XII CIFORM; revalidação de Diploma; 
transferência externa (10); transferência interna; 
serviço de Psicologia UFBA; matrículas 
deferidas para vagas residuais 2015.2 (02); 3ª 
chamada do processo seletivo 2015.2; 
confirmação de matrícula; Curso de Cardiologia; 
início das aulas (02); ingresso na UFBA (02); 
homologação de diploma; ingresso no SISU; 
processo judicial; instituições que possuem 
obras completas do Gregório de Matos; 
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Descontos em contracheque de servidor 
referentes a serviço não contratado nem 
executado; demora na instalação de lâmpada em 
banheiro de residência universitária; não 
emissão de diploma do Curso de Pós-graduação 
– Especialização em Coordenação Pedagógica 
do CECOP 2, do Polo de Jacobina; 
arquivamento de processo de solicitação de 
certidão de tempo de serviço e não recolhimento 
de contribuições à Previdência  Social; 
esclarecimentos sobre aumento de plano de 
saúde MEC-UFBA; falta de informação sobre 
Bolsa Permanecer; falta de atendimento para a 
marcação de consultas; elevador da Biblioteca 
do Campus de Ondina não funciona; 
desaparecimento de um smartphone esquecido 
na Biblioteca Reitor Macedo Costa; falta de 
equipamentos de segurança do trabalho; falta de 
informação sobre Bolsa Permanecer; atraso na 
solicitação do espelho de avaliação de prova de 
mestrado; falta de Segurança na UFBA;  trâmite 
inadequado de documentos de convênio de 
interesse desta Universidade ocorrido na 
administração superior da UFBA; choque de 
horários de disciplinas devido  ao não 
reconhecimento de trancamento de matéria anual 
já cancelada; dificuldade para realizar matrícula 
em componente curricular devido à nota 
pendente em matéria pré-requisito; 
esclarecimento sobre resultado  Processo de 
avaliação da prova escrita do concurso com vaga 
para Educação Infantil;  

22
 (

T
G

 –
 7

,7
%

/ R
 –

 3
0,

5%
)

 

Se
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o
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Erro no site para inscrição em concurso – 
CFO/QC (03);alimentação no Restaurante 
Universitário com exclusão de itens para alunos 
bolsistas; comportamento inadequado dos 
funcionários da Biblioteca Reitor Macedo Costa 
perturbando o ambiente com conversas e 
brincadeiras; ausência de fiscalização nos 
horários do busufba; falta de vagas para agendar 
consultas no SMURB; funcionário da segurança 
da MAP impediu técnica de enfermagem de 
estacionar por não ter selo de autorização, 
permitindo que outros que não tinham o selo 
estacionassem; refrigeração inadequada de 
biblioteca; medo e insegurança nos campus da 
UFBA; mau funcionamento de serviço do 
busufba (07); atendimento grosseiro no HUPES; 
elevadores da Escola Politécnica não funcionam; 
falta de acessibilidade para deficientes 
estacionarem seus carros; falta de informação 
sobre o andamento do processo de validação do 
diploma; mau atendimento de funcionária na 
PRODEP; 

01
 (

T
G

 – 

0,
3%

/ R
 –

 

1,
4%

) 

P
o
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as
 

Não cumprimento, pela SGC, da portaria de 

inclusão do nome social de pessoas transexuais 

nos documentos institucionais; 

 

Lavadores e guardadores dos carros causam 
tumultos no estacionamento do HUPES; 
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HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PROFESSOR RENATO  

RODENBURGO DE MEDEIROS NETO -HOSPMEV-  
 
 

1 – 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 Dirigentes de Hospitais Veterinários( 

FORDHOV) matriz ANDIFES (MEC), repassado para Reitoria para fazer frente às 
despesas do HOSPMEV; 

− 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 equipamentos, 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; 
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2.3 Aquisição dos seguintes equipamentos 

 
ESPECIFICAÇÃO QUANT 

BOMBA INF. SERINGA 2 

APARELHO DE ANÁLISES BIOQUIMICAS SEMI AUTOMÁTICO 2 

CAIXA CIRURGICA INOX  15 

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO (cabo de bisturi, pinça cirurgica, porta agulha) 99 

