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Faculdade de Ciências Econômicas  
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ÓRGÃOS SUPERIORES DE DELIBERAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
 
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, reuniram-se de 
per si ao longo do ano dois mil e treze, discutindo e deliberando sobre temas e questões de 
natureza acadêmica, administrativa e financeira, em conformidade com as suas respectivas 
especificidades e atribuições institucionalmente estabelecidas. 
 
 
1. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 
 
1.1 Nº de reuniões: 22 
 
1.2 Resoluções formalizadas: 
 
01/13 - Aprova o Regimento Interno da Escola de Enfermagem da UFBA. 
02/13 - Aprova o Regimento Interno da Reitoria da UFBA. 
03/13 - Dispõe sobre o ingresso na Carreira do Magistério Superior e no Cargo Isolado de 
Professor Titular-Livre do Magistério Superior. 
04/13 - Aprova o Regimento Interno da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
05/13 - Altera o Inciso I do § 2º do Art. 1º do Regimento Interno do Instituto de Geociências 
da UFBA. 
06/13 - Dispõe sobre as relações entre a UFBA e suas Fundações de Apoio nos termos da Lei 
nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e do Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010. 
07/13 - Altera o Art. 33 da Resolução 03/2013, que “Dispõe sobre o ingresso na Carreira do 
Magistério Superior e no Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior.” 
08/13 - Regulamenta os critérios de concessão, no âmbito da UFBA, da gratificação por 
encargos de cursos e concursos e dá outras providências. 
09/13 - Aprova o Regimento Interno da Faculdade de Odontologia da UFBA. 
10/13 - Cria a “Comissão Milton Santos de Memória e Verdade” da Universidade Federal da 
Bahia e dispõe sobre o seu funcionamento. 
11/13 - Aprova a versão atualizada do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFBA 
2012/2016. 
12/13 - Aprova o Regimento Interno da Escola de Administração da UFBA. 
13/13 - Regulamenta o processo de implementação e avaliação da flexibilização para ajuste de 
jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em Educação da Universidade 
Federal da Bahia, cria a Comissão de Ajuste de Jornada (CAJ) e dá outras providências.”  
 
1.3 Principais discussões/deliberações. 
 
- Deliberação final acerca do CT-INFRA 2012. 
- Indicação dos membros da Comissão Permanente de Arquivo. 
- Apresentação, pelo Vice-Reitor, Professor Luiz Rogério Bastos Leal, acerca do andamento 
das obras da UFBA. 
- Aprovação da adoção do regime excepcional docente de 40 horas pela Faculdade de Ciências 
Contábeis e pelo Instituto de Psicologia. 
- Apreciação e aprovação da Prestação de Contas da UFBA/2012. 
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- Apresentação, pelo Professor Naomar Monteiro de Almeida Filho, acerca do projeto da 
Universidade Federal do Sul da Bahia. 
- Definição da localização do Centro Museológico de Integração do SUM. 
- Apresentação, pelo Vice-Reitor, Professor Luiz Rogério Basto Leal, acerca do projeto do 
Campus Camaçari/UFBA. 
- Avaliação da situação atual do quadro de servidores docentes e técnico-administrativos da 
UFBA. 
- Análise da situação específica, acadêmica e estrutural, do Instituto de Ciências da Saúde 
(ICS). 
- Apresentação, pela Professora Lídia Brandão Toutain, acerca do projeto relativo ao arquivo 
da UFBA correspondente ao período da ditadura militar no Brasil a partir de 1964. 
- Deliberação sobre a proposta de Edital PROPCI/UFBA 08-2013, objetivando a seleção de 
projetos tendo em vista a ocupação de área destinada à UFBA no Parque Tecnológico. 
- Indicação dos membros externos para o CTC do CT-INFRA 2013/2014. 
- Indicação de dois representantes, com os seus correspondentes suplentes, da comunidade de 
pesquisadores e extensionistas da UFBA para integrar o Conselho Deliberativo da Fundação de 
Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX). 
- Indicação de um representante, com seu respectivo suplente, proveniente de entidades 
científicas, empresariais ou profissionais, sem vínculo com a UFBA, para integrar o Conselho 
Deliberativo da FAPEX. 
- Indicação de 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, representantes da comunidade 
interna da UFBA para integrar o CTC (Comitê de Assessoramento Técnico-Científico) relativo 
ao Parque Tecnológico. 
- Aprovação do recredenciamento da FAPEX como fundação de apoio à UFBA. 
- Aprovação do julgamento do CTC relativo ao Edital PROPARTEC – UFBA 2013. 
- Apresentação, pelas Professoras Naia Alban Suarez e Nanci Santos Novais, sobre o projeto 
do “Centro Cultural R3 da UFBA”. 
- Aprovação do recredenciamento da Fundação Escola Politécnica (FEP) como fundação de 
apoio à UFBA. 
- Deliberação final acerca do CT-INFRA 2013/2014. 
- Composição da “Comissão Milton Santos de Memória e Verdade da UFBA”. 
- Apresentação, pela Pró-Reitora de Planejamento e Orçamento, Professora Maria Isabel 
Pereira Viana, e aprovação do Orçamento 2014 da UFBA. 
- Aprovação da aquisição de imóvel para a Maternidade Climério de Oliveira. 
- Alocação de 39 vagas docentes. 
- Eleição do Substituto Eventual do Vice-Reitor (eleita a Conselheira Risonete Batista de 
Souza). 
- Definição das Comissões Permanentes do Conselho Universitário (mantida a mesma 
composição, apenas com a inserção da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, também, 
na Comissão de Normas e Recursos). 
 
1.4 Títulos Honoríficos aprovados. 
 
1.4.1 “Professor Emérito”: Professor Fúlvio José Alice (“post mortem”) 
 
1.4.2 “Doutor Honoris Causa”: João Batista de Andrade (“post mortem”). 
 
 
 
2. CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 
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2.1 Nº de reuniões: 05 
 
2.2 Resoluções formalizadas: 
 
01/13 - Regulamenta o aproveitamento da Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade 
(ACCS) para integralização curricular dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da 
Universidade Federal da Bahia. 
02/13 - Institui o Programa de Pós-Graduação ou Estágio Pós-Doutoral na Universidade 
Federal da Bahia e estabelece critérios de funcionamento.  
 
 
2.3 Principais discussões/deliberações. 
 
- Exposição, pelo Vice-Reitor, Professor Luiz Rogério Bastos Leal, acerca do andamento das 
obras na UFBA. 
- Constituição de Comissão para reavaliar o Programa de Ações Afirmativas na UFBA. 
- Constituição de Comissão para regulamentar a Livre Docência. 
- Indicação do representante do CONSEPE para o Conselho Social de Vida Universitária 
(CSVU). 
- Indicação de dois representantes do CONSEPE, um na condição de titular e outro na 
condição de suplente, para o Conselho de Curadores. 
- Constituição de Comissão com vistas à apresentação de proposta no sentido de como deverá 
se efetivar o reconhecimento do conceito acadêmico e o credenciamento, pelo CONSEPE, de 
instituições universitárias estrangeiras para efeito de revalidação e registro de graus e diplomas 
de cursos de graduação e de pós-graduação por elas expedidos, em observância ao disposto no 
Art. 82 do Regimento Geral da UFBA. 
- Aprovação do Calendário Acadêmico 2014. 
 
 
3. CONSELHO DE CURADORES. 
 
3.1 Nº de reuniões: 11 
  
3.2 Resoluções formalizadas: 
 
01/13 - Aprova o Regimento Interno do Conselho de Curadores. 
 
 
3.3 Principais discussões/deliberações. 
 
- Aprovação de apoio ao Projeto “Desenvolvimento Acadêmico: Soluções Tecnológicas para 
Modernização da Gestão Universitária.” 
- Apreciação e aprovação de parecer relativo à Prestação de Contas da UFBA/2012. 
- Apreciação e aprovação do Relatório de Auditoria Interna (RAINT) 2012, elaborado pela 
Coordenadoria de Controle Interno da UFBA. 
- Constituição da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária da UFBA 2013. 
- Eleição do Presidente do Conselho para o restante do exercício 2013 (eleito o Professor 
Joseilton Silveira da Rocha). 
- Aprovação do Regimento Interno da Coordenadoria de Controle Interno (CCI), encaminhado 
ao Conselho Universitário. 
- Apreciação e aprovação de diversos Relatórios de Auditoria.  
- Ratificação de parecer acerca da aquisição de imóvel para a Maternidade Climério de 
Oliveira. 
- Exposições e relatos da Coordenadoria de Controle Interno (CCI). 



 
 

12 

-  Exposição, pelo Professor Roberto Meyer Nascimento, acerca do funcionamento/situação do 
atual convênio UFBA/SESAB relativo à gestão do Hospital Ana Nery, tendo em vista a 
viabilidade de sua incorporação ao Sistema de Saúde da UFBA. 
- Eleição do Presidente do Conselho de Curadores exercício 2014 (reeleito o Conselheiro 
Joseilton Silveira da Rocha). 
- Eleição de representante do Conselho de Curadores para o Conselho Fiscal da FAPEX (eleita 
a Conselheira Gilca Garcia de Oliveira). 
 
 
4. CONSELHO ACADÊMICO DE PESQUISA E EXTENSÃO. 
 
4.1 Nº de reuniões: 15. 
 
4.2 Resoluções formalizadas: 
 
01/13 - Aprova a Política de Iniciação Científica e de Iniciação a Atividades de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFBA. 
02/13 - Dispõe sobre os critérios para Credenciamento de Líderes e Certificação de Grupos de 
Pesquisa. 
03/13 - Aprova as Normas Complementares do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Extensão Universitária (PIBIEX). 
 
4.3 Principais discussões/deliberações. 
 
- Apreciação de diversos processos relativos a propostas e relatórios de Cursos de 
Especialização e Aperfeiçoamento. 
- Apresentação sobre o “Marco Legal da Inovação”, de autoria do Governo Federal. 
- Apresentação sobre o Parque Tecnológico. 
- Apresentação da proposta de Edital do CT-INFRA 2013/2014. 
- Eleição dos membros internos para o Comitê de Assessoramento Técnico-Científico (CTC) 
do CT-INFRA 2013/2014. 
- Eleição dos membros internos para o Comitê de Assessoramento Técnico-Científico (CTC) 
do Parque Tecnológico. 
- Apreciação do julgamento do CTC referente ao Edital PROPARTEC. 
- Apreciação dos pareceres do CTC referente ao CT-INFRA 2013/2014. 
- Apresentação do Programa “Vizinhança”, da Pró-Reitoria de Extensão Universitária.  
- Eleição do Presidente do CAPEX para o ano 2014 (reeleito o Professor Wilson Gomes). 
 
 
5. CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO. 
 
5.1 Nº de reuniões: 43. 
 
5.2 Resoluções formalizadas: 
 
01/13 - Dispõe sobre a revalidação de diplomas de graduação em Medicina, obtidos em 
universidades estrangeiras. 
02/13 - Dispõe sobre a transferência de curso para o aluno de Bacharelado Interdisciplinar 
participante do Programa de Licenciaturas Internacionais. 
03/13 - Dispõe sobre a adoção do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e sobre a adesão 
ao Sistema de Seleção Unificada – SESU/MEC, para ingresso nos cursos de graduação da 
UFBA. 
04/13 - Dispõe sobre a oferta de vagas residuais para o ano letivo de 2013. 
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05/13 - Dispõe sobre prorrogação do prazo para recepção de pedidos de revalidação de 
diplomas de graduação obtidos em instituição estrangeira. 
06/13 - Dispõe sobre procedimentos de revalidação de diplomas de graduação, de 
reconhecimento de títulos de pós-graduação stricto sensu e de certificados de curso de 
especialização lato sensu, na modalidade Residência, obtidos em instituições estrangeiras. 
07/13 - Estabelece pesos para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para o 
cômputo da pontuação dos candidatos no processo seletivo para ingresso nos cursos de 
graduação. 
08/13 - Estabelece critérios para que componentes curriculares dispensados sejam computados 
no cálculo do coeficiente de rendimento referente ao processo seletivo para preenchimento das 
vagas de ingresso nos Cursos de Progressão Linear, destinadas aos alunos egressos dos 
Bacharelados Interdisciplinares.   
 
5.3 Principais discussões/deliberações. 
 
- Apreciação e julgamento de 600 processos de naturezas diversas. 
- Apreciação da proposta de Calendário Acadêmico 2014. 
- Aprovação da criação de seis novos cursos: a) Programa de Pós-Graduação (M/D) em 
Ciência da Computação; b) Curso de Doutorado em Alimentos, Nutrição e Saúde (NUT); c) 
Curso de Doutorado em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (GEO); d) Curso de Mestrado 
Acadêmico em Relações Internacionais (IHAC); e) Curso de Doutorado em Economia (ECO); 
f) Programa de Pós-Graduação Interinstitucional em Rede de Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia – Doutorado (QUI). 
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ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
 
 

1. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS 
 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS ESTRANGEIRAS – 2013 

PAÍS INSTITUIÇÃO CATEGORIA UNIDADE 
PROPONENTE 

Alemanha Universitat Köln Acordo Cooperação 
Internacional  

Alemanha Technische Universität Dortmund 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Angola Instituto Superior de Ciências da 
Educação de Luanda 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Argentina Universidad Nacional del Rosário 
Acordo Cooperação 
Internacional para a 
Pós-Graduação 

 

Argentina Programa de Bolsa Banco Santander 
Ibero-Americana 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Austrália 

Royal Melbourne 
Institute of 

Technology University 
- RMIT 

Acordo Cooperação 
Internacional 

 

Bélgica KU Leuven 
Acordo Cooperação 
Internacional CsF 

Bélgica Universiteit Hasselt  
Acordo Cooperação 
Internacional  

Canadá Université du Québec 
à Chicoutimi 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Canadá University of Manitoba 
Acordo Cooperação 
Internacional CsF 

Canadá University of Toronto 
Acordo Cooperação 
Internacional Faculdade de Odontologia 

Colômbia Universidad de los Andes 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Colômbia Universidad Nacional Colômbia 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Comunidade 
Europeia 

Projeto Matemática MATUVI– 
Comunidade Europeia 

Acordo Cooperação 
Internacional Instituto de Matemática 

Comunidade 
Europeia 

Projeto Matemática RESCUER– 
Comunidade Europeia 

Acordo Cooperação 
Internacional Instituto de Matemática 

Congo Museu Galeria da Bacia do Congo 
Acordo Cooperação 
Internacional Museu Afro-Brasileir 

Congo Université Marien Ngouabi 
Acordo Cooperação 
Internacional  
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Cuba Instituto de Oceanografia de Cuba 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Dinamarca Royal Academic of Music, 
Arhus/Aalborg 

Acordo Cooperação 
Internacional Escola de Música 

Dinamarca Aalborg University 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Escócia The University of Glasgow 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Espanha Universitat de Barcelona 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Espanha Politecnica de Valencia 
Acordo Cooperação 
Internacional  

EUA Temple University 
Acordo Cooperação 
Internacional  

EUA 

San Diego State University 

Acordo Cooperação 
Internacional 

 

EUA 
Queens College City University of 

New York 

Acordo Cooperação 
Internacional 

 

EUA 
Darden School of Business – 

University of Virginia 

Acordo Cooperação 
Internacional 

 

EUA 

Allegheny General Hospital 

Acordo Cooperação 
Internacional FAMED e Escola de 

Enfermagem 

UA 
University of Michigan Medical 

School 

Acordo Cooperação 
Internacional 

 

EUA Board of Regents of University 
System of Georgia/Georgia Institute 

of Technology 

Acordo Cooperação 
Internacional Escola Politécnica 

EUA 

University of Salford Manchester 

Acordo Cooperação 
Internacional 

Escola Politécnica 

EUA 

Rutgers University 

Acordo Cooperação 
Internacional 

 

França Université de Nantes - Brafitec 

Acordo Cooperação 
Internacional 

Escola Politécnica 

França Université de Savoie - Brafitec 

Acordo Cooperação 
Internacional 

Escola Politécnica 
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França Université Joseph Grenoble I - 
Brafitec 

Acordo Cooperação 
Internacional 

Escola Politécnica 

França Université François Rabelais 
Acordo Cooperação 
Internacional  

França Université de Strasbourg 
Acordo Cooperação 
Internacional  

França École des Hautes Études 
D’Ingenieures - Brafitec 

Acordo Cooperação 
Internacional Escola Politécnica 

França 
École Internacionales des Sciences du 

Traitement de L’Information - 
Brafitec 

Acordo Cooperação 
Internacional Escola Politécnica 

França École Polytechnique Féminine - 
Brafitec 

Acordo Cooperação 
Internacional Escola Politécnica 

França Université Paris Ouest Nanterre La 
Defense (Paris X) 

Acordo Cooperação 
Internacional IHAC/Duplo Mestrado 

França Association Leonard de Vinci/École 
de Managment Leonard de Vinci 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Inglaterra Goldsmiths University of London 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Itália Universitá Degli Studi de Padova 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Itália Università Degli Studi de Sassari 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Itália Università di Bologna 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Itália Università degli Studi di Pisa 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Luxemburgo Université du Luxembourg 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Portugal Programa de Bolsa Luso-Brasileira 
Banco Santander 

Acordo Cooperação 
Internacional  

Portugal Universidade de Coimbra/ Faculdade 
de Direito 

Programa de 
Licenciatura 
Internacional 

Faculdade de Direito 

Portugal Instituto Piaget 
Acordo Cooperação 
Internacional  

Portugal Associação das Universidades de 
Língua Portuguesa 

Acordo Cooperação 
Internacional (Adesão)  

Reino Unido University of Strathclyde 
Acordo Cooperação 
Internacional  

República 
Tcheca Masaryk University 

Acordo Cooperação 
Internacional  

República do 
Benin Université D’Abomey Calavi 

Acordo Cooperação 
Internacional  
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Turquia Yasar University 
Acordo Cooperação 
Internacional  

TOTAL DE NOVOS ACORDOS FIRMADOS 56 

 
 
 
 
 

RENOVAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COM INSTITUIÇÕES 
ACADÊMICAS ESTRANGEIRAS – 2013 

PAÍS INSTITUIÇÃO 
Colômbia Universidad Nacional de Colômbia 

Dinamarca Aarhus University 

França Université Paris Ouest Nanterre La Defense (Paris X) 

Itália Universitá Degli Studi de Padova 

Itália Universita di Roma “La Sapienza” 

México Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco 

Portugal Universidade Nova de Lisboa 

Portugal Universidade de Aveiro 

TOTAL DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO RENOVADOS 09 
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TERMO ADITIVO AOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS 

ESTRANGEIRAS – 2013 

PAÍS INSTITUIÇÃO UNIDADE PROPONENTE 

Alemanha Technische Universität Dortmund CsF 

Argentina Programa de Bolsa Banco Santander Ibero-
Americana 

Banco Santander 

Colômbia Grupo Coimbra/Bracol Grupo Coimbra 

Colômbia Universidad Nacional de Colômbia Grupo Coimbra 

Colômbia Universidad de los Andes FCE 

EUA Michigan State University CsF 

Itália Universitá Degli Studi di Genova Instituto de Letras 

Portugal Universidade de Coimbra Direito 

Portugal Universidade do Porto FFCH 

Portugal Universidade de Coimbra Geografia 

Portugal Universidade de Coimbra ICI 

Portugal Universidade de Coimbra Faculdade de Direito 

Portugal Universidade Nova de Lisboa FAMED 

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

ESTRANGEIRAS – 2013 

País Instituição Categoria Unidade Alunos 

França UFBA/ Doutorado em 
Educação 
 

Co-tutela de 
Doutorado 

Université Lumiére 2 
Doutorado em 
Educação 

Paulo César Marques de Andrade 
Santos 
 

França Univesité de 
Lausanne/Doutorado 
em Ciências Sociais 

Co-tutela de 
Doutorado 

UFBA/ Doutorado em 
Ciência da Informação 

Milène Marie Tanferri 
 
 

França Université Claude 
Bernard Lyon I 

Co-tutela de 
Doutorado 

UFBA 
Doutorado em 
Ensino,Filosofia e 
História da Ciência 

Virgile Besson 
 
 

França UFBA/Doutorado em 
Física 

Co-tutela de 
Doutorado 

Université Rennes I 
Doutorado em Ciências 
dos Materiais 

Victor Mancir da Silva Santana 
 
 

Portugal UFBA/Doutorado em 
Comunicação e 
Culturas 
Contemporâneas 

Co-tutela de 
Doutorado 

Universidade de Beira 
Interior 

Juliana Fernandes Teixeira 
 
 

França UFBA/Doutorado em 
Psicologia 

Co-tutela de 
Doutorado 

Université René 
Diderot Paris VII   
Doutorado em 
Psicologia 

Camila Santos Lima Fonteles 
 
 

TOTAL DE ACORDOS DE CO-TUTELA FIRMADOS 06 

 
Termo Aditivo aos Acordos de Co-Tutela com Instituições Acadêmicas Estrangeiras – 2013 

País Instituição Categoria Unidade Alunos 

França EHESS Termo 
Aditivo  

FFCH/ Doutorado em Sociologia Serge Pechiné 

França Université 
Paris X 
Nanterre 

Termo 
Aditivo  

IHAC/ Doutorado em Cultura e 
Sociedade 

Sarah Glaisen 

França Université 
Paris III 

Termo 
Aditivo  

Artes Cênicas Agathe Bel 

França EHESS Termo 
Aditivo  

FFCH/ Doutorado em Sociologia Flaviene de Carvalho e Lana 

França Université 
Paris X 
Nanterre 

Termo 
Aditivo  

Doutorado em Cultura e Sociedade Gisélia Castro Silva 

França Université 
Rennes 2 

Termo 
Aditivo  

FFCH/ Doutorado em 
Sociologia/Antropologia 

Frank Daniel Alain Duhamel 

TOTAL DE TERMOS ADITIVOS FIRMADOS 06 
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2. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

ALUNOS DA UFBA EM MOBILIDADE INTERNACIONAL – 20131 

PAÍS  INSTITUIÇÃO CURSO Nº DE 
ALUNOS 

Alemanha Hochschule Bremen University of Applied Sciences Administração 1 
Alemanha Universitat Passau Direito 3 
Alemanha Hochschule Bremen University of Applied Sciences Economia 1 
Alemanha Fredrich Schiller University Jena Letras 1 
Argentina Universidad de Buenos Aires Oceanografia 1 
Argentina Universidad Nacional Del Litoral Letras 1 
Argentina Universidad de Buenos Aires Psicologia 1 

Áustria University of Graz/Preciosa Engenharia Sanitária 1 
Espanha Universidade de Santiago de Compostela Direito 3 
Espanha Universidade de Santiago de Compostela Medicina  1 
Espanha Universidad Sevilla Direito 1 
Espanha Universidad Alcala de Henares Arquitetura 1 
Espanha Universidad Politecnica de Valencia Arquitetura 2 
Espanha Universidade de Santiago de Compostela Administração 2 
Espanha Universidad Complutense de Madrid Comunicação 1 
Espanha Universidad Politecnica de Valencia Administração 1 
Espanha Universidad de Granada Direito 1 

EUA The Washington Center Administração 1 
EUA University of Washington Arquitetura 2 
EUA Michigan State University Direito 2 
EUA The University of New Orleans Engenharia Mecânica 1 
EUA The Washington Center Administração 1 
EUA Michigan State University Administração 2 

França Université Paris Ouest Nanterre La Défense Direito 2 
França SciencesPo Direito 1 
França Université ParisVincennes Saint Denis- Paris VIII BI Humanidades 1 
França Université Lyon 3 Administração 1 
França Université de Strasbourg Engenharia Elétrica 1 
Itália Universitá San Rafaelle Biotecnologia 1 
Itália Universitá Roma Ter Arquitetura 1 
Itália Universita Politécnica de Milão Arquitetura 2 
Itália Universita Degli Studi di Pavia Arquitetura 2 

Portugal Universidade de Aveiro Enfermagem 1 
Portugal Universidade de Aveiro Biologia 1 
Portugal Universidade do Porto Nutrição 1 
Portugal Universidade de Coimbra Gênero e Diversidade 1 
Portugal Universidade Nova de Lisboa Geografia 1 
Portugal Universidade de Coimbra Direito 4 
Portugal Universidade de Aveiro Psicologia 1 
Portugal Universidade do Porto Psicologia 1 

TOTAL DE ALUNOS UFBA ENVIADOS 55 
 
                                                        
1 Por conta do movimento de greve nas IFES no exercício de 2013, foram enviados doze estudantes da UFBA em 
2013.1 e quarenta e três estudantes em 2013.2 para intercâmbio 
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ALUNOS ESTRANGEIROS RECEBIDOS NA UFBA – 2013.1 
PAÍS DA UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE ORIGEM Total 

Alemanha Universidade de Gissen 1 

Alemanha Universidade de Passau 1 
Alemanha Universidade de Passau 1 
Alemanha Technishe Universität de Müncher 1 
Alemanha Universität Passau 1 
Alemanha Universität Passau 2 
Alemanha Universität zu Köln 1 
Alemanha Hochschule Bremen 1 
Alemanha University of Music Mannheim 1 

Alemanha Universität Tecnich zu Berlin 1 
Alemanha Universität Passau 1 

Canada Universidade de Laval 1 
Canada Universidade de Laval 1 

Colombia Corporación Universitária Republicana 1 
Colombia Univerisdad de Antioquia 1 

Coreia do Sul HanKuk University of Foreign Studies 1 
Dinamarca Aarhus University 1 
Dinamarca Aarhus University 1 
Dinamarca Aarhus University 1 
Espanha Universidade Politécnica de Valencia 1 
Espanha Universidade de Cantabria 1 
Espanha Universidade de Burgos 1 
Espanha Universidade Rey Juan Carlos 1 
Espanha Universidade Rovira I Virgili 1 
Espanha Universidade Alfonso X 1 

Espanha Universidad del País Vasco 1 
Espanha Universidad del País Vasco 1 
Espanha Universidad del País Vasco 1 
Espanha Universidade de Vigo 1 
Espanha Universidad Miguel Hernández de Elche 1 
Espanha Universidad de Granada 2 
Espanha Universidad de Sevilla 1 
Espanha Universidad de Granada 1 

Espanha Universidad de Sevilla 1 
Espanha Universidad de Sevilla 1 
Espanha Universidad de Malaga 1 
Espanha Universidad Alcalá de Henares 1 
França Universidade Ecole Nationale de Caen 1 
França Universidade SciencesPO 1 
França Université de Franche-Comté 1 
França Université de Toulouse II 1 
França Université Lumière Lyon 2 1 
França Université Hautes Études d'Ingénieurs/Lille 1 
Italia Universidade Politecnica di Milano 2 
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Italia Universitá Degli Studi "G. D'Annnunzio 1 
México Benemerita Universidad Autonoma de Puebla  1 
Nigéria Obafemi Awlowo University Ile-Ife 10 

Portugal Universidade do Minho 1 
Portugal Universidade Nova de Lisboa 1 
Portugal Universidade do Porto 1 
Portugal Instituto Politécnico do Porto 1 
Portugal Universidade Técnica de Lisboa 1 

TOTAL DE ALUNOS ESTRANGEIROS RECEBIDOS 64 
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ALUNOS ESTRANGEIROS RECEBIDOS NA UFBA – 2013.2 
PAÍS DA UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE ORIGEM Total 

Alemanha Hochschule Bremen 1 
Alemanha Hochschule Fur Technik Berlin 1 
Alemanha Tecnische Universitat Ilmenau 1 
Alemanha Universitat Passau 4 
Alemanha Universitat Passau 1 
Alemanha Hochschule Fur Musik Und Theater Rostock 1 
Alemanha Justus-Liebig Universitat Giessen 2 
Alemanha Justus-Liebig Universitat Giessen 1 
Alemanha Universitaet Osnabrueck 1 
Alemanha Universitat Bremen 1 
Alemanha Universitaet Osnabrueck 1 
Alemanha Universitat Rostock 1 
Argentina Universidad de Buenos Aires 1 
Colombia Univerisdad de Antioquia 1 

Espanha Universidad Alcalá de Henares 1 
Espanha Universidad de Malaga 1 
Espanha Universidad Miguel Hernández de Elche 1 
Espanha Universidad del Pais Vasco 2 
Espanha Universidad de Cantabria 1 
Espanha Universidad de Cantabria 1 
Espanha Universidad de Granada 1 
Espanha Universidad de Alcalá de Henares 1 
Espanha Universidad de Cantabria 1 

Espanha Universidad del Pais Vasco 1 

Espanha Universidad del Pais Vasco 1 
Espanha Universidad de Burgos 1 
Espanha Universidad Alfonso X El Sabio 1 
Espanha Universidad del Pais Vasco 1 
Espanha Universidad del Pais Vasco 1 

Espanha Universidad de Granada 1 
Espanha Universidad de Cantabria 1 
Espanha Universidad del Pais Vasco 1 
Espanha Universidad del Pais Vasco 1 
Espanha Universidad del Pais Vasco 1 
Espanha Universidad de Cantabria 1 
Espanha Universidad de Cantabria 1 
França Université François Rabelais 2 

França École Nationale Supérieure d'Architecture et du Paysage 
de Lille 1 

França Université Lumiére Lyon 2 1 
França Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po) 1 

França École Nationale Supérieure dAarchitecture et du Paysage 
de Lille 2 

França Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po) 1 
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França Université Lumière Lyon 2 4 
França Ècole d'ingénieurs La Rochelle 2 

França École Nationale Supérieure de Techniques Avancées  de 
Bretagne 1 

França Université Paris I Pantheon-Sorbonne 1 
França Intitut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po) 1 

França Université Paris Ouest Nanterre la Defense(Paris x) 1 
Inglaterra Universidade de Liverpool 1 

Italia Politecnico de Milano 1 
Itália Universita Rovira I Virgili 2 
Itália Universitat Rovira I Virgili 1 
Itália Universitá Degli Studi di Roma Tor Vergata 2 
Itália Universitá Carlo Cattaneo 1 
Itália Universitad Rovira I Virgili 1 

Mexico Instituo Polotecnico Nacional 1 
Mexico Universidad Autonoma Metropolitana 1 
Negéria Obafemi Awlowo University Ile-Ife 11 
Noruega Oslo And Akershus University College 1 
Portugal Universidade Técnica de Lisboa 1 
Portugal Universidade do Algarve 1 
Portugal Universidade do Porto 2 
Portugal Universidade de Coimbra 1 

Portugal Universidade de Coimbra 1 
República Tcheca Masarykova Univerzita 1 

TOTAL DE ALUNOS ESTRANGEIROS RECEBIDOS 89 
 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

3. DELEGAÇÕES RECEBIDAS  
 

Data DELEGAÇÃO 

19 a 22/02/2013 Michigan State University  
Dr Grant Littke 

Reuniões com representantes dos cursos de Antropologia, Sociologia, Ciências Políticas e 

Administração da UFBA 

22/02/2013 UNIVERSIDAD DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA 
Prof Carlos Omar Arancibia – Departamento de Tecnologia, Facultad de Educación 

Profa. Fernanda Ozollo – Directora, Educación a Distancia e Inovación Educativa 
22/02/2013 
 

RMIT UNIVERSITY, AUSTRALIA 
Prof Ian Griffiths, Manager, Commercialization and Industrial Linkage 

28/02/2013 UNIVERSITÁ DI ROMA 
Profª. Paola Sinibaldi Salimei 

Reunião com professores dos ISC 
07/03/2013 DUNDEE UNIVERSITY 

Dr Brendan Barker, Head Of International Development, University of Dundee, Scotland 

Prof Rob Duck, Professor of Environmental Geoscience and Dean of School of the Environment 

Dr Linda Walker, Associate Dean and Senior Lecturer, School of Education, Social Work and 

Community Education 

Ms Janeth Warden Fernandes, Director of Distance Learning Programme, Research and Teaching 

Fellow, and Lecturer Centre for Energy, Petroleum, Minerals Law and Policy (CEPMLP) 
08/03/2013 GEORGIA STATE UNIVERSITY 

Prof Raísa Palm, Provost  

Prof. Jun Liu, Associate Provost for International Initiatives 

Dr. William Long, Dean of the College of Arts & Sciences 

Dr. Mary Beth Walker, Dean of the Andrew Young School for Policy Studies 

Dr. Fenwick Huss, Dean of the Robinson College of Business 

Dr. Michael Eriksen, Dean of the Institute for Public Health 

Dr. David Bruce, Professor and Chair of our Brazil Task Force 

Reunião com os representantes dos cursos do ISC, Química, Ciências Contábeis, Biologia e da Propg 

08/03/2013 ALIANÇA DE UNIVERSIDADES NA REGIÃO RUHR (UAMR - UNIVERSITY ALLIANCE 

METROPOLIS RUHR) e a UNIVERSIDADE TÉCNICA DE MUNIQUE (TECHNISCHE 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN - TUM) 
Dr. Stephan Hollensteiner (Coordinator ConRuhr Latin America) - University Alliance Metropolis Ruhr 

Dr Sören Artur Metz (Diretor do Escritório da TUM para América Latina) Technische Universität München - 

TUM  

Estiveram presentes:  Prof Carlos Arthur Cavalcante e o Prof Marcelo Embiruçu 
11/03/2013 CONSULADO DA AUSTRÁLIA, SÃO PAULO 

Patricia Monteiro - Education Manager, Brazil Australian Trade Commission (Austrade) 

Estiveram presente: Prof Marcelo Embiruçu 
12/03/2013 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Marco António Varela  relext@usc.es 

Prof. Maria Luz González Caamaño, Decana Fac de Biologia 
14/03/2013 UNIVERSIDADE DE COPENHAGEN 

mailto:relext@usc.es
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Prof Per Bendix Jeppesen, Department of Medicine and Endocrinology Aarhus University  

Profa. Ulla Kidmose, Department of Food Science, Aarhus University 

Missão para as áreas de Química e Farmácia 

Contato: Prof  Maurício Davide, Inst. Química UFBA 
14/03/2013 TEMPLE UNIVERSITY 

Profa. Brooke H. Walker, Assistant Vice President 

Reuninões com Profr. Luiz Rogério Bastos Leal, Prof. Marcelo Embiruçu e Professores do Instituto de Química 

15/03/2013 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prof. Maria Luz González Caamaño, Decana Fac de Biologia. 

Reunião com o Prof Marcelo Embiruçu 
15/03/2013 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

Profa. Marta Andaluz 

Programas de MBA 
19/03/2013 SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 

Prof William F Price, Director American Language Institute 

College of Extended Studies 

Para os cursos de Letras 

25/03/2013 RUTGERS UNIVERSITY 
Prof Wendell Pritchett, Chancelor, Rutgers U. 

Reunião com a reitora,  Profª Dora Leal Rosa, e com representantes  dos cursos:Administração, Direito e ISC 
04/04/2013 UNIVERSITY OF ALBERTA 

Dra. Giovana Bianchi, Recruitment Coordinator (Americas) University of Alberta International 

Reunião com Prof. Marcelo Embiruçu e Prof. Carlos Artur 

11/04/2013 Escritório Comercial do Governo do Canadá  

TIM HOPKINS, Gerente de Desenvolvimento de Negócios 
15/04/2013 Assessor Internacional da Universidade Autônoma de Barcelona 

16/04/2013 Universidade Rennes 1 
Sr. Christian Godet  
Convênio de co-tutela, Instituto de Física 

30/04/2013 Profa. Christina Chávez – coordenadora do PMCC (UFBA) com o Prof.  Do 

Blekinge Institute of Technology 

06/05/2013 U. MANNHEIM 
Prof. Dr. Harald Nitsch 

Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim 

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mannheim 

Reunião com o curso de Administração da UFBA 
08/05/2013 CENTER FOR INTERNATIONAL PARTNERSHIPS IN HIGHER EDUCATION  DO 

INSTITUTE INTERNATIONAL EDUCATION (IIE) 
 
Reunião com Prof Robert Verhine, Prof Marcelo Embiruçu e Prof. Carlos Arthur 

24, 28 e 
29/05/2013 

MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
Prof Jim Anthony 

Professor of Epidemiology and Biostatistics 

College of Human medicine 

Reunião com representantes da área das ciências médicas 

31/05/2013 RUTGERS UNIVERSITY 
Dr R. Cal Maradonna 

Director, Learning Abroad 

Reunião com ISC e Escola de Administração 
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03/06/2013 QUEENS COLLEGE, CUNY 
James Muyskens, President of Queens College, City University of New York 

Elizabeth Hendrey, Professor of Economics and Chief Operating Officer of the College John Collins, Director of 

the Latin American and Latino Studies and Associate Professor of Anthropology  

George Hendrey, Distinguished Professor of Earth and Environmental Science  

Marleen Kassel, Director of International Collaborations  

Edward Smaldone, Director, Aaron Copland School of Music  

Alda Muyskens, Outreach Coordinator for Community Relations 

Contato: Prof. Carlos Caroso 
07/06/2013 RMIT University, Melbourne, AUTRALIA 

Professor Dinesh Kant Kumar 

B.E. Elect- IIT, PhD Biomedical, IIT Delhi 

School of Electrical and Computer Systems Engineering Science, Engineering and Technology Portfolio 
18/06/2013 Kennesaw State University 

Prof Nurudeen B. Akinyemi, Director of Centre for African & African Diaspora Studies, Institute for Global 

Initiatives, KSU 

Prof Kenneth M Williamson, Dept of Anthropology and Interdisciplinary Studies, African and African Diaspora 

Studies, KSU. 
23/07/2013 Savannah State University 

Emmanuel M. Naniuzeyi, Ph.D. 

Professor of Political Science and 

Director of the International Education Center 

13/08/2013 Florida A & M University 
Prof Keith Simmonds, College of Arts & Sciences 

Prof Clifford J Louie, Faculty of Engineering 

Reunião com Prof Ednildo Andrade Torres, Escola Politécnica, o contato local deles, colega de pesquisa do Prof 

Louie, que vai fazer um Pós-Doc na Florida A&M U. 

27/08/2013 HCUBS  -  

Alabama State University 

Dillard University 

Drake State Community and Technical College 

Jackson State University 

North Carolina A&T State University 

Southern University 

Hampton University (TBC) 
Representativos dessas universidades, junto com um representante da White House Initiative on HBCUs e um da 

NAFEO (National Association for Equal Opportunity in Higher Education), além do Cônsul e Diretor da Seção de 

Imprensa, Educação e Cultura do Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro, Mark Stroh 

08/09/2013 Fulton County Chairman John Eaves & group of universities leaders on an education 

mission trip to both Bahia and Recife between Sept. 7 and 14 
11/09/2013 Bangor University (Reino Unido) 

Prof Jochen Eisentraut 

Department of Music 

University of Bangor 
12/09/2013 Chuo University, Japan. 

Prof KotaroTorii, da área de Ciências da Computação 
17  ou 18/09/2013 Université de Strasbourg 
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Profa. Elizabeth Regnault 
21/10/2013 TEMPLE UNIVERSITY 

Martyn J. Miller, Ph.D., Senior Director 

International Student and Scholar Services and Global Programs 
11/11/2013 Aarhus University, Denmark 

Prof Per Bendix 

Dean Health Sciences 

TOTAL DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 36 
 
 
4.  OUTRAS AÇÕES INTERNAS 
 
4.1. Iniciativas especiais em relação à internacionalização 
 
Participação em Seminários da UFBA,  a exemplo do ACTA, e divulgação nas unidades, e por 
meios eletrônicos, de eventos e oportunidades envolvendo a mobilidade e a internacionalização 
para a comunidade da UFBA. 
 
4.2. Bolsas 
 

 Bolsas Santander Portugal  (5 bolsas p/semestre impar  -  mobilidade graduação ) 
 

 Bolsas Santander Argentina  (5 bolsas p/semestre par – mobilidade graduação) 
 

 Bolsas Prudential Foundation – The Washington Center/TWC  
 

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

 
 CAPES-FIPSE / Bolsa Michigan State University (4 bolsas, por um período de 3 meses; 

do programa internacional e inter-institucional envolvendo a UFBA, a UFPA e a 
Michigan State University) 
 

 Bolsas da Universidade de Oslo e Akershus University College of Applied Sciences, 
Noruega: 1 bolsa integral para o Programa de Pós-Graduação em Bem Estar Social 
Internacional e Políticas da Saúde para concluintes e egressos da UFBA nas áreas de: 
serviço social, enfermagem, fisioterapia, medicina, ciências sociais e humanas e 1 bolsa 
integral para o para Programa de Educação Multicultural e Internacional da Faculdade de 
Educação e Estudos Internacionais para concluintes e egressos da UFBA licenciados nas 
áreas de educação ou das ciências sociais. 
 

 Bolsas Programa Preciosa/ERASMUS promover a mobilidade acadêmica de estudantes  
pesquisadores, docentes e corpo técnico-administrativo – de 14 países da América Latina 
_ para realizarem estudos e/ou pesquisas em 8 universidades da Europa 
 

 
4.3.  Participação em seminários, simpósios, eventos 

 
 Abertura do Curso “Melhoramento Genético de Ruminantes” , Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal nos Trópicos, voltado para técnicos do CARICOM 
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(Mercado Comum e Comunidade do Caribe), Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
13/05/13 

 Participação da AAI na calorosa da Faculdade de Odontologia, 13/05/13 
 Mesa de Abertura da VII Semana da África, CEAO, 23/05/13 
 Abertura do Curso de Extensão em Política e Gestão de Sistema Único de Saúde, 3ª Ed., 

Instituto de Saúde Coletiva/UFBA) 3/07/13  
 Reunião SANTANDER com Universidades do Nordeste, lançamento Prêmio 

SANTANDER Universidade / 2013. Recife, 17/07//13 
 Mesa de Abertura da XVI Edição da Fabrica de Idéias “Patrimônio, Preservação e 

Globalização, 05/08/13. 
 Mesa de Abertura da III Semana Baiana de Relações Internacionais, IHAC, 05/08/13 
 Reunião com Delegação da HBCUs (Historically Black Colleges and Universities), and 

Representante da Casa Branca (gov, dos EEUU). Salvador,  Instituto de Saúde Coletiva, 
27/08 

 Participação Reunião Mesa-Redonda da “ I Missão Educacional Fulton (Georgia, EEUU) -
Bahia, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI), Secretaria para Assuntos 
Internacionais e da  Agenda Bahia (SERINTER), Hotel Sheraton, 09/09/13. 