MEDIDOR PANI VETERINÁRIO 2 

BOMBA INF. VOL. 4 

CANIL 7 ANIMAIS 1 

LAVADORA ULTRASS. 21 L 1 

ELETROCARDIÓGRAFO 1 

BANQUETAS 10 

DOPLER VASCULAR 1 

LARINGOSCÓPIO 4 

MACA CARRINHO 2 

NEGATOSCÓPIO 2 

ACIONADOR ELÉTRICO DE TORNEIRA 4 
BIOMBO RADIOLÓGICO RETO DO TIPO MÓVEL 1 

SISTEMA DE ULTRASSONOGRAFIA TOTALMENTE DIGITAL, PORTÁTIL 1 

MÓDULO DE ANÁLISE DE GASES ANESTÉSICOS 1 

MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO  1 

MÓDULO DE PRESSÃO INVASIVA  1 

CUBA INOX 300 ML 4 

CUBA HOSPITALAR 14 

EMASCULADOR - USO ANIMAL 1 

ESPÉCULO 1 

APARELHO ANESTESIA 5 

DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL 1 

CAIXA DE TRANSPORTE DE CÃES, 2 

DESFIBRILADOR - MARCA: EMAI - MODELO: DX-10 PLUS 1 

APARADOR CIRÚRGICO INOXIDÁVEL 2 

APARELHO DE ANESTESIA VOLÁTIL 1 
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BISTURI ELETRÔNICO 1 

BOMBA DE INFUSÃO - BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA 1 
FOCO DE 5 LÂMPADAS PARA TETO COM BRAÇOS ARTICULADOS 1 

KIT CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL VETERINÁRIO 4 

KIT ODONTOLÓGICO BÁSICO PARA PEQUENOS ANIMAIS 1 

MACA COM CARRINHO EM AÇO INOXIDÁVEL 2 

MESA CIRÚRGICA REGULÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL 3 

MESA PANTOGRÁFICA CIRÚRGICA COM SUPORTE ODONTOLÓGICO 1 

MÓDULO DE CANIL EM AÇO INOXIDÁVEL -  CANIL DUPLO MEDINDO 120 
CM DE COMPRIMENTO X 60CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA 

1 

TOSQUIADEIRA (MÁQUINA DE TOSA) 02 VELOCIDADES 4 

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO VETERINÁRIO COM RESERVATÓRIO 1 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 75 LITROS 1 

MESAS PARA ATENDIMENTO, SALA DE RX 4 

APARELHO CONTROLE DE COAGULAÇÃO 1 

NO BREAK 2 

CARRO AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL  1 

 
Manutenção e pintura de salas, depósitos, muros, portões e grades do hospital, 
Aquisição e instalação de exaustores; 
Colocação de 205 metros de película  de proteção solar nas janelas do hospital. 
 
2.3- Contratação de Pessoal de apoio/ Estágios / Especialização 
 
Posse de três (03) Médicos Veterinários, um Assistente Administrativo e transferência de um 
Técnico em RX da UFAL para o HOSPMEV;  
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 seis (26) Residentes; sendo treze (13) ingressos em 2015 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. 
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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 17 
de outubro de 2015 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. 
 
O setor de Fisiopatologia da Reprodução presta atendimento clínico reprodutivo e obstétrico 
de pequenos animais, incluindo exames de citologia vaginal em cadelas, espermograma, 
andrológico completo, inseminação artificial em cães e ultrassonografia. Como outras ações 
de extensão, promove a formação de banco de germoplasma de animais domésticos, 
silvestres, caprinos e ovinos nativos do nordeste, como também melhoramento genético; 
Todos os laboratórios do HOSPMEV mantêm uma rotina de diagnósticos como apoio à 
demanda dos setores de clínica e cirurgia. 
 