 Seminário Brasil-União Européia sobre Mobilidade Acadêmica, Internacionalização e 
Inovação, Brasília, MEC, 17 e 18/10/13 

 Reunião do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras/ GCRUB, Natal, 01 a 05/10/13 
 Recepção Estudantes Internacionais em mobilidade na UFBA, Reitoria, 24/05/13 
 Recepção Estudantes Internacionais em mobilidade na UFBA, Reitoria, 18/10/13 
 Mesa de Abertura do X CONSIPLE, - Congresso Internacional da SIPLE “ Vidas em 

português: políticas multilaterais para o ensino e formação em PLE/PL2. Reitoria da 
UFBA, 14/11/13 

 XII Congresso Iberoamericano de Extensão Universitária, Quito/Equador, 19 a 22/11/13 
 Mesa de Abertura do Wokshop  Internacional  “ Reciclar as Cidades: resiliência 

estratégica para o desenvolvimento local e regional sustentável. IGEO/SECIS (Prefeitura 
Municipal de Salvador) Auditório do MAIS Social/Parque da Cidade, Salvador, 
28/11/2013 

 Diálogo de Alto Nível Brasil-França em Educação”, Mec e Presidente da França e 
delegação, Brasília, Museu Nacional da República, 12/12/13 
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ANEXOS  
 

Estudantes da UFBA em Intercâmbio - 2013.1 e 2013.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Em virtude da greve nas IFES no exercício de 2013, saíram para intercâmbio doze estudantes em 2013.1 e quarenta e 
três em 2013.2. 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 35 

 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 36 

 
 
 
Estudantes Estrangeiros na UFBA em 2013.1 e 2013.2 
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3. PRÓ-REITORIAS 
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PPPRRRÓÓÓ---RRREEEIIITTTOOORRRIIIAAA   DDDEEE   EEENNNSSSIIINNNOOO   DDDEEE   PPPÓÓÓSSS---GGGRRRAAADDDUUUAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
   
   

1. Objetivos Gerais e Metas Institucionais Sob Responsabilidade da PROPG em 2013 
 
 A Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PROPG), dirigida pelo Pró-Reitor de Ensino 
de Pós-Graduação, é o setor administrativo da Reitoria da UFBA responsável por planejar, 
coordenar, assistir, supervisionar e superintender a execução das políticas de ensino de pós-
graduação (PG). A PROPG também fomenta e avalia as atividades de ensino de PG, bem como 
controla a alocação de recursos financeiros destinados a este segmento da universidade. Ela 
também atua em colaboração com os Órgãos da Administração Superior e participa da definição 
das políticas gerais da Universidade, em especial no que se refere ao ensino da PG, em conjunto 
com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e com o Conselho Acadêmico de 
Ensino (CAE). A PROPG é a principal interlocutora institucional da UFBA junto a CAPES, 
mediando a relação desse órgão com os programas de PG e oferecendo suporte técnico e 
administrativo. Dentro da proposta institucional de PG da UFBA, a PROPG também incentiva a 
qualificação de docentes e servidores e supervisiona e fiscaliza os afastamentos funcionais para 
tais atividades. As metas definidas pela PROPG buscam associar crescimento e excelência 
acadêmica, adequando-se aos objetivos gerais estabelecidos pela UFBA no seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI (2012-2016) bem como ao papel ímpar dessa universidade 
no que concerne à oferta de ensino de pós-graduação no Estado da Bahia. Não obstante o visível 
crescimento alcançado até o momento, são objetivos e metas da PROPG:  

 Continuar a empreender esforços no sentido de elevar o número e a qualidade dos cursos de 
Mestrado e Doutorado;  

 Aumentar o número de estudantes matriculados em cursos de mestrado e doutorado em pelo 
menos 10% ao ano; 

 Aumentar o conceito médio dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFBA em 10 pontos 
decimais a cada avaliação trienal da CAPES até 2017, garantindo que 100% dos Programas com 
mais de cinco anos de existência atinjam conceito 4,0 ou superior ao final desse período. 

 Garantir que 100% dos cursos de mestrado com conceito 4,0, há mais de cinco anos, ofertem 
também o doutorado ao final de 2016; 

 Dobrar o número de mestrados profissionais até 2016; 
 Divulgar internamente programas de universidades estrangeiras e incentivar pós-graduandos da 

UFBA para participarem de cursos no Programa de Doutorado Sanduwich no Exterior – PDSE; 
 Divulgar os programas junto às embaixadas estrangeiras sediadas no Brasil e incentivar maior 

participação de estudantes estrangeiros nos cursos de pós-graduação da UFBA; 
 Aumentar o percentual de docentes titulados – mestres e doutores;  
 Criar cursos de doutorado em áreas ainda não contempladas e demandadas para o 

desenvolvimento regional;  
 Aumentar o número de bolsas para alunos de PG stricto sensu;  
 Aprimorar o sistema informatizado dos dados acadêmicos da PG;  
 Atualizar e adequar, junto ao Conselho Acadêmico de Ensino - CAE, as normas para os cursos de 

PG stricto sensu. 
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2. Ações desenvolvidas pela PROPG em 2013 

 
 A UFBA é a principal instituição formadora de recursos humanos com qualificação pós-
graduada na Bahia e tem o compromisso de inovar e consolidar esta formação, de modo a 
atender às demandas deste setor, tanto no Estado quanto fora dele. Em 2013, a PROPG 
continuou a adotar políticas agressivas no sentido de fortalecer a PG na UFBA. Tal política 
envolveu investimentos em material permanente (equipamentos laboratoriais e de informática) 
para uso no âmbito dos 82 (oitenta e dois) Programas de PG. Também englobou a aquisição de 
material de custeio para os referidos programas e o fornecimento de passagens e diárias visando 
o intercâmbio de professores e alunos, tanto dentro do país como fora dele. Além disto, a 
PROPG forneceu aos Programas informações e orientações a respeito de sua gestão 
administrativa e financeira e sobre as ações necessárias para a melhoria de sua qualidade 
acadêmica e o levantamento de seu conceito junto a CAPES. A PROPG desenvolveu ainda 
articulações com Agências de Fomento e outros órgãos governamentais, nas esferas 
internacional, federal e estadual. Tais articulações visam à captação de recursos para a melhoria 
da oferta, para a formação de novos pesquisadores e para a fixação de recursos humanos de alta 
qualificação no estado e, em especial, na própria UFBA. A internacionalização da PG foi 
também um grande foco da Pró-Reitoria durante o ano de 2013, culminando na ampliação do 
número de bolsas para estudos internacionais, apoio a docentes e discentes para participação em 
eventos no exterior, criação e implantação do Programa de Internacionalização Docente 
(PROINTER) e ampliação na participação institucional de programas internacionais de 
intercâmbio. 

 
2.1 Principais programas desenvolvidos pela PROPG em 2013: 

 
A PROPG possui programas próprios - em parceria com outras Pró-Reitorias da UFBA - e 

programas externos que a PROPG operacionaliza.  
 
Na categoria Programas Próprios, há aqueles que, mesmo em parceria com outras Pró-

Reitorias da UFBA, são liderados pela PROPG, descritos a seguir: 
 

 2.1.1. PRÓ-FORTALECER - PROGRAMA DE APOIO AO FORTALECIMENTO DE 
PROGRAMAS/CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFBA. Este foi um edital lançado em 
2013 para financiar, com recursos da UFBA, programas que tenham sido abertos durante o triênio 
2010-2012. O foco foi estimular o crescimento e a consolidação das atividades de pós-graduação, 
a melhoria de desempenho, o aperfeiçoamento das condições para o desenvolvimento científico e 
tecnológico, além de contribuir para o aprimoramento dos padrões de excelência e eficiência na 
formação de recursos humanos de alto nível. Nove Programas de PG (PPGs) foram beneficiados, 
perfazendo um total de R$ 270.000,00 a ser aplicado em dois anos de duração. 
 
 2.1.2. PRÓ-CONSOLIDAR – PROGRAMA DE APOIO A CONSOLIDAÇÃO DE 
PROGRAMAS/CURSOS DE PG. Este edital foi lançado em 2012, sendo 2013 o último ano de 
existência. O programa foi criado com objetivos similares ao Programa descrito acima, entretanto 
voltado para PPGs que tiveram conceito 3,0 (três) na trienal 2007/2009. São providos no edital 
recursos para o crescimento e fortalecimento de programas de PG mediante compromissos e 
metas estabelecidos em forma de projeto. Foram aplicados R$ 386.957,20 a dez PPGs, sendo que 
sete deles tiveram seus conceitos elevados para 4,0 (quatro) na recente avaliação trienal, o que 
corresponde a uma taxa de sucesso de 70% de efetividade do Programa. 
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2.1.3. PROINTER - PROGRAMA DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO 
DOCENTE. A PROPG lançou em 2013, juntamente com a PROPCI, a PROGRAD e a Assessoria 
para Assuntos Internacionais (AAI), este Programa que contempla uma série de ações para 
estimular o ingresso de docentes em atividades internacionais no formato de estágio pós-doutoral. 
O objetivo é estimular os docentes da Universidade a se qualificarem no nível do pós-doutorado 
em Instituições ou Centros de Pesquisa no exterior. Foram já beneficiados com este Programa 
nove (09) docentes com qualificação pós-doutoral em países como Austrália, Itália, Espanha, 
Portugal, Finlândia, Canadá e Estados Unidos. 

 
2.1.4. PROPEE - PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

ACADÊMICO-TÉCNICO-CIENTÍFICOS NO EXTERIOR. O programa é uma realização da 
PROPG e da PROPCI e trata do apoio à participação em eventos no exterior em duas faixas: 1) 
FAIXA 1: Apoiar docentes e servidores técnico-administrativos da UFBA que desejem participar 
de eventos internacionais no exterior com apresentação de trabalhos completos, cujos pedidos 
tenham sido submetidos a Editais do CNPq, da CAPES ou da FAPESB e que tenham sido 
aprovados no seu mérito, porém não contemplados por razões de restrições orçamentárias da 
agência. 2) FAIXA 2: Apoiar docentes que desejem participar de eventos ou atividades (excluídos 
aqui aqueles que possam ser enquadrados na FAIXA 1) no exterior que tenham alta relevância 
para a pesquisa, inovação e/ou pós-graduação stricto sensu da UFBA. Foram apoiados sete 
pedidos de participação em eventos em países como Canadá, Alemanha, Bélgica, Espanha, EUA, 
e Chile, com investimento total de R$ 67.750,52. 

 
Ainda na categoria Programas Próprios, há aqueles nos quais a PROPG participa 

ativamente, porém são conduzidos ou liderados pela PROPCI, que os detalhará melhor em seu 
relatório e estão brevemente descritos a seguir: 

 
 2.1.5. PROPI - PROGRAMA PESQUISADOR UFBA DE PRODUTIVIDADE CNPq. – 
Esta iniciativa tem os seguintes objetivos principais Incentivar e induzir os docentes da UFBA a 
submeterem projetos aos editais de bolsa produtividade do CNPq; aumentar a competitividade da 
UFBA neste quesito e estimular o aumento na captação destas bolsas, de modo a identificar, 
reconhecer e valorizar docentes pesquisadores da UFBA, por meio de apoio financeiro de 
pesquisas de qualidade com mérito reconhecido de forma exógena, pela principal agência oficial 
de fomento à pesquisa no país.  
 
 2.1.6. PRÓ-EVENTOS – PROGRAMA DE APOIO À ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
CIENTÍFICOS E/OU TECNOLÓGICOS DA UFBA. O Programa objetiva, entre outras coisas: 
Propiciar a divulgação de pesquisas e de grupos de pesquisa e favorecer o intercâmbio de 
pesquisa, criação e/ou inovação entre pesquisadores nos âmbitos local, regional, nacional e 
internacional nas diversas áreas do conhecimento, além de Incentivar, fomentar, apoiar, 
reconhecer e valorizar a realização de eventos e atividades integrantes da Semana de Arte, 
Cultura, Ciência e Tecnologia da UFBA (ACTA).  
 
 2.1.7. PRÓ-PARTICIPAR - PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS ACADÊMICO-TÉCNICO-CIENTÍFICOS DE ALTA RELEVÂNCIA que visa apoiar 
estudantes regulares de graduação ou pós-graduação stricto sensu que desejem participar de 
eventos internacionais de alta relevância no exterior com apresentação de trabalhos completos ou 
atividades que tenham alta relevância para a pesquisa, inovação, e/ou pós-graduação stricto sensu 
da UFBA. 
 
 2.1.7. PRÓ-PUBLICAR - PROGRAMA DE APOIO À REVISÃO E TRADUÇÃO DE 
MANUSCRITOS DA UFBA PARA PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DE 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA. O Programa objetiva a revisão de manuscritos redigidos nas línguas 
inglesa, italiana, espanhola, alemã ou francesa (ou tradução para as referidas línguas de 
manuscritos redigidos na língua portuguesa) oriundos de atividades de pós-graduação, pesquisa, 
criação, inovação ou de outras atividades acadêmicas de autor(es) vinculado(s) à UFBA, a serem 
submetidos a periódicos científicos qualificados. 
 
 2.1.7. PRODOC - UFBA - PROGRAMA DE APOIO A PESQUISADORES 
EMERGENTES DA UFBA. O Programa tem como alvo os recém-doutores e/ou doutores recém-
contratados pela Universidade, de modo que sejam apoiados financeiramente para darem início à 
sua vida de docente/pesquisador na IES. 
 
 Os programas externos que a PROPG operacionaliza estão descritos abaixo: 
 
 PROAP - Programa de Apoio à PG, financiado pela CAPES: apoia cursos de PG stricto 
sensu, em custeio de atividades acadêmicas e de pesquisa, além de manutenção de sua 
infraestrutura.  
 
 PRÓ-EQUIPAMENTOS, financiado pela CAPES: apoia o suprimento de equipamentos 
de uso compartilhado para a melhoria da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nos 
programas de PG. 
 
 PDSE - Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, financiado pela CAPES: oferece 
bolsas no exterior, na modalidade "sanduíche", a alunos de cursos de doutorado da UFBA, cujos 
conceitos sejam iguais ou superiores a quatro na última avaliação trienal. 
 
 DS - Demanda Social, financiado pela CAPES: oferece bolsas de mestrado e doutorado, 
em quotas. 
 
 PNPD – Programa Nacional de Pós-Doutorado, financiado pela CAPES: oferece bolsas de 
pós-doutorado, em quotas. 
 
 PEC/PG - Programa Estudante Convênio de PG, financiado pela CAPES: possibilita a 
formação pós-graduada de estudantes dos países da África, América do Sul e Caribe, com os 
quais o Brasil mantém acordos culturais e científicos. 
 
 PAEC-OEA-GCUB - Programa de Alianças para a Educação e Capacitação: é uma 
iniciativa do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras em conjunto com a Organização dos 
Estados Americanos. Os objetivos são promover a maior integração das universidades brasileiras 
na região; incentivar o intercâmbio científico e cultural; aumentar a mobilidade estudantil 
internacional; e apoiar o desenvolvimento humano de indivíduos notáveis das Américas mediante 
a oferta de bolsas acadêmicas para programas de Mestrado e Doutorado em universidades 
brasileiras. 
 
  PRODOUTORAL – Programa de Formação Doutoral Docente: Edital lançado no 
segundo semestre de 2013 pela CAPES, com objetivo de estimular o incremento no quadro de 
doutores das IFES brasileiras. A PROPG elaborou e submeteu o Projeto da UFBA, que está 
atualmente sob análise da CAPES. 
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3. Panorama quantitativo dos Programas de PG da UFBA 

 
 Em 2013 a UFBA alcançou a marca de 82 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
reconhecidos pela CAPES, os quais abarcam 63 cursos de Mestrado Acadêmico, 11 de 
Mestrado Profissional e 48 de Doutorado, perfazendo um total de 122 cursos. Deste total, cinco 
cursos são realizados em rede de cooperação com outras instituições de ensino superior e quatro 
foram aprovados em 2013, sendo que dois deles tem o seu início programado para 2014. O 
crescimento da PG da UFBA é evidente, conforme demonstrado na Tabela 1.  
 Outra forma de acompanhar o crescimento da PG stricto sensu da UFBA é observar 
tendências a respeito da matricula no final do ano e do número de vagas oferecidas anualmente, 
conforme demonstrado nas Tabelas 2 e 3, abaixo. 
 
 
Tabela 1. Evolução do número de cursos stricto sensu na UFBA* 
 

NÚMERO DE CURSOS COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR (%) COMPARAÇÃO COM 2005 (%) 
ANO* 

MP MA D T MP MA D T MP MA D T 

2005 3 37 19 59 - - - - - - - - 
2006 4 41 25 70 33 11 32 19 33 10 32 19 
2007 4 43 31 78 0 5 24 11 33 16 63 32 
2008 4 45 34 83 0 5 10 6 33 22 79 41 
2009 4 50 38 92 0 11 12 11 33 35 100 56 
2010 7 59 41 107 75 18 8 16 133 59 116 81 
2011 7 60 44 111 0 2 7 4 133 62 132 88 
2012 10 60 46 116 43 0 5 5 233 62 142 97 
2013 11 63 48 122 10 5 4 5 267 70 153 107 

MP: Mestrado Profissional; MA: Mestrado Acadêmico; D: Doutorado; T: Total; 
*Considera, em cada ano em questão, apenas os cursos em funcionamento, mas não inclui cursos em processo de 
descontinuação, seja por incorporação ou por desmembramento; razão pela qual alguns casos os números relatados 
diferem das informações disponibilizadas na página da CAPES. 
 
Tabela 2. Evolução de número de vagas oferecidas nos cursos PG da UFBA 
 

NÚMERO DE VAGAS NÍVEL 2009 2010 2011 2012 2013 
Mestrado 1.274 1.321 1.445 1.898 2.177 
Doutorado 626 618 685 830 859 
Total 1.900 1.939 2.130 2.728 3.036 
Fonte: SIAC/UFBA 

 
 Tabela 3. Evolução de número de matriculados no final de ano nos cursos PG da UFBA 

NÚMERO DE MATRICULADOS NÍVEL 2009 2010 2011 2012 2013.1* 
Mestrado  2.293 2.216 2.364 2.547 2.908 
Doutorado 1.379 1.571 1.732 1.913 2.164 
Total 3.672 3.786 4.096 4.460 5.072 
Fonte: SIAC/UFBA 
*Dados preliminares referentes apenas ao semestre 2013.1. 

 
 Percebe-se que entre 2009 e 2013 houve crescimento na oferta de vagas e na quantidade de 

matriculados, evidenciando aumento no período de 59,8% e de 38,1%, respectivamente. O avanço 
foi especialmente marcante no caso de matriculados em nível de doutorado, pois o número total 
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passou de 1.379 para 1.913, um crescimento de 38,7% nos quatro anos considerados. No período 
de 2009 a 2012 foram defendidas na UFBA 1.854 dissertações de mestrado e 586 teses de 
doutorado. Como o semestre 2013.2 está em andamento não foi possível aferir o total de defesas 
para o ano letivo de 2013. Em 2013, alunos matriculados em programas de PG stricto sensu da 
UFBA foram apoiados por aproximadamente 2.000 bolsas de mestrado e de doutorado, oriundas 
da CAPES, SESu, CNPq e FAPESB. A contribuição maior veio da CAPES, que disponibilizou 
757 bolsas de mestrado e 503 de doutorado pelo programa de Demanda Social. É importante 
registrar que praticamente todos os alunos de doutorado qualificados para o recebimento de bolsa 
foram devidamente atendidos. No ano de 2013 a CAPES modificou o PNPD – Programa Nacional 
de Pós-Doutorado, oferecendo cotas aos PPGs, gerenciadas pela PROPG. Cada PPG recebeu uma 
cota, exceto aqueles de excelência (conceitos seis e sete) que receberam duas. Também se 
excetuaram PPGs em que algum docente possuía cota direto ao pesquisador nos PNPDs antigos. 
A UFBA foi contemplada com 53 cotas, sendo que 31 cotas ainda estão por ser preenchidas. 
 

4. Panorama qualitativo dos Programas de PG da UFBA 
 
A partir das avaliações realizadas pela CAPES, a distribuição dos conceitos dos programas 

desenvolvidos no âmbito da UFBA pode ser estratificada em: 01 Programa Nível 07; 03 
Programas Nível 06; 15 Programas Nível 05; 31 Programas Nível 04 e 21 Programas Nível 03. 
Entre os 82 programas de PG stricto sensu da UFBA, 11 são em rede ou não foram avaliados por 
serem recém-implantados. Dos 71 avaliados, a maioria (70,4%) é plenamente consolidada (nota 
quatro ou maior) e mais de um quarto (26,8%) pode ser considerado entre “muito bom” e 
“excelente” (nota cinco ou maior). Os percentuais correspondentes, referentes ao país como um 
todo, são 65% e 33%, respectivamente. Assim, a UFBA supera a tendência nacional em relação 
ao percentual de programas consolidados, mas está aquém da tendência quando se trata de 
programas de alta qualidade. Por outro lado, vale destacar que a UFBA é a única instituição de 
educação superior nas regiões norte/nordeste que oferece um programa de nível sete (neste caso, o 
Programa em Saúde Coletiva). É neste contexto que a PROPG se empenha em prol da melhoria 
do cenário qualitativo da PG na UFBA, por meio de políticas cotidianas adotadas que podem ser 
agrupadas em seis componentes principais. O primeiro diz respeito à intensificação da 
comunicação da PROPG com os programas. Para tal foi criada uma lista de discussão com o 
cadastro de todos os Coordenadores no âmbito da UFBA, o que proporcionou maior organicidade 
ao longo de 2013 e permitiu à PROPG informar, alertar e estimular as coordenações sobre editas, 
oportunidades de bolsas, programas de intercâmbio, mobilidade acadêmica, entre outros. O 
segundo componente compreende um processo contínuo de orientação aos programas do 
ponto de vista acadêmico, que foi intensificado no decorrer de 2013 com a montagem das rotinas 
acadêmicas relativas à PROPG. Ainda com foco para a Avaliação trienal 2010-2012 pela CAPES, 
a PROPG se reuniu tanto coletiva quanto individualmente em 2013, com os coordenadores dos 
PPGs da UFBA. O terceiro ponto de apoio é o financeiro, considerando que em 2013 recursos 
foram aplicados de maneira estratégica com foco no atendimento de necessidades de programas 
com nível no estrato mais baixo da avaliação da CAPES com intuito de propiciar condições de 
melhoria, além de executar aporte financeiro também para apoiar cursos recém-criados. As ações 
estratégicas tipificadas como item quatro foram aquelas de fomento à criação de cursos em 
áreas não contempladas pela UFBA, que culminaram na criação do Mestrado em Relações 
Internacionais; Mestrado e Doutorado em Ciência da Computação; Doutorado em Economia; 
Doutorado em Alimentos, Nutrição e Saúde. O quinto segmento diz respeito a ações específicas 
para cursos que mantiveram notas baixas em diferentes avaliações trienais, o que se 
intensificou, visto que em 2013, a PROPG considerou prioritário o fortalecimento de programas 
de PG de nível três com a execução do PRÓ-CONSOLIDAR, já mencionado em item anterior. 
Por fim, o sexto componente é o constante estímulo à internacionalização como ferramenta de 
prospecção da UFBA e melhoria qualitativa de seus Programas de PG. Deste modo, a partir do 
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ano de 2013 foi intensificada na PROPG sua principal ação de internacionalização, o PDSE. Para 
este Programa o número de bolsas para a UFBA foi dobrado e tem atendido toda a demanda 
qualificada. Participaram do PDSE 69 bolsistas de 28 programas de PG da UFBA, que realizaram 
estágios em 18 países, com este aproveitamento a UFBA se tornou a Universidade Brasileira a 
enviar o maior numero de estudantes brasileiros de Doutorado para o PDSE. Outro programa 
importante é o PEC/PG, que é financiado pelo governo brasileiro e que financiou, na UFBA, 19 
bolsistas em 2013, distribuídos entre 10 programas, oriundos de 08 países diferentes, 
principalmente de Moçambique e Angola. Uma terceira estratégia de internacionalização 
envolveu articulações com a Assessoria Internacional da UFBA em 2013 para estreitamento de 
relações com instituições estrangeiras, com vistas fortalecer o intercâmbio na PG. Ainda sobre a 
internacionalização tivemos em 2013 através do PAEC (Programa de Alianças para a Educação e 
a Capacitação), um programa que oferece bolsas acadêmicas a indivíduos destacados das 
Américas, três alunos de Mestrado vindos do Peru, Colômbia e Paraguai e dois alunos de 
Doutorado do Peru. Uma terceira estratégia de internacionalização envolveu articulações com a 
Assessoria Internacional da UFBA em 2013 para estreitamento de relações com Instituições 
estrangeiras, com vistas fortalecer o intercâmbio na PG. Vale registrar que em 2013 o Pró-Reitor 
de Ensino de PG acompanhou a Reitora da a UFBA em uma visita a quatro Universidades dos 
EUA. Do mesmo modo, o Coordenador de Ensino de Pós-Graduação participou de duas missões à 
Organização dos Estados Americanos para tomar parte da construção do Edital PAEC 2013 e para 
presidir a Comissão Científica que finalizou a avaliação dor referido edital.  
 
  6. Articulação PROPG e outros segmentos da UFBA 
 
 Além das articulações já referidas, a PROPG tem buscado se relacionar com a PROGRAD, 
mais especificamente com a SUPAC e a SGC, de modo a sistematizar os trâmites burocráticos 
realizados por estes órgãos relativos aos cursos de PG. O Conselho Acadêmico de Ensino tem 
participado destas discussões, com grandes contribuições, visto que é neste órgão colegiado que as 
excepcionalidades resultantes de qualquer desvio nestes trâmites são encaminhadas, discutidas e 
resolvidas. As articulações com estes segmentos serão continuadas em 2014 quando se espera 
melhorias nos sistemas de informática e de tramitação documental que abranja as diferentes unidades 
envolvidas e os Programas de PG. A principal articulação realizada pela PROPG ocorre com a 
PROPCI, não apenas pelo compartilhamento do espaço físico, financeiro e de recursos humanos, 
como também pela natural aproximação entre PG e a Pesquisa e Inovação. As principais ações a 
serem destacadas neste âmbito dizem respeito ao estímulo conjunto para elevar a produção científica 
na UFBA, seja por meio de publicações convencionais ou de patentes e registros. Em 2013, as duas 
Pró-Reitorias executaram, em conjunto, cinco editais, já mencionados.  
  

7. Panorama financeiro da PROPG - Recursos recebidos e executados em 2013 
 

A tabela a seguir demonstra a aplicação do recurso oriundo do orçamento do tesouro 
(Fonte 112) e recursos próprios (Fonte 250), destinado a atender compromissos dos Editais do 
Pró-Consolidar, PROPEE, Pró-Publicar, serviços de desembaraço alfandegário e transporte 
internacional de cargas via aérea com seguro internacional referente à cobertura das despesas de 
importação do Edital Pró-Equipamentos - Capes, além da manutenção e do reequipamento da Pró-
Reitoria. Do total da despesa empenhada, aproximadamente, 42% foi destinado a serviço de 
pessoa jurídica, 16% à aquisição de Material Permanente e 18% para aquisição de passagens. 

Informações orçamentárias e financeiras Em R$ 1,00 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

Não processados Valores Pagos 

1.000.000 1.302.418 1.302.418 732.074 570.344 732.074 
Fonte: SIAFI/2013 
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Os recursos destinados ao Programa de Apoio à Pós-Graduação-PROAP, gerenciado pela Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, têm a finalidade de proporcionar melhores condições para a formação de 
recursos humanos e a produção e o aprofundamento do conhecimento nos cursos de pós-graduação 
stricto sensu, mediante apoio a quinze itens definidos como financiáveis pela Portaria nº 64, de 
24/03/2010, da CAPES. 

O Programa Pró-equipamentos de 2013 teve a participação de 27 programas e resultou na 
aquisição de 49 equipamentos, 36 adquiridos no mercado nacional e 13 no mercando 
internacional, cujo resultado da aplicação chegou a 57,98%, sendo prejudicado por três fatores 
principais: (1) o curto tempo entre a chegada dos recursos (setembro) e a data final para sua 
execução (novembro), (2) a falta de agilidade por parte de alguns programas no sentido de 
fornecer à PROPG as especificações necessárias, e (3) dificuldades relacionadas com processos de 
importação, devidas à ausência na UFBA de um setor especifico que trate de transações de 
natureza internacional.    

Ambos os Programas decorreram de Termo de Cooperação firmado com a CAPES, 
mediante descentralização e concorreram para melhorar os níveis dos Programas de Pós-
Graduação nos aspectos relacionados ao apoio e reequipamento dos laboratórios de uso 
compartilhado. Os recursos destes dois Programas foram aplicados conforme tabela a seguir: 

 
Em R$ 1,00 

Origem Recebido Despesa 
Empenhada 

Despesa  
Liquidada 

Restos a 
Pagar Saldo % não 

utilizado 
PROAP 4.100.124 3.994.922 3.332.829 662.093 105.202 2,57% 

Pró-equipamentos 3.117.565 1.807.401 0 1.807.401 1.310.164 42,02% 
Fonte: SIAFI 2013 
 

8. Considerações Finais 
 
Em 2013 a PROPG sustentou avanços já em desenvolvimento e que já vinham se 

manifestando nos anos anteriores. Entre os fatores que foram preponderantes para tais progressos, 
podem-se citar: 1) a dotação financeira a partir de recursos da UFBA (fonte 112); 2) o lançamento 
de Programas em forma de Editais que foram importantíssimos para o fortalecimento da Pós-
Graduação na UFBA; 3) a reestruturação da PROPG, por meio da criação de uma nova 
Coordenação que trata do Fomento à Pós-Graduação; 4) Requalificação do quadro funcional com 
a chegada de novos membros e com a capacitação do corpo de servidores; 5) Melhoria nas formas 
de comunicação com os Programas e outros atores ligados à Pós-Graduação; e 6) fortalecimento 
de ações de internacionalização que tem grande impacto na avaliação dos PPGs e na produção de 
conhecimento por meio da Pós-Graduação na UFBA. 
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   PPPRRRÓÓÓ---RRREEEIIITTTOOORRRIIIAAA   DDDEEE   EEEXXXTTTEEENNNSSSÃÃÃOOO   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTÁÁÁRRRIIIAAA   
 
 
Atribuições e Estrutura:  
A Pró-Reitoria de Extensão (Proext) da UFBA, como as demais Pró-Reitorias acadêmicas, tem 
por atribuições gerais3, no contexto de sua área específica de atuação (i.e., extensão universitária): 
formular diagnósticos dos problemas da Instituição e propor políticas de atuação; apoiar os 
Órgãos Colegiados Superiores no estabelecimento dessas políticas, assessorá-los nos processos de 
deliberação e executar suas decisões; e supervisionar os órgãos responsáveis pela execução de 
atividades de extensão universitária.  
 
Suas atribuições específicas incluem4: coordenar programas de fomento, intercâmbio, divulgação 
e avaliação da extensão, da pós-graduação lato sensu, da educação permanente e dos serviços; 
estimular e supervisionar programas amplos, de natureza interdisciplinar, que envolvam várias 
Unidades Universitárias ou Órgãos Estruturantes; manter um sistema de informações para 
registro, acompanhamento e divulgação de programas e ações de extensão, de pós-graduação lato 
sensu, de educação permanente e de serviços desenvolvidos pela Universidade; autorizar a 
expedição de certificados referentes a ações extensionistas e correlatas. 
 
Para cumprir suas atribuições, a Proext conta com uma estrutura enxuta que inclui quatro 
Coordenações: Coordenação de Programas e Projetos de Extensão (COPPEX); Coordenação de 
Formação e Integralização Curricular da Extensão (COFIC); Coordenação de Produção e Difusão 
da Extensão (COPROD); e Coordenação de Televisão e Mídias Digitais (COTMID); e um Setor 
de Gestão Administrativa e Financeira (SEGAF). Seu quadro de pessoal inclui cinco docentes que 
ocupam os cargos de Pró-Reitor e Coordenadores das coordenações acima mencionadas, 15 
servidores técnico-administrativos, dez funcionários terceirizados e oito estagiários5. 
 
Metas institucionais sob responsabilidade da Proext em 2013 
As metas institucionais da Proext para o interstício 2012-2016 estão registradas no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFBA e atendem a duas diretrizes. A seguir, 
discriminamos essas metas apresentando seu contexto, descrevemos as ações realizadas pela 
Proext, em 2013, para atingi-las e analisamos os resultados alcançados. Fazemos, em seguida, o 
mesmo para metas do âmbito da Proext que não fazem parte do PDI mas que possuem 
visibilidade perante a comunidade universitária e público externo.  
 
 
 
Diretriz A – Consolidar a institucionalização da extensão na UFBA pelo estabelecimento de uma 
política continuada de estímulo, fomento, registro e qualificação das ações extensionistas. 
 

Meta A.I 
Aumentar a eficiência da gestão da extensão universitária na UFBA por meio do aperfeiçoamento 

ou implementação de sistemas informatizados. 
 

                                                        
3 Artigo 21° do Regimento Geral da Universidade Federal da Bahia, 11 de março de 2010. 
4 Artigo 94° do Regimento Geral da Universidade Federal da Bahia, 11 de março de 2010. 
5 Números referentes a dezembro de 2013. 
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Contexto:  
A realização de ações de extensão universitária na UFBA depende de procedimentos que 
envolvem diferentes atores (docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes, membros 
externos), diferentes unidades (unidades universitárias, pró-reitorias) e diferentes setores 
(acadêmicos e administrativos). O sucesso das ações de extensão depende de que os fluxos desses 
procedimentos sejam ágeis e efetivos, e essa eficiência é particularmente importante no cenário de 
potencial ampliação das ações de extensão. Os sistemas informatizados de extensão 
disponibilizados pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da UFBA são 
instrumentos centrais nesse processo. Eles incluem: SIATEX (Sistema de Registro e 
Acompanhamento de Atividades de Extensão), GERE (Sistema de Gerenciamento de Eventos), 
SISBIEX (Sistema de Gerenciamento de Bolsas de Extensão) e SAPEX (Sistema de 
Gerenciamento de Editais Internos de Fomento à Extensão Universitária).  
 
Contudo, a institucionalização crescente da extensão cria novos procedimentos derivados do 
estabelecimento (e normatização) de políticas e programas de extensão e contribui para que 
concepções institucionais sejam amadurecidas. Como resultado, surge a necessidade de ajustar os 
fluxos existentes (e os sistemas relacionados) para que sejam garantidos a eficiência e o 
atendimento às normas vigentes.  
A Proext atua, nesse processo, propondo aos conselhos superiores normas relacionadas à 
extensão; mapeando os fluxos de procedimentos existentes e concebendo novos fluxos; 
diagnosticando sua eficiência; alterando-os para torná-los mais eficazes; interagindo com a STI 
para ajustar os sistemas informatizados; e dando conhecimento à comunidade universitária sobre 
as normas e fluxos através de reuniões e de produção e divulgação de documentos. 
 
Ações e impactos:  
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, que tiveram os seguintes impactos:  
 
(1) Normatização: 
Ações:  
Apresentamos ao Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão (CAPEX) da UFBA proposta de 
normatização para dois programas institucionais: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Extensão Universitária (PIBIEX), que foi aprovada (Resolução 03/2013 CAPEX) e Programa 
Vizinhanças, que se encontra em análise. Procedemos ainda à revisão da Resolução 01/2011, para 
Cursos de Pós-Graduação presenciais lato sensu.  Apresentamos, finalmente, ao Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UFBA, proposta de regulamentação do 
componente Curricular, modalidade disciplina, Ação Curricular em Comunidade e Sociedade – 
ACCS, que foi aprovada (Resolução 01/2013 CONSEPE). 
Impactos:  
Para produzir as normas do PIBIEX, levamos em conta a experiência pregressa dos dois anos 
consecutivos de desenvolvimento desse programa de bolsas (2012-2013). O texto aprovado da 
norma institucionaliza o Programa, garantindo periodicidade anual de fomento, explicita seus 
objetivos, seus procedimentos de inscrição e seleção e o modo de acompanhamento de resultados. 
Isso garante maior estabilidade conceitual e processual ao Programa e estabelece as bases para sua 
evolução futura. O texto das normas do Programa Vizinhanças que encaminhamos ao CAPEX 
apresenta duas novidades importantes no fomento sistemático à extensão universitária: a 
participação da comunidade externa à Universidade no processo de definição de prioridades do 
edital público de fomento (garantindo, desde a concepção das ações, a relação dialógica prevista 
no Plano Nacional de Extensão Universitária) e a integração de ações associadas a várias linhas de 
fomento (ACCS, Projetos, Eventos, Cursos, Produtos) em um plano de ação integrado 
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(favorecendo a emergência de resultados com maior impacto social e acadêmico). Esse é o 
primeiro programa de fomento à extensão com essas características no país, até onde temos 
conhecimento. Quanto à revisão das Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação 
presenciais lato sensu, as modificações na legislação vigente, propostas pela Proext, visam 
adequar os trâmites para criação de novos cursos e para apresentação de relatórios aos 
procedimentos administrativos institucionais atuais. A nossa expectativa com a atualização dessa 
resolução é tornar mais eficiente a gestão desses cursos na UFBA. Em relação às ACCS, temos 
buscado implementar a meta 23 do Plano Nacional de Educação (2011-2020), bem como as 
diretrizes e metas do PDI da UFBA (2011-2016) que convergem no intuito de: “assegurar que, no 
mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a graduação no ensino superior no País seja 
reservado para a atuação dos alunos em ações extensionistas”. Com a Criação da Coordenação 
de Integralização Curricular nesta Pró-Reitoria pretendemos assegurar o cumprimento desse 
objetivo. As ações desenvolvidas neste ano buscaram integrar não só a extensão à graduação, mas 
também à pós-graduação ao disponibilizar vagas nos editais das ACCS para disciplinas desses 
dois níveis. 
 
(2) Mapeamento e ajuste de fluxos de procedimentos: 
Ações:  
Realizamos o mapeamento de fluxos referentes: aos Editais PIBIEX; aos Editais ProExt-MEC; à 
oferta de ACCS e seu fomento; à oferta de cursos de pós-graduação lato sensu e à tramitação de 
seus relatórios finais; ao registro de ações de extensão; à certificação de ações de extensão; e à 
concessão de bolsas e auxílios financeiros para estudantes envolvidos com extensão. Além disso, 
realizamos o ajuste desses fluxos visando sua otimização e sua adequação às Resoluções 02/2012 
(Extensão Universitária) e 03/2013 (Programa PIBIEX), ambas do CAPEX. Essas ações foram 
desenvolvidas em parceria com a Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Institucional de 
Fluxos da Superintendência de Avaliação Institucional. 
Impactos:  
O mapeamento desses fluxos permitiu a detecção de problemas relacionados com o não 
cumprimento das normas vigentes ou à existência de passos desnecessários que prejudicavam o 
andamento dos procedimentos. Com isso, reformulamos os fluxos de modo a atender aos marcos 
legais existentes e a otimizá-los. Os novos fluxos foram usados como base para a comunicação de 
procedimentos para a comunidade universitária (item 3 a seguir) e para a interação com a 
Superintendência de Tecnologia de Informação (STI) para adequação dos sistemas informatizados 
a ele vinculados (item 4 a seguir).  
 
(3) Comunicação sobre fluxos de procedimentos: 
Ações:  
Estabelecemos uma estratégia de comunicação dos novos fluxos de procedimentos (e 
normatização associada) aos gestores institucionais (diretores de unidades universitárias, 
coordenadores de colegiados, coordenadores de ações de extensão) que incluiu: reuniões 
semestrais presenciais com os mesmos (ocorridas em 20 de maio e 10 de outubro) com 
apresentação desses tópicos e distribuição do resumo impresso dos temas abordados; participação 
de reuniões de congregação nas unidades universitárias que as solicitaram (Faculdade de 
Economia, em maio; Faculdade de Medicina em agosto; Faculdade de Educação em setembro; 
Faculdade de Arquitetura em outubro;  Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, em 
dezembro); produção e divulgação do novo guia de uso do SIATEX; produção e divulgação do 
guia “Esclarecimentos sobre execução financeira de programas e projetos aprovados pelo Edital 
Proext-MEC/2014”; início da produção do Guia da Extensão Universitária da UFBA. 
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Impactos:  
Essas ações já produziram alguns impactos importantes: pactuamos com os diretores das unidades 
universitárias, por exemplo, um prazo para a aprovação, pelas congregações, dos relatórios de 
ações de extensão registradas que foram elaborados a partir de novembro de 2012. Essa aprovação 
foi definida pela resolução 02/2012 do CAPEX, mas não estava sendo seguida adequadamente por 
parte das unidades. Com o cumprimento desse acordo eliminamos o passivo de relatórios 
irregulares no sistema SIATEX. Outros impactos devem ser observados a partir de 2014, quando, 
por exemplo, serão implementados os programas e projetos aprovados pelo Edital ProExt-MEC 
2014. Antecipamos, junto aos coordenadores das ações e funcionários técnico-administrativos da 
área financeira das respectivas unidades universitárias, as principais dificuldades para uso dos 
recursos desse Edital (dificuldades que são  comuns à maioria das instituições federais de ensino 
superior). Isso deverá permitir que os mesmos evitem os problemas comuns e tenham maior 
sucesso na realização dos gastos. 
 
(4) Atualização de sistemas informatizados: 
Ações:  
Procedemos, em interação com a STI, à alteração de rotinas dos sistemas SIATEX e GERE 
visando sua adequação aos termos da resolução 02/96; procedemos à alteração de formulários e 
rotinas do sistema SIATEX de modo a suprimir a redundância dos dados solicitados com aqueles 
que devem ser apresentados para a tramitação de processos pelo setor de contratos e convênios da 
universidade; realizamos a inclusão da funcionalidade de emissão online de certificados de 
participação em ações de extensão no SIATEX; fizemos, ainda, a inclusão, no SISBIEX e 
SAPEX, da funcionalidade de automatizar a pontuação do curriculum vitae dos coordenadores de 
ações de extensão a partir dos dados presentes da plataforma Lattes do CNPq, seguindo os termos 
da norma do programa PIBIEX; realizamos um diagnóstico completo das alterações necessárias 
dos SISBIEX e SAPEX para a melhoria da gestão de bolsas de iniciação à extensão universitária. 
 
Impactos:  
As ações realizadas permitiram implementar as alterações mais importantes dos sistemas 
informatizados da extensão universitária na UFBA, trazendo os fluxos internos aos sistemas para 
a legalidade. Além disso, as simplificações implementadas trouxeram mais agilidade aos 
processos relacionados.  
 
Análise:  
Em 2013, a Proext aumentou a eficiência da gestão da extensão universitária na UFBA a partir da 
revisão e aprovação de normas, mapeamento e ajuste de fluxos de procedimentos vinculados à 
extensão e aperfeiçoamento dos sistemas informatizados que apoiam o desenvolvimento desses 
fluxos.  
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Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 

Norma apresentada a conselhos 
superiores e aprovada 

2  
(ACCS – Resolução 01/2013 Consepe 
PIBIEX – Resolução 03/2013 Capex) 

1. Normatização 
Norma apresentada ao conselho 

superior e em análise 

2 
(Programa Vizinhanças – Capex; 

Revisão da norma lato sensu – Capex)  

Mapeamento de fluxos 
7  

(PIBIEX, ProExt MEC, ACCS, Lato 
sensu, Registro, Certificação, Bolsas IE) 2. Mapeamento e ajuste de 

fluxos de procedimentos 
Ajuste de fluxos 

7 
(PIBIEX, ProExt MEC, ACCS, Lato 

sensu, Registro, Certificação, Bolsas IE) 

Reuniões gerais com gestores 
(Diretores, Coordenadores de 

Colegiados, Coordenadores de ações de 
extensão) 

2 

Participação em reuniões de 
congregação 5 

Produção e distribuição de guias 2 
(SIATEX, ProExt MEC) 

3. Comunicação sobre fluxos 
de procedimentos 

Produção de guia (em andamento) 1 
(Guia da Extensão da UFBA) 

Alteração de formulários e rotinas de 
sistemas informatizados 

4 
(SIATEX, SAPEX, SISBIEX, GERE) 4. Atualização de sistemas 

informatizados Diagnóstico para alteração de rotinas de 
concessão de bolsas 

2 
(SAPEX, SISBIEX) 

 
Limitações:  
Uma das principais limitações para o aumento da eficiência da gestão da extensão universitária na 
UFBA está relacionada ao fato de que, historicamente, muitos sistemas informatizados diferentes 
foram sendo criados para solucionar problemas pontuais da extensão, mas a comunicação entre 
eles e deles com os demais sistemas acadêmicos é ineficaz ou inexistente. O esforço de 
programação necessário para acoplar adequadamente esses sistemas torna o alinhamento dos 
dados inexequível em curto prazo. Isso dificulta os fluxos de procedimentos e o resgate de 
informações sobre a extensão universitária na UFBA. No final de 2013, a STI contratou uma 
prestadora de serviços para produzir um sistema acadêmico integrado, e a expectativa é de que 
esse novo sistema seja capaz de incorporar os principais fluxos de procedimentos da extensão 
universitária.  
 

 
Meta A.II 

Ampliar em 100% o número de atividades registradas na Proext por meio da atualização dos 
sistemas de registro de atividades de extensão da UFBA. 

 
Contexto:  
A Resolução 02/2012 do CAPEX estabelece que, na UFBA, o registro das ações de extensão 
universitária pela Proext é obrigatório e representa o ato que garante seu reconhecimento 
institucional. O registro das ações de extensão alimenta um banco de dados sobre a extensão 
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universitária da UFBA, vinculado ao SIATEX. Essa base de dados representa um importante 
instrumento da Universidade para conhecer suas ações de extensão universitária, incluindo seus 
tipos, as unidades universitárias que as oferecem, as parcerias estabelecidas para seu 
desenvolvimento, o público-alvo ao qual se destinam etc. Além de contribuir com a visibilidade 
da extensão na Universidade, ele também se apresenta como um conjunto de informações 
precioso para o estabelecimento de políticas de fomento à extensão. Finalmente, esse banco de 
dados é essencial para que se proceda à certificação, pela Proext, das ações de extensão realizadas 
pela UFBA.  
 