2.5- Pesquisas 
 
O laboratório de Monitoramento de Doenças pelo Sistema de Informações Geográficas 
(LAMDOSIG), desenvolve um projeto de caráter contínuo e que tem como objetivo promover 
o levantamento das enfermidades que acometem os animais atendidos neste hospital 
veterinário, em sua função de extensão; 
O setor de Diagnóstico por Imagem além dos exames realizados na rotina, tem grande 
participação nos projetos de pesquisa em várias espécies de animais domésticos e silvestres;  
O setor de Fisiopatologia da Reprodução desenvolve vários projetos relacionados à eficiência 
reprodutiva em espécies silvestres, domésticas e de produção; formação de banco de 
germoplasma, inseminação artificial em bovinos; esterilização química permanente de cães 
machos, entre outros; 
Os setores de Clínica Médica e Cirurgia detêm o maior número de estagiários curriculares e 
extracurriculares em função da grande demanda, como também desenvolvem pesquisas nas 
áreas; 
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A Clínica de Pequenos Animais desenvolve pesquisas nas áreas de dermatopatias, parasitárias 
e doenças infecciosas, com acompanhamento das doenças, transmissibilidade e seus 
tratamentos; 
Os laboratórios de Biologia Molecular, Toxicologia, Análises Clínicas e Parasitoses 
desenvolvem atividades de pesquisas relacionadas aos projetos de alunos da graduação e pós-
graduação;  
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;  
O laboratório de Infectologia Veterinária desenvolve pesquisas relacionadas a doenças 
infecciosas, impacto ambiental, papel epidemiológico de algumas populações animais, 
estudos de etiologias virais e também técnicas de diagnósticos; 
O laboratório de Bacterioses desenvolve projetos relacionados ao diagnóstico de leptospirose 
em várias espécies animais; 
O laboratório de Viroses desenvolve pesquisa com papilomatose canina. 
 
 
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 ainda com algumas 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: 
 Apesar do aumento do número de ambulatórios que só puderam ser utilizados à partir do 
segundo semestre, ainda temos deficiência de espaço, devido à crescente demanda nos 
atendimentos. 
 
Metas não cumpridas: A 5ª etapa da reforma do HOSPMEV não foi concluída, restando ainda 
alguns serviços como a instalação do corrimão, cobertura do corrimão, portas, espelhos e 
divisórias dos banheiros, pinturas, acabamentos, finalização do banheiro para deficientes. 
 
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 (principalmente 
médicos veterinários e outros profissionais fundamentais ao funcionamento de um hospital), 
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 
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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 de 50% do recurso proveniente do FORDHOV, matriz ANDIFES (MEC);  
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 e do número insuficiente de servidores.   
 
 
*Tabela 1 - ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2015 
 

SETOR 
CONSULTAS 
REVISÕES 
EXAMES 

FINS 
DIDÁTICOS/ 
GRATUIDADE/ 
DESCONTOS 

TOTAL  

 
CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS 

 
3159/4186 

 
984 

 
  8329 

 
CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS 

 
1035 

 
95 

 
1130 

 
CLINICA CIRÚRGICA PEQ. ANIMAIS 

 
1053/2289 

 
- 

 
3342 

 
CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS E 
INTERNAMENTOS 

 
 17 

 
33 

 
50 

 
CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS E 
INTERNAMENTOS 

 
3 

 
5 

 
8 

 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 
4.169 

 
440 

 
4.609 

 
LABORATÓRIO DE VIROSES 

 
8 

 
6 

 
14 

 
LABORATÓRIO DE PARASITOSES 

 
210 

 
307 

 
517 

 
LABORATÓRIO DE ANATOMIA 
PATOLÓGICA 

 
330 

 
412 

 
742 

 
LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO 

 
       785 

 
433 

 
1218 

 
LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA 

 
797                                                                                                                          

 
392 

 
1189 

 
DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM 

 
440 

 
84 

 
524 

 
LABORATÓRIO DE MICOSES 

 
169 

 
30 

 
199 

 
LABORATÓRIO DE INFECTOLOGIA 

 
- 

 
73 

 
 73 

 
VACINAÇÕES DE CÃES E GATOS 

 
1046 

 
- 

 
1046 

FONTE: HOSPMEV 

 