Há, contudo, dois problemas centrais a serem superados em relação a esse banco de dados: deve-
se garantir o registro integral das ações de extensão realizadas na UFBA e ser efetivado o 
adequado levantamento desses dados. Quanto ao registro, há a necessidade de centralizar todas as 
ações de extensão da Universidade em uma única base de dados. Muitas das ações desenvolvidas 
por professores e funcionários - inclusive várias financiadas por ministérios, agências de fomento, 
governo estadual e ONGS - não vinham sendo registradas, seja por desconhecimento dos 
extensionistas sobre a normatização e procedimentos de registro, seja porque os procedimentos 
eram conhecidos, mas considerados burocráticos pelos mesmos. Por outro lado, até 2013, o 
sistema informatizado GERE, administrado pela STI desde 2001, vinha sendo utilizado por 
diferentes setores da Universidade para gerenciar e certificar eventos de extensão universitária não 
registrados no SIATEX, o que acabava por desfalcar o banco de dados do SIATEX. Quanto ao 
resgate das informações, há a necessidade de sistematização dos dados incluídos no SIATEX para 
a geração de indicadores. Como esse sistema apresenta ao gestor da Proext funcionalidades 
restritas de cruzamento de dados, parte dos indicadores produzidos por essa Pró-Reitoria depende 
da geração de planilhas de dados pela STI. Contudo, essas planilhas vinham sendo produzidas por 
meio de um procedimento que gerava duplicidade de linhas para as ações cadastradas em mais de 
uma área temática de extensão. Como esse fato passou desapercebido pelas equipes envolvidas, os 
indicadores de anos anteriores precisam ser revistos para aumentar sua precisão. 
 
Finalmente, o aumento do número de ações registradas depende também da ampliação do número 
de ações de extensão realizadas pelos extensionistas da UFBA. A Proext contribuiu com esse 
aspecto a partir da ampliação do fomento a essas ações (ver ações da Meta A.IX). 
  
Ações e impactos:  
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, que tiveram os seguintes impactos:  
 
(1) Atrelamento do estabelecimento de convênio ao registro da ação no SIATEX 
Ações:  
Em diálogo com a Coordenação de Contratos e Convênios (CCCONV) foi acordado que o 
estabelecimento de instrumentos de parceria (termos, contratos, convênios) entre a Universidade e 
outros setores devem apresentar do registro da ação de extensão pela Pró-Reitoria. Isso cumpre os 
termos da Resolução 02/2012 do CAPEX que indica que apenas ações de extensão registradas são 
reconhecidas pela UFBA. Junto à CCCONV, o fluxo desses procedimentos foi avaliado e 
simplificado, e os sistemas informatizados que apoiam esse fluxo (SIATEX e SIPAC) foram 
aperfeiçoados para reduzir as redundâncias. Finalmente, foi produzido um guia que explica os 
passos desse procedimento com o intuito de apoiar os extensionistas.  
Impactos:  
Essas ações tornaram o procedimento mais simples, mais claro para o usuário e garantiram a 
inclusão de uma parcela importante das ações extensionistas financiadas no banco de dados de 
extensão da UFBA. 
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(2) Alteração do sistema GERE: 
 
Ações: 
Em diálogo com a STI, iniciado em 26 de abril, alteramos o formulário de coleta de informações 
para configuração do sistema GERE de modo a indicar que ações de extensão desenvolvidas pela 
UBFA só poderão utilizar esse sistema após o registro da ação no SIATEX (comprovado através 
da indicação do número de registro no formulário). Além disso, foi implementada uma 
funcionalidade no GERE que permite que o gestor da Proext produza relatórios com informações 
sobre as ações acolhidas pelo GERE e que possuem número SIATEX.   
 
Impactos: 
A partir do segundo semestre, todas as ações de extensão da UFBA que utilizaram o GERE foram 
previamente registradas no SIATEX. 
 
(3) Reanálise dos dados de registro do triênio: 
 
Ações: 
Desenvolvemos um novo protocolo de resgate de informações sobre as ações de extensão 
registradas no SIATEX de modo a evitar duplas contagens e reavaliamos os dados geradas pela 
STI para os anos 2010, 2011, 2012 e 2013.  
 
Impactos: 
A nova contagem indica que houve um grande aumento de registros de 2010 para 2011 (49%), 
resultante, principalmente, do aumento do número de projetos e cursos de extensão. Nos anos de 
2012, houve uma redução (de 10%) do número de registros que tiveram um leve aumento (3%) 
em 2013.  
 
Análise: 
No segundo semestre de 2013, a Proext fez com que os fluxos do CCCONV e do sistema GERE 
se adequassem às normas da extensão da UFBA e corrigiu procedimentos de quantificação de 
ações de extensão registradas no SIATEX. Nesse sentido, estabeleceu bases mais sólidas para o 
acompanhamento da ampliação do número de ações de extensão reconhecidas pela Universidade 
previsto no PDI. Essas alterações são muito recentes e não geraram aumento expressivo de 
indicadores já em 2013. Além disso, grandes oscilações em anos consecutivos sugerem que outros 
fatores influenciam no número de ações registradas e que uma série temporal mais longa será 
necessária para se perceber o impacto dessas ações estruturantes. 
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Indicadores de desempenho:  
 
(1) Atrelamento do estabelecimento de convênio ao registro da ação no SIATEX 
 

Simplificação do fluxo de procedimentos relacionados ao estabelecimento de 
parcerias 1 

Guia passo a passo produzido 1 

 
(2) Alteração do sistema GERE: 
 
Número de ações de extensão da UFBA que usaram o GERE no 2° 

semestre de 2013 (todas cadastradas no SIATEX) 21 

 
(3) Reanálise dos dados de registro do triênio: 

Indicador: Quantidade (número de ações registradas pela Proext por ano e 
variação anual e no período total) 

Ações de extensão 
registradas pela Proext 2010 

2011 
(variação % 

2010) 

2012 
(variação % 

2011) 

2013 
(variação % 

2012) 

Variação % 
2010-2013 

Programas de extensão 7 11 
(+ 57%) 

9 
(-18%) 

17 
(89%) 143% 

Projetos de extensão 90 170 
(+89%) 

155 
(-9%) 

148 
(-5%) 64% 

Cursos 241 384 
(+59%) 

296 
(-23%) 

298 
(+1%) 24% 

Eventos 188 250 
(+33%) 

259 
(+4%) 

256 
(-1%) 36% 

Prestação de serviços 29 33 
(+14%) 

43 
(+30%) 

31 
(-28%) 7% 

Produção e publicação 6 3 
(-50%) 

5 
(67%) 

19 
(280%) 217% 

Outras modalidades 49 59 
(+20%) 

54 
(-8%) 

78 
(44%) 59% 

TOTAL 610 910 
(+49%) 

821 
(-10%) 

847 
(3%) 39% 

 
Limitações:  
Duas limitações principais ainda afetam o cumprimento dessa meta: (a) a aderência ainda 
incompleta dos extensionistas da UFBA ao registro de suas ações de extensão no SIATEX; e (b) a 
ausência de um sistema informatizado que simplifique o processo de registro, que dialogue com 
os demais sistemas da UFBA e que possua funcionalidades de resgate de informações (inclusive 
pelo público em geral) mais flexíveis. 
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Meta A.III 

Ampliar em 100% o número de certificados de participação em atividades de extensão em 
decorrência da ampliação dos estímulos para a realização de ações de extensão. 

 
Contexto: 
A Resolução 02/2012 do CAPEX estabelece que, na UFBA, a instância que autoriza a emissão de 
certificados das ações de extensão universitária é a Proext. Até 2013, o coordenador da ação de 
extensão (projeto, evento, curso etc.) registrada no SIATEX encaminhava à Proext a lista de 
participantes com sua frequência e aproveitamento e a Proext procedia à emissão dos certificados 
manualmente e sua impressão em papel. Esse processo possuía duas desvantagens: (a) as 
informações sobre certificados emitidos não ficavam registradas no sistema, dificultando seu 
resgate; e (b) a impressão dos certificados em papel para posterior envio retardava sua distribuição 
e gerava custos. Além disso, como citado anteriormente, o sistema GERE, administrado pela STI, 
possuía seu próprio módulo de emissão (automática) de certificados que não estavam 
subordinados à Proext e, portanto, não eram computados no indicador anual gerado pela Proext. 
Finalmente, a partir de 2010, com o novo texto do Estatuto e Regimento Geral da UFBA, os 
cursos de pós-graduação lato sensu passaram a ser tratados como cursos de extensão. Os 
concluintes passaram a receber um certificado de conclusão em lugar de um diploma, mas a 
emissão desse documento permaneceu a cargo da SGC. Desse modo, até 2013 havia três 
instâncias de certificação da extensão universitária na UFBA, o que contrariava a nova Resolução 
02/2012 aprovada no final de 2012 e demandou ações da Proext no sentido tanto de regularizar a 
situação como de gerar indicadores fidedignos de número de certificados emitidos derivados 
dessas três fontes (pré-requisito necessário para cumprir a presente meta).  
 
Além disso, um aumento do número de certificados emitidos depende da ampliação do número de 
ações de extensão realizadas e registradas pelos extensionistas da UFBA. A Proext contribuiu 
para essa ampliação a partir da expansão do fomento a ações de extensão (ver ações da Meta 
A.IX) e para o aumento do número de registros através da normatização da extensão, 
simplificação de fluxos e comunicação dos mesmos para a comunidade universitária (ver ações da 
Meta A.I). 
 
Ações e Impactos: 
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, que tiveram os seguintes impactos:  
 

(1) Resgate das informações do GERE: 
Ações: 
Além de trazer o GERE para a legalidade pela exigência do número de registro do SIATEX para o 
uso do sistema (ver Ação 1 da Meta A.II), a Proext passou a autorizar a emissão de certificados 
de participação pelo GERE fazendo com que os mesmos se adéquem aos termos da resolução 
02/2012. Os certificados emitidos pelo GERE já passaram a incluir a assinatura do Pró-Reitor de 
Extensão Universitária, e o sistema está sendo alterado pela STI para permitir a inclusão da 
frequência e aproveitamento, conforme exigidos pela Resolução. Além disso, foi criada uma nova 
funcionalidade no GERE que permite à Proext gerar relatórios com o número de certificados 
emitidos para ações de extensão da UFBA e integrar essas informações em seus indicadores. 
 
Impactos:  
Os certificados emitidos pelo GERE passaram a ter as características exigidas pela Resolução 
02/2012. Além disso, ao longo do 2° semestre as 10 ações que foram administradas pelo GERE e 
já finalizadas levaram à emissão de 6.495 certificados regulares.  
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(2) Resgate das informações do lato sensu 
Ações: 
A Proext passou a incluir o número de certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato 
sensu emitidos pela SGC nos indicadores de certificação de extensão. 
 
Impactos:  
O número de certificados emitidos pela SGC referente a cursos lato sensu nos anos de 2012 e 
2013 representaram cerca de 10% de todos os certificados de extensão emitidos pela UFBA 
nesses anos. 
 
Análise:  
Em 2013, a Proext desenvolveu ações que permitiram gerar indicadores de certificação de 
extensão universitária mais completos, incluindo os sistemas SIATEX e GERE e os processos de 
cursos de pós-graduação lato sensu. Nesse sentido, estabeleceu bases mais sólidas para o 
acompanhamento da ampliação do número de certificados de extensão emitidos pela 
Universidade. Uma série temporal mais longa será necessária para se perceber o impacto das 
políticas de extensão da Universidade sobre os indicadores de certificação. 
 
Indicadores de desempenho:  

Indicador: Quantidade (número pessoas por ano e variação anual e no período total) 

Número de certificados 
disponibilizados (= total concluintes) 

Emissor Tipo de certificado 
2010 

2011 
(variação % 

2010) 

2012 
(variação % 

2011) 

2013 
(variação % 

2012) 

Variação % 
2010-2013 

Participação em evento N.D. N.D. N.D. 4.980 
(N.D.) N.D. 

Participação em 
minicurso N.D. N.D. N.D. 400 

(N.D.) N.D. 

Apresentação de trabalho N.D. N.D. N.D. 1.014 
(N.D.) N.D. 

Comissão organizadora N.D. N.D. N.D. 68 
(N.D.) N.D. 

GERE 

Avaliador N.D. N.D. N.D. 33 
(N.D.) N.D. 

SGC Lato sensu N.D. N.D. 1.740 
(N.D.) 

3.016 
(+73%) N.D. 

Equipe N.D. N.D. 4.662 
(N.D.) 

4.766 
(+2%) N.D. 

Proext 
Participantes N.D. N.D. 14.228 

(N.D.) 
14.095 
(-1%) N.D. 

SUB-TOTAL 
(SGC + Proext) N.D. N.D. 20.630 

(N.D.) 
21.877 
(+6%) N.D. 

TOTAL 
(GERE + SGC + Proext) N.D. N.D. N.D. 28.372 

N.D. N.D. 

 
Limitações: 
Uma importante empecilho para a aferição do cumprimento dessa meta se refere à falta de dados 
confiáveis sobre a emissão de certificados nos anos anteriores a 2013. O sistema GERE se 
enquadrou às normas da UFBA apenas em meados de 2013, quando passou a emitir certificados 
regulares. Os cursos lato sensu só passaram para a administração da Proext em 2010, e não estão 
associados a um sistema informatizado, de modo que não temos dados anteriores a esse período. 
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Finalmente, os dados de certificação de ações do SIATEX, até meados do segundo semestre de 
2013, não eram registrados nesse sistema informatizado. Outra limitação a ser vencida refere-se à 
resistência dos coordenadores das ações de extensão em incluírem, nos formulários do novo 
SIATEX, as informações dos participantes das ações de modo que os certificados sejam emitidos 
automaticamente pelo sistema. Com essa etapa cumprida, há a possibilidade de emissão de 
relatórios anuais fidedignos de certificados emitidos por categoria de ação de extensão. 
 
 

Meta A.IV 
Induzir a qualificação da extensão universitária por meio da promoção de eventos acadêmicos 

periódicos que deem visibilidade a programas e projetos de extensão e discutam a extensão 
universitária. 

 
Contexto:  
O conceito de extensão universitária sofreu uma série de modificações desde o início do século 
passado. Ela já foi conceituada como um conjunto de ações unidirecionais de difusão, 
assistencialismo e prestação de serviços pelas quais a universidade leva conhecimento para onde 
ele não existe. Com o amadurecimento das discussões sobre o papel da universidade pública e da 
extensão a partir do processo de redemocratização do país, solidificou-se a concepção defendida 
pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores das Instituições Públicas de Ensino Superior 
(FORPROEXT) de que a extensão representa uma filosofia de integração entre a produção de 
conhecimento e a formação de pessoal que possui grande capacidade de dar encaminhamento a 
problemas socialmente relevantes e, ao mesmo tempo, de contribuir com a formação cidadã dos 
envolvidos. Trata-se portanto de ações de interação dialógica entre a comunidade universitária e 
setores da sociedade exterior a elas, demandando o desenvolvimento de metodologias 
participativas. A qualificação da extensão realizada na universidade passa, portanto, pela 
incorporação desse amadurecimento conceitual e metodológico pelos extensionistas.  
 
A Proext procurou cumprir a meta de qualificação gerando oportunidades para que os 
extensionistas da UFBA tivessem contato com as discussões conceituais e metodológicas da 
extensão universitária a partir da interação com membros do FORPOREXT, com gestores e com 
extensionistas experientes da própria universidade.  
 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, que tiveram os seguintes impactos:  
 
(1) Criação do ciclo de seminários “Extensão: a bola da vez” 
Ações:  
Organização de cinco seminários mensais, ao longo do segundo semestre de 2013, que incluíram:  
14/ago: Oportunidades e desafios da extensão universitária 
Abertura e mediação: Blandina Felipe Viana (Pró-Reitora de Extensão Universitária UFBA) 
Palestrante: Eduardo Sílvio Sarmento de Lyra (Coordenador do Fórum de Pró-Reitores de 
Extensão do Nordeste) 
03/set: Programa ACCS: oportunidades e desafios 
Abertura e mediação: Adriano Oliveira Sampaio (Coordenador de Formação e Integralização 
Curricular da Extensão – Proext UFBA 
Palestrante: Cleverson Suzart Silva (Diretor da Faculdade de Educação UFBA) 
Palestrante: Dr. Miguel da Costa Acccioly (Vice-Diretor do Instituto de Biologia da UFBA) 
16/out: Núcleos de extensão: oportunidades e desafios 
Abertura e mediação: Wilson da Silva Gomes (Presidente do CAPEX UFBA) 
Palestrante: Nanci Santos Novais (Coordenadora do Núcleo de Extensão de Belas Artes UFBA) 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 64 

Palestrante: Denise Chaves Menezes Scheyerl (Coordenadora Geral do Núcleo Permanente de 
Extensão do Instituto de Letras UFBA) 
14/nov: Programa PIBIEX: oportunidades e desafios 
Abertura e mediação: Pedro Luís Bernardo da Rocha (Coordenador de Programas e Projetos de 
Extensão da Proext UFBA) 
Palestrante: José Roberto Severino (Membro do Comitê Institucional do PIBIEX) 
Palestrante: Carlos Alberto Bonfim (Orientador PIBIEX e extensionista) 
13/dez: Programa ProExt-MEC: oportunidades e desafios 
Abertura e mediação: Pedro Luís Bernardo da Rocha (Coordenador de Programas e Projetos de 
Extensão da Proext UFBA) 
Palestrante: Maria Helena da Rocha Besnosik (Pró-Reitora de Extensão UEFS) 
Palestrante: Rosileia Oliveira de Almeida (Coordenadora de Programa de Extensão apoiado pelo 
ProExt-MEC) 
 
Impactos:  
Os seminários, que foram amplamente divulgados para a comunidade universitária, consolidaram 
um espaço de discussão sistemática sobre a extensão universitária, permitindo o amadurecimento 
de concepções vinculados a estratégias de gestão e de captação de recursos. Apesar da quantidade 
modesta de participantes (em média 25 por seminário), vários extensionistas participaram de dois 
ou mais seminários. 
 
(2) Organização do Seminário de Extensão (SEMEX) 2013 
Ações:  
A Proext organizou o SEMEX 2013, que teve por tema “Extensão: indissociabilidade e 
relevância social”. O SEMEX é um evento da UFBA no qual os estudantes vinculados aos 
programas de bolsas de extensão da UFBA apresentam os resultados de seus planos de trabalho 
(publicados no livro de anais do evento: disponível em 
http://www.semex2013.ufba.br/modulos/gerenciamentodeconteudo/docs/187_anais.pdf ) em meio 
a uma programação de conferências, mesas-redondas e apresentações artísticas. O SEMEX 2013 
contou com um avaliador externo (Dr. Jorge Luiz Barboza, Universidade Federal Fluminense e 
Observatório de Favelas). A programação do SEMEX 2013 incluiu: 
22/out:  
Apresentação: Orquestra de violões da UFBA 
Conferência: A extensão universitária no mundo vida: indissociabilidade do conhecimento e 
relevância social 
 Jorge Luiz Barboza (UFF, Observatório de Favelas) 
Apresentação: Filarmônica UFBA 
Mesa-Redonda: Graduação, pesquisa e extensão: olhares diversos e diálogos possíveis 
 Any Brito Leal Ivo (UFBA) 
 Angela Maria Gordilho Souza (UFBA) 
 José Maurício C. Daltro Bittencourt (Centro de Ação Social – CEAS) 
Apresentação: Grupo de Dança Contemporânea da UFBA 
Exposição de pôsteres de trabalhos de extensão de estudantes dos programas PIBIEX, ACCS e 
ProExt-MEC realizados fora da região metropolitana de Salvador 
23/out: 
Conferência: Metodologias participativas: integrando pesquisa, ensino e extensão 
 Charbel Niño El-Hani (UFBA) 
Exposição Tambor como Extensão do “Ser-corpo”: a arte como fundamento para busca de uma 
autonomia profissional. 
Mesa-Redonda: Programa Vizinhanças: desafios e possibilidades nas relações UFBA/ 
Comunidades do seu entorno 

http://www.semex2013.ufba.br/modulos/gerenciamentodeconteudo/docs/187_anais.pdf
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 Blandina Felipe Viana (Proext UFBA) 
 Teresinha Fróes Burnham (UFBA) 
 Romilson Augusto dos Santos (UFBA) 
 Justina Santana da Silva (Associação de Mulheres do Calabar e Associação Ideologia 
Calabar) 
 Rodrigo Alves da Silva (Instituto Fatumbi Alto das Pombas) 
Apresentação: Grupo de Dança Contemporânea da UFBA 
Exposição de pôsteres de trabalhos de extensão de estudantes dos programas PIBIEX, ACCS e 
ProExt-MEC realizados dentro da região metropolitana de Salvador. 
 
Impactos:  
O total de inscritos no SEMEX 2013 foi de 396, dos quais 115 tiveram direito à certificação de 
participação. Foram apresentados 111 trabalhos de estudantes, que resultaram em 316 certificados 
de apresentação. Os pôsteres foram visitados por 28 avaliadores, que emitiram 229 pareceres, os 
quais foram enviados aos autores. 
 
Análise:  
Em 2013, a Proext desenvolveu ações indutivas para a qualificação da extensão universitária, 
proporcionando encontros direcionados a extensionistas da universidade (professores, servidores 
técnico-administrativos e estudantes) para discussões conceituais e metodológicas e para a troca 
de experiências em ações concretas de extensão. 
 
Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 

Número de palestras 14 
Extensão: a bola da vez 

Número aproximado de ouvintes 120 

Número de palestras/mesas-redondas 4 

Número de inscritos 396 

Número de trabalhos inscritos 111 

Número de avaliadores 28 

SEMEX 2013 

Número de pareceres emitidos 229 

 
Limitações:  
A principal limitação do impacto dos eventos promovidos sobre a comunidade acadêmica se 
refere a quantidade ainda reduzida do público que participa dos eventos. O número de docentes e 
estudantes nos seminários “Extensão: a bola da vez” foi relativamente reduzido. A participação 
dos estudantes no SEMEX foi bastante restrita à apresentação dos próprios pôsteres: a 
participação nas palestras e mesas-redondas foi bastante baixa em relação ao número de inscritos. 
A participação dos docentes no SEMEX também foi pequena, tanto nas palestras/mesas-redondas 
como nas visitas aos pôsteres. O fenômeno da baixa participação tem sido evidenciado em muitas 
das atividades promovidas pela UFBA, e, pela nossa experiência, em outras universidades 
também. No caso do SEMEX, talvez tenha contribuído para a baixa participação a simultaneidade 
de uma grande quantidade de eventos promovidos nessa semana, em função da ACTA. Outra 
possível explicação está relacionada à intensa agenda de trabalho e compromissos dos professores 
da universidade comprometidos com suas atividades acadêmicas, o que lhes impediria a 
participação em atividades adicionais. 
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Meta A.V 
Induzir a qualificação da extensão universitária por meio da vinculação do fomento às ações de 

mérito. 
 
Contexto:  
A qualificação de qualquer processo depende do conceito de qualidade utilizado. A concepção 
sobre qualidade de processos e produtos acadêmicos é usualmente compactuada dentro de áreas 
de conhecimento a partir de processos de diálogo e crítica realizado entre os próprios pares 
acadêmicos. Assim, históricos mais longos desse processo de crítica tendem a gerar concepções 
mais homogêneas (canônicas) sobre qualidade. Quando a oferta dos recursos disponíveis para o 
desenvolvimento de ações acadêmicas é mais limitada que sua disponibilidade (o que acontece 
como regra), há a necessidade de se estabelecer processos racionais de priorização que 
normalmente são mediados por critérios de qualidade das ações propostas e do perfil acadêmico 
dos proponentes. 
 
O ensino de graduação e pós-graduação e a pesquisa, em função de sua institucionalização mais 
precoce, possuem um histórico mais longo de avaliação por pares, gerando indicadores de 
qualidade relativamente consensuais na comunidade acadêmica. A institucionalização e, 
principalmente, o fomento à extensão universitária, contudo, ocorreram muito mais recentemente. 
Soma-se a isso a rápida evolução do conceito de extensão desde o início do século passado. Desse 
modo, o processo de geração de consensos sobre qualidade acadêmica da extensão é ainda 
incipiente mas, por isso mesmo, urgente.  
 
A Proext tem por meta contribuir não só para a qualificação das ações de extensão da UFBA, mas 
para facilitar o próprio processo de diálogo crítico entre pares no sentido de permitir que sejam 
formulados com maior profundidade os próprios conceitos de qualidade em ações de extensão 
universitária. 
  
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext adotou o sistema de avaliação por pares para a destinação dos recursos 
disponíveis para o fomento a ações de extensão, visando não apenas a seleção das propostas mais 
meritórias, mas também para ampliar o quadro de extensionistas se debruçando sobre o tema da 
qualidade em extensão. Além disso, criou um protocolo de interação com os coordenadores das 
propostas de programas e projetos que serão apresentados em resposta ao Edital ProExt/MEC 
2015 com o objetivo de contribuir com a qualidade das mesmas. 
 
(1) Introduzir o processo de avaliação por pares em editais próprios de fomento à extensão. 
 
Ações:  
Foram adotados dois tipos de estratégias de avaliação por pares, a depender do número de 
propostas submetidas a cada edital. No caso de editais com muitas propostas (PIBIEX 2013-
2014), o processo de seleção, regido pela Resolução 03/2013, baseia-se na solicitação de 
avaliação de cada proposta por três assessores ad hoc, e a compatibilização do resultado é 
realizada por um comitê específico de professores da UFBA indicado pelos pares. Nos demais 
editais (Eventos 2013, Cursos 2013, Produtos 2013, Cursos Livres UFBA/MAM-BA 2013, ACCS 
2013.1 e 2013.2), com um número menor de submissões, o processo de avaliação é realizado por 
um comitê específico de professores da UFBA. Todos os comitês são presididos por uma das 
coordenações da Proext. Os critérios de avaliação, definidos no Edital, abrangem as concepções e 
diretrizes da Política Nacional de Extensão.  
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Impactos: 
No Edital PIBIEX 2013-2014, foram envolvidos 154 assessores ad hoc, cinco membros do 
Comitê Institucional e um avaliador externo na avaliação de 101 propostas. Nos Editais Eventos, 
Cursos e Produtos 2013 foi envolvido um comitê com quatro membros na avaliação de 78 
propostas. No Edital Cursos Livres UFBA/MAM 2013 foi envolvido um comitê com cinco 
membros na avaliação de seis propostas. Nos Editais ACCS 2013 tivemos uma comissão para 
avaliação dos projetos composta por 7 membros que analisaram 57 propostas. 
 
(2) Criar protocolo de interação com proponentes visando qualificação das propostas submetidas 
ao Edital ProExt-MEC. 
 
Ações:  
No final de 2013 foi criada uma página no sistema Moodle UFBA 
(http://www.moodle.ufba.br/course/view.php?id=13632) para facilitar o contato da equipe da 
Proext com os proponentes de projetos e programas de extensão ao editais ProExt-MEC, que 
representa a principal fonte de financiamento público a ações de extensão no país. A página inclui 
uma avaliação do desempenho da UFBA junto aos Editais ProExt-MEC e quatro fóruns de 
discussão sobre os temas mais sensíveis à competitividade das propostas apresentadas: (1) 
Avaliação dos termos do edital, (2) Bases conceituais da extensão universitária, (3) Bases 
metodológicas da extensão universitária, (4) Construção do orçamento das propostas. Essa página 
permitirá o contato facilitado não apenas entre cada proponente e a Proext, mas também entre os 
próprios proponentes, permitindo o compartilhamento de documentos e ideias que sejam úteis 
para ampliar a competitividade das propostas. 
 
Impactos: 
O impacto esperado para essa ação é a melhoria das propostas oriundas da UFBA e a ampliação 
do número de propostas da instituição contempladas com recursos pelo MEC. Os indicadores para 
a avaliação desse impacto só estarão disponíveis em meados de 2014. 
 
Análise: 
Em 2013, a Proext promoveu a avaliação de 242 propostas de ações de extensão submetidas aos 
editais lançados nesse ano. A avaliação envolveu 418 extensionistas da UFBA, incluindo 
proponentes e avaliadores. A explicitação da concepção atual da extensão universitária nos editais 
representou uma oportunidade para que todos os envolvidos aprofundassem sua compreensão 
sobre as especificidades conceituais e metodológicas da extensão universitária. A discussão, no 
interior dos comitês, sobre as qualidades e problemas percebidos nas propostas contribuiu para o 
aprofundamento das questões associadas à qualidade na extensão universitária, e os pareceres às 
propostas, disponibilizados aos proponentes, de algum modo permitiu a percolação dessa 
discussão para o restante da comunidade universitária. A criação da página Moodle para os editais 
ProExt-MEC representa outra iniciativa que permitirá o estabelecimento do diálogo entre os 
extensionistas da UFBA, contribuindo para o aprofundamento conceitual e metodológico sobre a 
extensão universitária. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moodle.ufba.br/course/view.php?id=13632)
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Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 

Número de propostas avaliadas 101 
 

PIBIEX 2013-2014 Número de envolvidos  
(proponentes + avaliadores) 261 

Número de propostas avaliadas 78 
 

Eventos, Cursos, Produtos 2013 Número de envolvidos  
(proponentes + avaliadores) 82 

Número de propostas avaliadas 6 
 

Cursos Livres UFBA/MAM-BA 2013 Número de envolvidos  
(proponentes + avaliadores) 11 

Número de propostas avaliadas 57  
ACCS 2013 Número de envolvidos  

(proponentes + avaliadores) 64 

Número de propostas avaliadas 242 
 

TOTAL Número de envolvidos  
(proponentes + avaliadores) 418 

 
Limitações:  
Duas limitações relacionadas ao processo de fomento baseado na seleção de mérito se referem à 
participação do corpo de assessores ad hoc no edital que recebe o maior número de propostas: o 
PIBIEX. O número de propostas demanda que o comitê gestor seja auxiliado por um número 
maior de colaboradores para sua avaliação. A primeira limitação que temos enfrentado nesse 
processo se refere ao baixo número de assessores que atendem às solicitações de emissão de 
pareceres. Isso dificulta o processo de seleção pois reduz o número de avaliações independentes 
por proposta, tendendo a enviesar os resultados, e implica em que o próprio comitê institucional 
tenha que fazer a avaliação primária de um grande número de propostas. A segunda limitação se 
refere ao problema discutido no contexto da Meta A.IV: coexistem entre os professores da 
universidade concepções muito divergentes sobre extensão universitária e seus critérios de 
qualidade. Embora os editais produzidos pela Proext sempre explicitem os objetivos das ações de 
extensão em conformidade com a Política Nacional de Extensão, muitas vezes os assessores não 
acessam essas informações. A heterogeneidade de concepção dos assessores acaba se refletindo 
em avaliações muito discordantes, que demandam interferência do comitê institucional. As ações 
da Proext voltadas para a qualificação da extensão tem procurado envolver uma parcela cada vez 
maior da comunidade da UFBA nas discussões sobre qualidade da extensão, apesar das 
dificuldades relatadas no tópico “Limitações” da Meta A.IV. 
 
 

Meta A.VI 
Estimular o envolvimento de servidores docentes e técnico-administrativos em programas, 

projetos e outras atividades de extensão por meio da valorização da extensão nas avaliações de 
progressão profissional. 

 
Contexto: 
A valorização recente da extensão universitária nas políticas nacionais reflete uma alteração da 
concepção social sobre o papel e a relevância da universidade pública na sociedade brasileira 
contemporânea. Os desafios que se impõem à universidade na tarefa de contribuir com a 
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proposição de encaminhamentos para as grandes questões nacionais demandam cada vez mais o 
aumento da musculatura do eixo extensionista das universidades. Este depende, por sua vez, do 
envolvimento cada vez maior de seu quadro de servidores docentes e técnico-administrativos nas 
ações de extensão. A institucionalização da valorização funcional da realização de ações de 
extensão representa um estímulo importante nessa direção. 
 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, que tiveram os seguintes impactos: 
 
(1) Proposta de alteração de critérios para avaliação de progressão funcional. 
Ações: 
Em 2012, a Comissão de Normas do CONSUNI iniciou uma discussão sobre a revisão da 
Resolução 02/96 do antigo Conselho de Coordenação, que estabelece critérios para a aferição de 
pontos para a progressão funcional docente na UFBA. A Proext encaminhou uma série de 
sugestões de alteração das normas, incluindo: equiparação dos critérios de pontuação das 
atividades de extensão com as atividades de pesquisa (por exemplo, coordenação e participação de 
projetos de pesquisa/extensão; elaboração de relatórios de pesquisa/extensão; orientação de 
estudantes de iniciação à pesquisa/extensão); inclusão de pontuação por atividades de divulgação 
científica; etc. A discussão não teve prosseguimento no CONSUNI em 2012, de modo que a 
Proext reenviou as sugestões à comissão em 2013. 
Impactos: 
O texto da resolução continua aguardando a apreciação do CONSUNI, 
 
Análise: 
Há necessidade de aguardar a aprovação do CONSUNI para avaliar o impacto das ações. 
 
Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 

Contribuição para a valorização da 
extensão  Norma criticada 1 

 
Limitações: 
Atendimento da pauta pelo CONSUNI. 
 
 

Meta A.VII 
Ampliar o número de bolsas de iniciação à extensão universitária em 300% por meio da 

diversificação de sua origem e do fortalecimento do Programa Institucional de Bolsas de Extensão 
Universitária (PIBIEX). 

 
Contexto: 
Em 23 de dezembro de 2009, o presidente da República sancionou a Lei n° 12.155 que, entre 
outras providências, autoriza as instituições federais de educação superior a conceder bolsas de 
extensão a estudantes de graduação. Essa autorização foi regulamentada em 30 de dezembro de 
2010 pelo Decreto n° 7.416. Já em 2011, a Proext lançou seu primeiro edital para concessão de 
bolsas de iniciação à extensão, oferecendo 80 bolsas com recursos próprios. Em 2012, o segundo 
edital ofereceu 100 bolsas e a Proext reuniu-se com a diretoria da FAPESB com o objetivo de 
sugerir a criação de um programa de bolsas, nessa agência, para o fomento a projetos de iniciação 
à extensão (o que não foi atendido por limitações legais da FAPESB). Em 2013, a Proext 
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submeteu ao CAPEX o texto das normas do Programa PIBIEX, que foi aprovado (ver ação 1 da 
Meta A.I), garantindo doravante a publicação de Editais anuais para o Programa.  
 
O Programa ACCS tem um histórico mais antigo de oferta de bolsas a estudantes de graduação, 
tendo se iniciado em 2001. O número dessas bolsas vem sendo ampliado nos últimos anos, 
passando de 52 em 2010 para 82 em 2011 e para 88 em 2012. 
 
Além da concessão de recursos para estudantes de graduação através de bolsas, a Proext também 
apoia a participação de estudantes de graduação em ações de extensão com o oferecimento de 
auxílio financeiro. Diferentemente das bolsas, que são associadas a programas específicos, 
seguem o valor nacional de R$ 400,00 (dados de 2013) e implicam no recebimento sistemático de 
três ou mais mensalidades anuais, o auxilio financeiro é esporádico (uma ou duas parcelas por 
ano) e  possui valor variável a depender da ação auxiliada. 
 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, que tiveram os seguintes impactos:  
 
(1) Ampliação do número de bolsas concedidas pelo Programa PIBIEX 
Ações: 
Ao longo de 2013, 100 estudantes receberam bolsas do Edital PIBIEX 2013, 20 a mais do que no 
ano anterior. O Edital PIBIEX 2013-2014 lançado no segundo semestre de 2013 ampliou ainda 
mais o número de bolsas concedidas para 140 bolsas, cuja primeira parcela se refere ao mês de 
dezembro de 2013. Isso representou uma ampliação de 40% em relação ao ano anterior, e de 75% 
em relação ao primeiro Edital. 
Impactos: 
Com essa ampliação do número de bolsas, o número de projetos atendidos pelo programa passou 
de 45 em 2012 para 58 em 2013 e para 84 em 2014, representando uma ampliação global de 87%. 
 
(2) Diversificação das fontes de oferta de bolsas de iniciação à extensão e auxílios a estudantes. 
Ações: 
Em 2013, a Proext lançou outros três editais (PROEXT/Eventos, PROEXT/Cursos, 
PROEXT/Cursos Livres UFBA/MAM-BA) de apoio a ações de extensão que previam o 
pagamento de bolsas de iniciação à extensão e auxílios financeiros a estudantes de graduação.  
Impactos: 
Esses editais concederam,  em 2013, um total de 62 bolsas/auxílios para a participação de 
estudantes de graduação em 39 ações de extensão. 
 
(3) Manutenção do número de bolsas concedidas pelo Programa ACCS 
Ações: 
Em 2013, os Editais ACCS lançados pela Proext mantiveram em 88 o número de bolsas 
disponibilizadas (mesmo número de 2012). Como em uma das ACCS não houve inscritos, foram 
concedidas na prática 87 bolsas. 
Impactos: 
Embora não tenha havido aumento no número de bolsas a estudantes das ACCS, a implementação 
do auxílio pesquisador criou condições mais adequadas para a execução das ações das ACCS nos 
diferentes contextos em que são implementadas. 
 
(4) Bolsas e auxílios não associados a editais 
Ações: 
A Proext, embora tenha concentrado seu fomento nos editais púbicos, concedeu bolsas e auxílios 
a alguns estudantes sem a mediação de editais. Isso ocorreu no caso da concessão de bolsa: (a) a 
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estudantes da Escola de Dança que compõem o Grupo de Dança Contemporânea (ver Meta 
A.XI); (b) a estudantes que desenvolveram atividades junto à própria Proext; (c) a estudantes do 
Instituto de Química para apresentação do “Show da Química” em um evento nacional (em 
função de compromisso assumido pela Proext em 2012); e (d) a estudantes de diferentes unidades 
que realizam a ação “Som de Zilda” (em função de compromisso assumido pela Proext em 2012). 
Impactos: 
Foram concedidos 37 bolsas ou auxílios, distribuídos do seguinte modo: (a) 14; (b) nove; (c) 11; 
(d) três. Foram contempladas 12 ações de extensão. 
 
Análise: 
O total de número de bolsas de iniciação à extensão e auxílios financeiros concedidos pela Proext 
passou de 168 (apenas Editais PIBIEX e ACCS) em 2012 para 286 em 2013 (Editais PIBIEX, 
ACCS, PROEXT/Eventos, PROEXT Cursos e PROEXT/Cursos Livres UFBA/MAM-BA, além 
dos apoios não associados a editais), o que representou uma ampliação de 70%. Além disso, o 
Edital PIBIEX aprovou 140 bolsas PIBIEX para o período dez/2013-nov/2014 (o que representa 
um aumento de 75% em relação ao ano de criação do programa). Está previsto, para 2014, o 
lançamento de novos editais PROEXT/Grandes Eventos, PROEXT/Pequenos Eventos, 
PROEXT/Cursos e Programa Vizinhanças, todos com destinação de recursos para bolsas de 
iniciação à extensão universitária.  
 
Indicadores de desempenho:  

Quantidade 
Ação Indicador 

2012 2013 
(2013/2012) 

2014* 
(2014/2013) 

 
(2014/2012) 

Bolsas concedidas 80 100 
(+25%) 

140 
(+40%) 

140 
(+75%) 

Ações apoiadas 45 58 
(+29%) 

84 
(+45%) 

84 
(+87%) 

Edital PIBIEX 

Recurso aportado (R$) 384.000,00 480.000,00 
(+25%) 

672.000,00 
(+40%) 

672.000,00 
(+75%) 

Bolsas concedidas 0 62 A selecionar - 

Ações apoiadas 0 39 A selecionar - 

Editais 
PROEXT/Eventos, 
PROEXT/Cursos, 
PROEXT/Cursos 

Livres 
Recurso aportado para 

bolsas (R$) 0 30.800,00 A selecionar . 

Bolsas concedidas 88 
87 

 
(0%) 

A selecionar - 

Ações apoiadas 88 88 
(0%) A selecionar - 

ACCS 

Recurso aportado para 
bolsas (R$) 211.200,00 208.800,00 

(0%) A selecionar - 

Bolsas / auxílios 
concedidos - 37 - - 

Ações apoiadas - 12 - - 
Apoios não 

associados a editais 
Recurso aportado para 
bolsas e auxílios (R$) - 122.600,00   

TOTAL Bolsas concedidas 168 286 A selecionar - 
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(+70%) 

Ações apoiadas 133 197 
(+48%) A selecionar - 

Recurso aportado para 
bolsas (R$) 592.200,00 851.800,00 

(+44%) A selecionar - 

* 140 bolsas PIBIEX com vigência a partir de dezembro de 2013. 
 
Limitações: 
Nada consta. 
 
 

Meta A.VIII 
Ampliar em 100% a captação de recursos para o desenvolvimento de programas e projetos de 

extensão universitária por meio da divulgação à comunidade universitária de editais de fomento à 
extensão. 

 
Contexto: 
O montante de recursos próprios da Proext que vêm sendo destinados a apoiar ações de extensão 
universitária da UFBA tem se ampliado ao longo dos últimos anos. Contudo, dado o tamanho da 
Universidade, esses recursos não são suficientes para atender a toda demanda existente. Sendo 
assim, é importante que haja captação externa de recursos por parte dos extensionistas. A Proext 
apoia os extensionistas da UFBA no sentido de divulgar as oportunidades de fomento externo e 
auxiliar a articulação entre Unidades para o atendimento a Editais que exigem equipes 
multidisciplinares. 
 
Ações e impactos: 
Em 2013 a Proext desenvolveu as seguintes ações, que tiveram os seguintes impactos: 
 
(1) Captação de recursos no Ministério da Cultura (MINC) 
Ações:  
A Proext conseguiu articular professores de várias unidades da UFBA (IHAC, Faculdade de 
Ciências Contábeis, Escola de Economia, Escola de Teatro, Escola de Dança, Escola de 
Administração, Escola de Teatro, Faculdade de Comunicação, Escola de Belas Artes, Curso de 
Gastronomia – Escola de Nutrição, Escola de Nutrição e Engenharia Química) em resposta a um 
edital do Ministério da Cultura para fomento a observatórios de economia criativa.  
 
Impactos: 
A proposta foi contemplada, levando à captação de R$ 300.000,00. O Projeto contemplado é o 
Observatório Estadual de Economia Criativa – OBEC/BA, que prevê as seguintes atividades: 
estudo do desenvolvimento de estratégias para a gestão da criatividade, voltadas para a solução de 
problemas da sociedade, em vários campos do conhecimento; análise da sustentabilidade 
mercadológica das iniciativas criativas; mapeamento da capacidade de articulação de pessoas e 
grupos visando à atuação em rede a dos setores criativos em diversos municípios do Estado da 
Bahia. 
 
(2) Apoio à elaboração de propostas para o Edital ProExt/MEC 2014 
Ações: 
A Proext divulgou junto à comunidade da UFBA a abertura do Edital ProExt/MEC 2014, o que 
levou à produção de 22 propostas de programas e 18 propostas de projetos de extensão por 
professores da Universidade. Houve um processo de seleção interna para avaliar as propostas de 
programas para a linha temática de Saúde, visto que houve três propostas inscritas e apenas duas 
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poderiam ser encaminhadas pela UFBA. Após o processo de seleção interna, a Proext 
encaminhou a todos os proponentes um guia para ajuste das propostas aos termos do edital. 
 
Impactos: 
Apesar do número relativamente elevado de propostas submetidas pela UFBA, apenas 10 foram 
contempladas com recursos pelo MEC para 2014, num valor total de R$ 1.037.138,11. Várias 
propostas foram desclassificadas por não anexarem um documento obrigatório de acordo com o 
edital, apesar do guia, encaminhado pela Proext aos coordenadores, ter ressaltado a necessidade 
do envio desse documento. Visando melhorar a performance da UFBA no edital ProExt/2015, a 
Proext adotou a ação 2 descrita na Meta A.V. 
 
Análise: 
Em 2013, a captação em editais externos mediada pela Proext teve o acréscimo de R$ 300.000 
derivados do Edital MINC. Por outro lado, a captação de recursos da UFBA pelo Edital ProExt-
MEC 2014 foi um pouco inferior àquela do ano anterior, o que deve estar relacionado 
principalmente à inclusão do novo documento obrigatório no Edital que não foi cumprido por 
parte dos proponentes. De qualquer modo, nos anos de 2013 e 2014, a UFBA captou, 
respectivamente, apenas via editais ProExt-MEC, 189% e 165% a mais que em 2011. 
  
Indicadores de desempenho:  
 
Recursos externos para extensão universitária mediados pela ação da Proext. 
  

Quantidade 
Ação Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Número de propostas 
financiadas 8 17 15 10 Captação de recursos pelo Edital 

ProExt/MEC 
Valor financiado 630.548 2.172.323 1.822.354 1.037.138 

Captação de recursos pelo Edital 
Observatório da Economia 

Criativa - MINC 
Valor financiado - - 300.000 - 

TOTAL  630.548 2.172.323 2.122.354 1.037.138 

 
Limitações:  
Nada consta. 
 

Meta A.IX 
Consolidar, diversificar e tornar transparente o sistema de apoio financeiro às atividades de 
extensão da UFBA por meio da criação de editais públicos sistemáticos de apoio a ações e 

produtos de extensão. 
 
Contexto: 
Apenas nos últimos anos a Proext passou a contar com recursos mais expressivos para fomentar 
ações de extensão da Universidade. Além de institucionalizar os programas de fomento já 
existentes (ACCS, PIBIEX), a Proext tem por meta diversificar os tipos de apoios oferecidos e 
consolidá-los, além de garantir que o acesso a esses recursos se dê por processos democráticos e 
transparentes baseados em critérios de mérito acadêmico e relevância social.  
 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, que tiveram os seguintes impactos: 
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(1) Consolidação dos programas existentes 
 
Ações: 
A Proext contribuiu para a consolidação de dois programas já existentes, PIBIEX e ACCS, 
através da aprovação de normas, no CAPEX (ver ação 1 da Meta A.I).  
 
Impactos: 
Com a institucionalização, os programas, que já estavam consolidados, passaram a ter editais 
periódicos obrigatórios baseados em processos de seleção estáveis, ampliando a transparência do 
sistema. Em 2013, foram apoiados 58 projetos referentes ao edital PIBIEX 2013 e 88 referentes 
aos editais ACCSs, que contaram com um recurso total de R$ 774.000. Os 58 projetos PIBIEX 
estiveram associados a 100 planos de trabalho de bolsistas. Ainda em dezembro de 2013, a Proext 
iniciou o apoio a outros 84 projetos aprovados no edital PIBIEX 2013-2014, ao qual estiveram 
associados 140 bolsistas. 
 
(2) Diversificação do fomento 
 
Ações: 
A Proext criou, em 2013, novos tipos de apoios a ações de extensão, todos mediados por editais 
públicos e com regras transparentes de concorrência. Foram eles: Edital PROEXT/Eventos, Edital 
PROEXT/Cursos, Edital PROEXT/Produtos, Edital PROEXT/Cursos Livres UFBA/MAM-BA. 
Além disso, criou e submeteu ao CAPEX a regulamentação do Programa Vizinhanças (Ação 1 da 
Meta A.I).  
 
Impactos: 
Esses editais permitiram o apoio a 46 ações de extensão com um recurso total de R$ 295.060. 
 
Análise: 
A Proext consolidou os programas PIBIEX e ACCS, diversificou seu sistema de fomento com a 
criação de novos editais públicos, tornando transparente o sistema de apoio financeiro às 
atividades de extensão da UFBA. Os recursos aplicados pela Proext nesses editais em 2013 foram 
de R$ 1.069.060, com os quais foram apoiadas 276 ações. 
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Indicadores de desempenho:  
Ação Indicador Quantidade 

Ações apoiadas 58 
Edital PIBIEX 2013 

Recurso total (R$) 480.000 

Ações apoiadas 84 
 Edital PIBIEX 2013-2014 

Recurso total (R$) Aplicado em 2013 

Ações apoiadas 88 
Editais ACCS 2013 

Recurso total (R$) 294.000 

Ações apoiadas 16 
Edital PROEXT/Eventos 

Recurso total (R$) 108.556 

Ações apoiadas 12 
Edital PROEXT/Cursos 

Recurso total (R$) 55.599 

Ações apoiadas 11 
Edtial PROEXT/Produtos 

Recurso total (R$) 83.705 

Ações apoiadas 6 
Edital PROEXT/Cursos Livres 

Recurso total (R$) 31.200 

Ações apoiadas 1 
Programa Vizinhança – fase encomenda 

Recurso total (R$) 16.000 

Ações apoiadas 276 
TOTAL 

Recurso total (R$) 1.069.060 

 
Limitações: 
A limitação para a diversificação dos instrumentos de fomento à extensão pela Proext está 
relacionada ao orçamento anual disponível. A menos que haja ampliação do mesmo, a 
diversificação do fomento implica na redução dos valores destinados a cada edital. 
 
 

Meta A.X 
Apoiar a consolidação dos Programas “Agenda Arte e Cultura (UFBA)”, “Agência de Notícias em 
C,T&I” e “Café Científico na UFBA” como veículos de comunicação entre os setores da UFBA e 
entre esta e a sociedade e de popularização das ciências, por meio da destinação de recursos para o 

desenvolvimento de seus planos anuais de atuação. 
 
Contexto: 
A popularização do conhecimento produzido pela academia representa um relevante eixo de ação 
extensionista. A Proext apoia duas ações de popularização, oriundas de extensionistas da UFBA, 
e que apresentam características complementares. A primeira delas, coordenada pelo professor 
Charbel Niño El-Hani, é o Café Científico possui três sub-eventos. O Café Científico Salvador 
possui uma periodicidade mensal e acontece sempre no Auditório da Biblioteca Central dos 
Barris, trazendo pesquisadores de universidades e centros de pesquisa do estado da Bahia para 
falar para o público em geral, principal foco do evento, ainda que possua também participação do 
público acadêmico. O Café Científico Acta consiste numa série especial de cafés que ocorre 
durante a Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia (ACTA) da UFBA com pesquisadores 
da própria universidade, focando no público acadêmico. Finalmente, o Café Científico UFBA 
que 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 
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e um conhecimento científico. A Proext apoia esse último evento, oferecendo as condições 
materiais para a vinda dos palestrantes, para a divulgação e realização do evento. 
A segunda ação de popularização apoiada pela Proext está vinculada ao Programa Agenda Arte, 
Cultura e Ciência, coordenado pelo professor Adriano Sampaio. O objetivo do programa é 
produzir uma agenda artística, cultural e científica digital para divulgar ao público interno e 
externo da UFBA a produção acadêmico-cultural oriunda das suas unidades de ensino nos campos 
da arte, cultura e tecnologia. O projeto inclui a manutenção de dois sites: Agenda Arte e Cultura 
(www.agendartecultura.ufba.br) e Agência de Notícias em C,T&I (www.cienciaecultura.ufba.br). 
O Agenda Arte e Cultura é um portal de comunicação entre as unidades da Universidade e delas 
com a sociedade. Ao mesmo tempo, permite a formação de um banco de memória, permanente, 
das produções artísticas, culturais e científicas da UFBA ao longo dos anos. A Agência de 
Notícias em C,T&I é um veículo online especializado em temas de ciência, tecnologia e inovação, 
cujo conteúdo é produzido por bolsistas e alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), bem como por jornalistas especializados em C,T&I e colaboradores. A 
Proext apoia o Programa Agenda Arte, Cultura e Ciência oferecendo recursos para o pagamento 
de 10 estagiários e 02 funcionários terceirizados, e para a aquisição de equipamentos 
permanentes, a exemplo de: câmeras fotográficas e computadores. 
 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext continuou a apoiar essas duas ações. 
 
(1) Produção de quatro edições do Café Científico UFBA. 
Ações: 
Foram organizadas e apoiadas as seguintes palestras, realizadas na Sala de Cinema da UFBA e 
transmitidas ao vivo pela TVUfba: 
26 de março 
Palestrante: Dr. David Harvey (City University of New York) 
Palestra: A criação destruidora 
17 de junho 
Palestrante: Dr. Efraim Rodrigues (Universidade Estadual de Londrina) 
Palestra: Ecologia da Restauração, a restauração da ecologia? 
30 de agosto 
Palestrante: Dra. Leila dos Santos Macedo (Fundação Oswaldo Cruz) 
Palestra: Desafios no enfrentamento do risco biológico: incertezas atuais em um mundo 
globalizado 
08 de novembro: 
Palestrante: Dr. Constantino Tsallis (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas) 
Palestra: Complexidade em ciência e tecnologia 
Impactos: 
As palestras abrangeram uma diversidade de temas científicos e garantiram ao público presente e 
aos que assistiram às mesmas pela TVUFBA uma aproximação de qualidade à produção de 
conhecimento acadêmico de impacto em diferentes áreas. O número de visualizações dos links, 
postado pela Proext em sua página do facebook, para a visualização ao vivo das palestras, 
totalizou  3908, o que representa um público médio de 1.000 espectadores por palestra. 
 
(2) Apoio ao Programa Agenda Arte, Cultura e Ciência 
Ações: 
Produção diária de conteúdo em Arte, Cultura e Ciência; Web TV Minuto da Ciência e da 
Cultura;  
Revista Virtute. 
 

http://www.agendartecultura.ufba.br)
http://www.cienciaecultura.ufba.br).
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Impactos: 
Em média foram desenvolvidas 40 matérias mensais sobre a UFBA pelas agendas, que são 
postadas nos sites e disponibilizadas à Assessoria de Comunicação da UFBA através das redes 
sociais online. Conseguimos atingir mais de 4 mil e quinhentas pessoas que seguem no facebook e 
no twitter as agências. Os principais produtos são reportagens e fotorreportagens sobre eventos 
artísticos e culturais da Universidade Federal da Bahia, como, por exemplo, exposições de arte na 
Galeria Cañizares (EBA/UFBA), apresentações de dança da Escola de Dança da UFBA, peças 
teatrais do Teatro Martim Gonçalves, além de outros eventos em espaços culturais como o Museu 
de Arte Sacra, o Centro de Estudos Afro-Orientais, o Museu Afro-Oriental da UFBA, entre 
outros. Foram cobertos eventos como o Conexão Dança Bahia-Alemanha, a Semana de Arte, 
Cultura, Ciência e Tecnologia (ACTA) e palestras nas mais variadas escolas e institutos da 
UFBA. Além disso, também foram produzidas entrevistas especiais com artistas e pesquisadores 
na área de cultura e arte na Universidade. Acompanhamos a realização de atividades de extensão 
como o CineFacom e também atividades relacionadas às Pró-Reitorias de Extensão (Seminário 
Extensão: A Bola da Vez, SEMEX), e de Ações Afirmativas (cobertura da abertura do UFBA em 
Paralaxe). Também fomos parceiros recentemente do Encontro Nacional de Produção Cultural, 
realizado na UFBA (Enprocult), fazendo a cobertura completa do evento e disponibilizando nosso 
espaço como sala de imprensa para os repórteres. A Agência Ciência e Cultura, que é o segundo 
projeto do Programa, consolidou parceria com o Jornal A Tarde para produção de matérias no 
caderno de ciência e tecnologia, possibilitando a divulgação científica da UFBA na mídia em 
geral. 
 
Análise: 
Em 2013, foi possível ampliar os canais de interação entre a sociedade e a Universidade a partir 
da efetivação da divulgação pública de suas principais ações. Essa medida é coerente com as 
demandas contemporâneas em relação à transparência das atividades, principalmente em uma 
instituição pública. Essa diretriz também está alinhada aos novos marcos de comunicação e novas 
tecnologias da informação.  
 
Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 

Palestras ministradas 4 
Café Científico UFBA Número de visitas ao link de 

transmissão online das palestras 3.908 

Número de matérias 480 

Número de Jornais Mural 48 

Número de seguidores em redes sociais ca. 4.500 Projeto Arte, Cultura e Ciência 

Número de matérias em jornais 
4  

(4 páginas inteiras no Jornal 
A Tarde) 

Revista Virtute (meio digital) UFBA 
em parceria com a EDUFBA Revistas por ano 02 por ano (01 no prelo e 01 

em fase de editoração). 

 
Limitações:  
Há necessidade de otimizar o fluxo de informação entre as unidades e os programas. Apesar da 
produção de quase 500 notícias por ano, notamos que algumas faculdades/institutos conseguem 
ser mais eficazes em tornar públicas as suas atividades.  
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Meta A.XI 
Estimular a integração e apoiar a consolidação dos corpos estáveis de grupos artísticos da UFBA 

por meio da destinação de recursos para o desenvolvimento de planos anuais de atuação. 
 
Contexto: 
O Conselho Universitário da UFBA (CONSUNI) estabeleceu uma dotação especial para o apoio 
aos corpos estáveis da UFBA. A Proext, em 2013, responsável por repassar esses recursos 
(relativos a serviços de terceiros pessoa física e bolsas) às respectivas unidades universitárias e 
por acompanhar as ações resultantes. 
 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, que tiveram os seguintes impactos: 
 
(1) Estabelecimento de proposta de trabalho 
Ações: 
A Proext reuniu-se em maio com os representantes das unidades contempladas com apoio aos 
corpos estáveis: Escola de Dança (Grupo de Dança Contemporânea), Escola de Música (Orquestra 
Sinfônica e Madrigal) e Escola de Teatro (Companhia de Teatro). Nesse encontro, foi pactuado 
que, a cada ano, as três escolas encaminharão à Proext uma proposta de trabalho que inclua um 
cronograma de espetáculos. Embora não tenha sido possível prever isso para 2013, em função da 
falta de prazo para planejamento, para 2014, ficou acertado que as propostas de trabalho serão 
integradas e preverão espetáculos que busquem integrar esses corpos estáveis. 
 
Impactos: 
O apoio aos corpos estáveis permitiu que, em 2013, fossem realizadas 12 apresentações da 
Orquestra Sinfônica da UFBA, seis apresentações do Madrigal da UFBA, 53 apresentações da 
Companhia de Teatro da UFBA e 14 apresentações do Grupo de Dança Contemporânea da 
UFBA, totalizando 85 apresentações. 
 
Análise: 
Os corpos estáveis desenvolveram seus planos de trabalho e realizaram um número expressivo de 
apresentações ao longo do ano.  
 
Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 
Apoio oferecido (R$) 100.000,00 Apoio ao Grupo de Dança 

Contemporânea da UFBA Número de apresentações 14 
Apoio oferecido (R$) 100.000,00 Apoio à Orquestra Sinfônica e ao 

Madrigal da UFBA Número de apresentações 18 
Apoio oferecido (R$) 100.000,00 Apoio à Companhia de Teatro da 

UFBA  Número de apresentações 53 
Apoio oferecido (R$) 300.000,00 

TOTAL 
Número de apresentações 85 

 
Limitações: 
Nada consta. 
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Diretriz B – Fortalecer, ampliar e consolidar a extensão universitária como um processo 
acadêmico, aprofundando suas interfaces com a pesquisa e o ensino, em sintonia com as 
demandas da sociedade. 
 

Meta B.I 
Incentivar o envolvimento de estudantes de graduação e pós-graduação em programas e projetos 

de extensão por meio da curricularização das atividades de extensão. 
 
Contexto: 
A criação da Coordenação de Integralização Curricular já demonstra o comprometimento da 
Proext em fomentar a prática de projetos e programas de extensão por intermédio da 
curricularização das atividades. A UFBA tem sido pioneira no país ao implementar as ACCS 
como principal ação com a finalidade de cumprir essa meta nacional. Ao longo do ano, a Proext 
participou ativamente em eventos e solidarizou essa prática com outras Universidades em níveis 
Regional e Nacional, através da sua participação no FORPROEXT Regional (Campina Grande – 
PB) e Nacional (Palmas-TO), além de instituições estrangeiras (Argentina, Equador, entre outras) 
por intermédio da apresentação pública no Congresso Internacional de Extensão Universitária, em 
Quito, Equador, entre outras atividades.   
Salientamos ainda o caráter inovador da ACCS que busca efetivar, na prática, a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão de maneira articulada com os outros programas e projetos 
desenvolvidos e/ou gerenciados por esta Pró-Reitoria, a saber: o PIBIEX, ProExt/MEC, dentre 
outros. Ressaltamos, ainda, a transparência na alocação dos recursos disponibilizados nos editais 
das ACCS através de chamadas públicas de fácil acesso por parte dos interessados. 
 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, que tiveram os seguintes impactos: 
 
(1) Lançamento de editais ACCS 
Ações: 
A Proext lançou em 2013 dois editais ACCS. Além do apoio através de bolsas para monitores, já 
oferecido nos editais anteriores, nesse ano os editais incluíram o auxílio financeiro ao pesquisador 
coordenador da ação.  
Impactos: 
Nesses editais, foram contempladas 88 propostas que atenderam a um universo de 1.327 
estudantes. O auxílio ao pesquisador passou a permitir a execução desburocratizada de pequenos 
gastos necessários ao desenvolvimento das ações. 
 
(2) Sensibilização da comunidade acadêmica sobre integralização curricular da extensão 
Ações: 
A Proext usou suas vias de comunicação digital e promoveu reuniões presenciais com gestores 
das unidades, chefes de departamento e coordenadores de colegiado, além de docentes e discentes, 
para divulgar o novo status de disciplina da ACCS. 
Impactos: 
Os procedimentos relacionados à criação, oferta e fomento às ACCS desenvolveram-se de modo 
adequado na grande maioria das unidades universitárias, já se incorporando ao cronograma de 
planejamento didático dos departamentos. 
 
 
Análise: 
Além da integralização das atividades de oferta e matrícula das ACCS às unidades acadêmicas da 
UFBA, o ano de 2013 teve como marco para a integralização curricular a continuidade da adesão 
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do corpo docente e discente às ACCS. Quando consolidamos os dados de 2010 a 2013, 
observamos um aumento nas matrículas nas ACCS em 87% pelo corpo discente (vide quadro a 
seguir e Meta B.II). 
 
Indicadores de desempenho:  
(1)  
 

Quantidade 
Ação Indicador 

2010 2011 2012 2013 

Número de editais lançados 2 2 2 2 

Número de ACCS 
oferecidas 51 82 88 88 

Número de unidades 
contempladas 19 19 19 20 

Número de bolsas de 
monitores concedidas 52 82 88 87 

Número de auxílios 
pesquisadores concedidos 0 0 0 88 

Lançamento de editais ACCS 

Número de estudantes 
matriculados 640 997 1.208 1327 

Sensibilização da 
comunidade acadêmica 

Eventos para apresentação 
do Programa ACCS - - - 3 

 
Limitações: 
Mesmo com o avanço gradual no envolvimento de outras unidades da universidade, é preciso 
ampliar a sensibilização e o alcance das ACCS de modo diversificado entre os cursos da UFBA.  
 
 

Meta B.II 
Incentivar os cursos de graduação para que suas grades curriculares incluam pelo menos 10% de 
créditos referentes à participação em programas, projetos e outras ações de extensão por meio do 

cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. 
 
Contexto: 
Conforme estabelecido no PNE (2011-2020) e no PDI/UFBA (2011/2016), no mínimo 10% do 
total de créditos exigidos para a graduação devem ser reservados às ações extensionistas. 
Seguindo essa mesma resolução, em até 5 anos, 2018, as Universidades Federais devem 
integralizar, em todos os cursos de graduação, bem como os seus projetos pedagógicos a essas 
atividades. Vimos que a Proext tem sido referência no país e no exterior (ver Meta B.I) na 
implementação dessa prática. Somado a isso, os colegiados de curso começam a ser mobilizados a 
dar conta dessa demanda nacional e buscam aprimorar seus currículos com práticas de extensão 
universitária. A partir de 2013.2, todas as matrículas de ACCS vêm sendo realizadas nos 
colegiados dos cursos em suas respectivas unidades. Essa ação busca co-responsabilizar essa parte 
interessada para o cumprimento dessa meta de nível Federal para os próximos 5 (cinco) anos. 
Todas essas atividades descritas acima só puderam ser executadas em virtude da 
institucionalização das ACCS na UFBA (Resolução 01/2013 – Consepe) 
 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, que resultaram nos impactos descritos abaixo. 
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Ações: 
(I) Ampliação das matrículas de ACCS, (II) implicação dos cursos e unidades da UFBA nas 
matrículas das ACCS, (III) institucionalização da ACCS na UFBA, através dos seus Conselhos 
Superiores (01/2013, Consepe). 
Impactos: 
Ampliação do programa graças a sua institucionalização e co-responsabilização da meta Nacional 
com os colegiados dos respectivos cursos da UFBA. 
 
Análise: 
Ao longo dos últimos anos houve uma ampliação significativa nas matrículas de ACCS (vide 
quadro anterior). Esse crescimento do número de propostas, bolsistas e unidades envolvidas 
demonstram que, seguramente, até 2018 a UFBA conseguirá atingir a meta Nacional.  
 
Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador 2010 2011 2012 2013 

Estímulo para ampliação do número de 
matrículas nas ACCS 

Número de estudantes 
matriculados  

(variação percentual em 
relação ao ano anterior) 

640 
(N.D.) 

997 
(+56%) 

1.208 
(+21%) 

1327 
(+10%) 

 
Limitações: 
Os procedimentos de matrícula nas unidades não seguem, ainda, um padrão normatizado. Há 
urgência em disseminar e alinhar esses procedimentos administrativos nas unidades, bem como a 
capacitação e reciclagem de novos e antigos gestores de unidades, departamentos e/ou colegiados. 
 
 

Meta B.III 
Promover a inclusão de Ações Curriculares em Comunidade e Sociedade nos projetos político-

pedagógicos de, pelo menos, 60% dos cursos de graduação por meio do cumprimento da 
Resolução 01/2013 do CONSEPE 

 
Contexto: 
Em conformidade com as Metas B.I e B.II, buscamos ainda ampliar a abrangência das ACCS ao 
permitir sua interface com outros programas e projetos desenvolvidos na Universidade, a exemplo 
do Programa Vizinhanças. Procuramos ainda sensibilizar, por intermédio das ACCS, a 
indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão universitárias sendo uma das suas principais 
ações a efetivação da parceria PROPCI/Proext no Edital ACCS – Inovação. Entretanto, essa 
parceria busca fomentar, além dessas ações em nível de graduação, a inclusão das ACCS nos 
cursos de Pós-Graduação, uma vez que a maior parte das ACCS ofertada pela UFBA são na 
modalidade graduação. 
 
 
Ações e impactos: 
 
Ações: 
(I) ACCS da Inovação, parceria com a PROPCI/PROEXT; (II) Integração das ACCS ao Programa 
Vizinhanças em fase de execução, (III) Busca do cumprimento gradual da meta institucional de 
60% de inclusão das ACCS nos cursos de graduação. 
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Impactos: 
Contribuir para a ampliação da oferta da ACCS ao longo dos anos; estimular a interface da UFBA 
com a Sociedade e a Comunidade; melhoria na relação da UFBA com a sua vizinhança.    
 
Análise: 
A efetivação das ações mencionadas demonstra que as ACCS gozam de prestígio na Universidade 
e vem conseguindo adesão significativa em níveis qualitativos e quantitativos. Nos editais de 
ACCS para 2014.1, foram apresentadas 50 propostas o que resultará em uma média superior a 800 
alunos contemplados. Mesmo tendo sida a resolução aprovada apenas em 2013, a Proext já 
conseguiu a adesão de 23% dos cursos de graduação às ACCS. 
 
Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 

Inclusão ACCS em cursos Propostas de ACCS nos cursos 

Em 2013, foram 19 cursos que 
ofertaram ACCS, dos 82 cursos da 

UFBA, corresponde a 23% da inclusão 
das ACCS 

 
Limitações: 
Mesmo em tão curto período termos atingido 50% dos cursos da UFBA com atividades de ACCS 
ainda será necessário um esforço desta Pró-Reitoria e das unidades universitárias em integralizar 
de forma efetiva as ACCS aos projetos pedagógicos das unidades. 
 

Meta B.IV 
Transformar a TV-UFBA em um laboratório de formação de estudantes e em uma ferramenta 

central da política de visibilidade das atividades acadêmicas da UFBA e de formação de 
estudantes por meio de sua reestruturação e redimensionamento. 

 
Contexto: 
A TV UFBA tem o propósito de interagir com as diversas unidades da universidade e promover a 
divulgação do conteúdo produzido na instituição, destacando o tripé pesquisa, ensino e extensão. 
Nesse sentido, o projeto de reformulação e redimensionamento institucional da TV UFBA busca 
promover o desenvolvimento de ações que contribuam para a otimização nos processos de 
produção, divulgação e avaliação da TV UFBA entre toda a comunidade acadêmica. Para cumprir 
o objetivo, o projeto elaborado contempla uma série de medidas que visam aprimorar a qualidade 
do conteúdo produzido e intensificar a visibilidade da TV dentro e fora da Universidade.  
 
Ações e impactos: 
Ações: 
(1) Implementação de nova estrutura organizacional: Ampliação e renovação do quadro de 
funcionários e reestruturação das rotinas de produção. 
(2) Reformulação da grade de programação e criação de identidade visual para cada programa, 
trabalho iniciado no final de 2013 e ainda em processo de finalização. Além disso, foram 
realizadas mudanças no formato e linguagem audiovisual dos conteúdos, privilegiando novos 
ângulos e enquadramentos como o gênero documental e experimental. 
(3) Elaboração de plano de mídia para aumentar a visibilidade dos vídeos produzidos pela TV 
UFBA e estimular o seu reconhecimento entre o público interno e externo à Universidade. 
(4) Pesquisa e projeto de orçamento para solicitação novos equipamentos. 
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(5) Formação de uma comissão da TV UFBA para avaliar os equipamentos existentes com o 
objetivo de destiná-los à divisão de materiais ou mantê-los nas dependências da TV UFBA / 
Assessoria de Comunicação. 
(6) Articulação de Grupo de Trabalho constituído por Blandina Felipe Viana, Pró-Reitora de 
Extensão, Adriano de Oliveira Sampaio, Professor da Faculdade de Comunicação, Marise Berta 
de Souza, Professora do Instituto de Humanidades Artes e Ciências Milton Santos, Simone 
Terezinha Bortoliero, Professora da Faculdade de Comunicação, Elisabete Barbosa dos Santos, 
Servidora técnico-administrativa da Pró-Reitoria de Extensão e Marco Antonio Oliveira de 
Queiroz, Assessor de Comunicação. 
Impactos: 
As ações executadas permitiram estruturar melhor a dinâmica de trabalho na TV UFBA, a partir 
do segundo semestre de 2013 quando começaram a ser adotados os planos de reestruturação da 
TV.  
 
Análise: 
A partir da reestruturação a TV UFBA intensificou e aperfeiçoou o seu nível de produção 
seguindo medidas que prezaram pela organização, planejamento e qualidade técnica. 
 
Indicadores de desempenho:  

Ação Indicador Quantidade 

(1) Implementação de nova 
estrutura organizacional 

Ampliação e renovação do quadro 
de funcionários e reestruturação 

das rotinas de produção. 

2 novos funcionários; 
2 substituições 

1 nova estagiária 

(2) Reformulação da grade de 
programação  

Mudanças no formato e linguagem 
audiovisual; 

Criação de nova identidade visual 

Programação de dezembro: 13 
programas publicados 

(3) Elaboração de plano de mídia Ampliação do acesso ao conteúdo 
produzido 

Total de visualizações em 
dezembro: 13.017  

(4) Orçamento 
Pesquisa e projeto de orçamento 

para solicitação novos 
equipamentos. 

1 lista de equipamentos 

(5) Formação de comissão da TV 
UFBA  

Avaliação dos equipamentos 
existentes na TV UFBA 1 inventário 

(6) Articulação de Grupo de 
Trabalho  

Elaboração de proposta de 
reestruturação organizacional da 
TV UFBA e de integração dos 
projetos acadêmicos Agenda de 

Arte e Cultura e Agência Ciência e 
Cultura com a TV UFBA 

2 reuniões  
(dias 04/09 e 30/10 de 2013) 

 
Limitações: 
As instalações de trabalho e as condições precárias de infra-estrutura reduziram e limitaram a 
capacidade produtiva da TV. Além disso, houve restrição da mobilidade e dinâmica do trabalho 
por não dispormos de um carro destinado a apoiar as atividades da TVUFBA. 
 
 

Meta B.V 
Estimular a indissociabilidade entre os eixos ensino, pesquisa e extensão por meio de editais em 

parceria com as Pró-Reitorias acadêmicas. 
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Contexto: 
A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas universidades é um preceito 
constitucional.. Contudo, sua implementação na prática apresenta dificuldades que devem ser 
enfrentadas cotidianamente. Ela depende da criação de uma cultura de ação acadêmica na qual a 
produção de conhecimento esteja vinculada à formação de pessoal e ao encaminhamento de 
soluções para problemas socialmente relevantes. O fomento a ações acadêmicas tem o potencial 
de contribuir para a criação dessa cultura na medida em que exija que as mesmas integrem ensino, 
pesquisa e extensão. A Proext, em função de sua capacidade de fomento de ações de extensão, 
tem a oportunidade de contribuir para a criação dessa cultura de indissociabilidade através da 
inclusão de critérios de interação entre ensino, pesquisa e extensão no texto de seus editais. Além 
disso, as ações de discussão da extensão universitária promovidas pela Proext (ver Meta A.IV) 
contribuíram adicionalmente para discutir os caminhos pelos quais essa indissociabilidade pode 
ser atingida em ações concretas e em termos conceituais. 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, gerando os seguintes impactos: 
 
(1) Inclusão de critérios avaliação relacionados com indissociabilidade nos editais 
Ações: 
Todos os editais da Proext valorizaram, na atribuição de notas às propostas, a interação entre as 
ações de extensão com a pesquisa e a formação de pessoal. O Edital PIBIEX 2012, cujos projetos 
iniciaram em janeiro de 2013, pontuou, na avaliação das propostas, os itens “articulação com o 
ensino e a pesquisa” e “relevância para a formação cidadã dos participantes”. O Edital PIBIEX 
2013-2014, cujos projetos iniciaram em dezembro de 2013, pontuou, na avaliação das propostas, 
os itens “integração com pesquisa e ensino” e “impacto na formação acadêmica e cidadã dos 
bolsistas”. Os Editais PROEXT/Eventos, Cursos e Produtos pontuaram, na avaliação das 
propostas, os itens “integração com pesquisa e/ou ensino de graduação e/ou ensino de pós-
graduação” e “integração de estudantes de graduação e/ou pós-graduação na equipe executora”. O 
Edital PROEXT/Cursos Livres UFBA/MAM-BA pontuou, na avaliação das propostas, a 
“potencialidade dos planos de trabalho dos monitores bolsistas para sua formação acadêmica e 
cidadã”.  Ainda em 2013, foram lançados dois editais ACCS, que integram a extensão com o 
ensino e que pontuaram indissociabilidade e formação potencial para formação cidadã dos 
participantes.  
 
Impactos: 
Os itens de pontuação explicitados no oito editais direcionaram a formulação das propostas 
apresentadas pelos professores, de modo que todas elas apresentaram níveis elevados de 
integração entre extensão, ensino e pesquisa. O número de propostas apoiadas em 2013 indica o 
impacto geral sobre as ações desenvolvidas na Universidade: foram 88 projetos nos dois editais 
ACCS, 16 projetos no edital PROEXT/Eventos, 12 no PROEXT/Cursos, 11 no 
PROEXT/Produtos, 6 no PROXT/Cursos Livres, 58 no PIBIEX 2012, desenvolvidos entre janeiro 
e dezembro de 2013, além de 84 projetos aprovados pelo Edital PIBIEX 2013-2014, que se 
iniciaram em dezembro de 2013, resultando em 275 projetos fomentados com recursos financeiros 
pela Proext por meio de editais (ver tabela de indicadores da Meta A.IX). (obs.: o projeto 
associado à fase de encomenda do Programa Vizinhança não foi definido com edital, mas por 
convite). 
 
Análise: 
Em 2013, a Proext estimulou a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão a partir dos 
termos de todos seus editais lançados. 
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Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 

Número de editais em que a articulação 
foi pontuada 

(% em relação aos editais lançados) 

8 
(100%) Inclusão de critérios avaliação 

relacionados à indissociabilidade 
(ensino, pesquisa e extensão) nos editais Número de projetos contemplados por 

esses editais 275 

 
Limitações: 
Nada consta. 
 
 

Meta A.VI 
Apoiar as ações de extensão semestrais direcionadas aos servidores docentes e técnico-

administrativos da UFBA por meio de parceria com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de 
Pessoas. 

 
Contexto: 
É política da UFBA estimular ações de formação continuada de seus servidores técnico-
administrativos, que são promovidas pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas. A Proext 
possui como meta contribuir nesse processo.  
 
Ações e impactos: 
Não foram realizadas ações vinculadas a essa meta no período. 
 
Ações: 
- 
Impactos: 
- 
 
Análise: 
Embora não tenham sido desenvolvidas ações pela Proext vinculadas a essa meta em 2013, em 
2014 já está prevista a participação de dois servidores e de dois docentes da UFBA em um curso 
promovido pelo FORPROEX para a formação em avaliação da extensão universitária. Esses 
funcionários atuarão como multiplicadores desse conteúdo na UFBA.  
 
Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 

- - - 

 
Limitações: 
O envolvimento da Proext com o desenvolvimento das outras metas do PDI impediu que ações 
fossem realizadas no sentido de cumprir essa meta. 
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C. Metas do âmbito da Proext não incluídas no PDI  
 

Meta C.I 
Promoção do evento de recepção de calouros “Feira do Conhecimento” 

 
Contexto: 
A recepção anual dos calouros pela universidade representa um rito de passagem com potencial 
para ampliar com rapidez o conhecimento desses novos componentes da comunidade universitária 
sobre a estrutura, funcionamento e oportunidades oferecidas pela UFBA. A Proext, anualmente, 
promove e organiza um evento acadêmico e cultural de recepção dos calouros, intitulado “Feira 
do Conhecimento”, e fomenta a participação das unidades universitárias no mesmo. 
 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext realizou as seguintes ações, gerando os seguintes impactos: 
 
(1) Organização da Feira do Conhecimento 
 
Ações: 
A Proext organizou o evento, que teve lugar na praça das artes do campus de Ondina, Salvador. A 
Proext apoiou, financeiramente e através de cessão de infraestrutura, a organização de stands das 
unidades universitárias da UFBA. Além disso, promoveu a apresentação de oito grupos artísticos 
da UFBA durante o evento.  
 
Impactos: 
A “Feira do Conhecimento 2013” contou com a participação de 28 unidades da UFBA e outras 
organizações (Pró-Reitorias, SMUEB, DCE etc.) que apresentaram seus stands. Durante todo o 
dia, milhares de estudantes e outros membros da comunidade visitaram a Feira, o que lhes 
possibilitou conhecer melhor a UFBA e interagir com outros membros da comunidade. 
 
Análise: 
A concepção da “Feira do Conhecimento” vem substituindo a prática anterior da Recepção 
Calourosa, que, em função de incorporar shows de artistas consagrados, acabava por se 
transformar mais em um polo de atração do público geral interessado no show do que um espaço 
de aproximação dos calouros em relação à instituição. A partir de 2014, os eventos artístico-
culturais da “Feira do Conhecimento” incluirão a participação dos corpos estáveis da UFBA 
(Orquestra Sinfônica, Madrigal, Grupo de Dança Contemporânea, Companhia de Teatro), que 
recebem apoio da UFBA via Proext (ver Meta A.XI) 
 
Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 

Apoio financeiro às unidades 
universitárias para organização de 

stands (R$) 
35.000 

Número de unidades universitárias 
participantes  28 

Número total de stands apresentados 54 

Organização da Feira do Conhecimento 

Número de apresentações artístico-
culturais 8 
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Limitações: 
Nada consta. 
 
 

Meta C.II 
Inclusão dos bolsistas de programas de extensão universitária em programa de proficiência em 

idioma  
  
Contexto: 
A proficiência em um idioma estrangeiro é cada vez mais uma característica essencial na vida do 
estudante universitário. Contudo, a preparação para essa proficiência no ensino médio é 
usualmente ineficaz, demandando da Universidade esforços para superar essa limitação. A UFBA 
criou o programa PROFICI, que oferece gratuitamente a estudantes, servidores técnico-
administrativos e professores cursos em diferentes idiomas (inglês, espanhol, francês, alemão, 
italiano) e para diferentes niveis de conhecimento prévio. A Proext, em colaboração com a Propci 
e o Instituto de Letras, incorporou a exigência de participação bolsistas de seus programas 
institucionais em cursos do PROFICI. 
 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, gerando os seguintes impactos: 
 
(1) Indicação de estudantes de graduação bolsistas de extensão para vagas do PROFICI 
 
Ações: 
A Proext indicou estudantes dos programas institucionais PIBIEX e ACCS para participação no 
PROFICI.  
 
Impactos: 
Foram disponibilizadas vagas para realização de cursos PROFICI para 46 bolsistas de extensão 
(28 PIBIEX e 18 ACCS) em 2013.2 e para 77 bolsista de extensão (48 PIBIEX e 29 ACCS) para 
em 2014.1. 
 
Análise: 
A partir de 2013 os estudantes associados a programas de bolsas de extensão da Proext passaram 
a participar do programa de proficiência em idioma estrangeiro. 
 
Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 

Indicação de estudantes para realização 
de cursos de proficiência em idioma 

estrangeiro 

Número de bolsistas de extensão 
indicados 123 

 
Limitações: 
Nada consta. 
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Meta C.III 

Segurança no trabalho e de consumo de matéria prima 
 
Contexto: 
A gestão pública deve primar pela manutenção de condições de segurança do trabalho, aspecto 
que inclui desde a manutenção das condições prediais até o estabelecimento de protocolos de 
segurança de informação. Além disso, deve estar comprometida com a racionalidade no uso dos 
recursos de modo a evitar prejuízos ambientais. 
 
Ações e impactos: 
Em 2013, a Proext desenvolveu as seguintes ações, gerando os seguntes impactos: 
 
(1) Inclusão da Proext no Programa Água Pura 
Ações: 
O Programa Água Pura é uma iniciativa da UFBA voltada para o diagnóstico das instalações 
prediais relacionadas ao fornecimento de água e energia e para o registro diário do consumo 
dessas matérias-primas em seus prédios. As informações geradas são utilizadas para a detecção 
imediata de problemas e para a gestão do consumo. A Proext solicitou a instalação de um relógio 
de medição de consumo de água para seu prédio (o que não existia até o momento e impedia sua 
participação no Programa) e a registrar o consumo pelo Água Pura a partir de setembro de 2013. 
Foi solicitada também a instalação de um relógio próprio para o consumo de energia elétrica, o 
que não pode ser ainda realizado visto que o Programa Água Pura não possui esse equipamento no 
momento. 
 
Impactos: 
A Proext está construindo seu banco de dados de consumo seu consumo de água, que é 
monitorado diariamente pelo Água Pura. Até o momento não foram detectadas anomalias no 
consumo. 
 
(2) Aderência ao programa de controle de materiais e resíduos 
Ações: 
A Proext aderiu ao programa de coleta seletiva de resíduos, promovido pela Diretoria de Meio 
Ambiente da UFBA, e alterou seu padrão de consumo, substituindo copos descartáveis por xícaras 
de porcelana e substituindo a emissão de certificados impressos pela emissão de certificados 
eletrônicos. 
 
Impactos: 
O padrão de consumo e descarte de materiais da Proext passou a adotar uma racionalidade 
ambiental mais adequada. 
 
(3) Incremento da segurança predial 
Ações: 
A Proext providenciou a desobstrução da saída de emergência do prédio e solicitou a adequação 
dos equipamentos de prevenção de incêndios à PROAD, o que está aguardando solução.  
 
Impactos: 
As condições prediais da Proext foram incrementadas, trazendo maior segurança a seus usuários e 
ao patrimônio da Universidade. 
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(4) Incremento da segurança da informação 
Ações: 
A Proext promoveu um diagnóstico sobre as condições de uso e acesso à internet junto a seus 
funcionários. Com base nesse diagnóstico, promovemos, em conjunto com a STI, uma série de 
ações para a melhoria das instalações de rede na unidade (conexão à TELEUFBA por fibra óptica, 
ampliação do cabeamento interno, configuração de computadores em rede, configuração de 
impressoras em rede, configuração da rede wireless). Além disso, promovemos um treinamento 
inicial em segurança da informação para nossos funcionários. Essa sessão informativa tratou dos 
problemas de segurança no uso da internet, incluindo o uso de correio eletrônico, a proteção 
contra malwares, a definição de senhas, as boas práticas no uso de sistemas institucionais etc.   
 
Impactos: 
As condições materiais e humanas para o uso dos recursos de rede na Proext foram 
aperfeiçoados. 
 
Análise: 
A Proext promoveu avanços importantes de gestão de insumos e resíduos e melhorou as 
condições de segurança no trabalho. 
 
Indicadores de desempenho:  
 

Ação Indicador Quantidade 

Adesão a programas de gestão de 
matéria-prima e resíduos Número de programas 4 

Treinamento em segurança no uso de 
rede Número de funcionários treinados 30 

Adequações prediais Número de sistemas adequados 3 

 
Limitações: 
Nada consta. 
 
1.4. Indicadores: 
 
A Proext sugere os seguintes indicadores gerais da extensão universitária da UFBA, e apresenta 
seus valores para 2013. 
 

Indicador I:  
Contribuição percentual das ACCS no oferecimento de componentes curriculares de graduação no 

ano-base.  
 
Racional:  
O Indicador I informa o quão generalizada é, nos cursos de graduação da UFBA, a 
curricularização de ações de extensão (nesse caso específico, por meio do componente curricular 
“Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade” - ACCS). Trata-se de um índice que não se 
restringe a informar sobre a criação de ACCS, mas leva em conta seu efetivo oferecimento a cada 
semestre relativo ao total de componentes curriculares ofertados. Como as ACCS atendem 
necessariamente a estudantes de diferentes cursos e unidades, a informação incorporada no 
indicador reflete bem as oportunidades de curicularização da extensão para o conjunto de 
graduandos da UFBA. 
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O Indicador I não esgota toda a informação sobre creditação de ações de extensão nos currículos 
dos estudantes de graduação da UFBA: em diversos cursos é possível ao estudante aproveitar 
ações de extensão realizadas como carga horária curricular, conforme definido nos projetos 
pedagógicos dos cursos. Essa informação, contudo, é ainda de difícil resgate nos sistemas 
informatizados da UFBA.   
 
Fórmula:  
Indicador I = (A1+A2)/(B1+B2) * 100% 
 
onde: 
 

A1 = Número de componentes curriculares ACCS de graduação oferecidas no 
primeiro semestre letivo; 

A2 = Número de componentes curriculares ACCS de graduação oferecidas no segundo 
semestre letivo; 

B1 = Número total de componentes curriculares de graduação oferecidas no primeiro 
semestre letivo; 

B2 = Número total de componentes curriculares de graduação oferecidas no segundo 
semestre letivo. 

 
O número de componentes curriculares oferecidos não leva em conta o número de turmas 
oferecidas a cada semestre.  
Foram incluídos os dados dos campi de Salvador e Vitória da Conquista. 
 
Fonte de dados: 
A1 e A2 = Proext (a partir de 2014, com a transformação das ACCS em disciplinas, os dados 
serão fornecidos pela SUPAC) 
B1 e B2 = SUPAC 
 
Cálculo do Indicador I: 
 

 2010 2011 2012 2013 

Indicador I (51)/(B1+B2)*100% = 
 

(82)/(B1+B2)*100% = 
 

(88)/(B1+B2)*100% = 
 

(88)/(5674)*100% = 
1,55% 

Obs.: os dados marcados em amarelo ainda não foram disponibilizados pela SUPAC e devem ser 
incluídos. 
 
 

Indicador II:  
Proporção dos estudantes de graduação regularmente matriculados em disciplinas que cursaram 

ACCS no ano-base. 
 

Racional:  
O Indicador II informa o quão generalizada é, entre os estudantes de graduação da UFBA, a 
curricularização efetiva de ações de extensão (nesse caso específico, por meio da participação no 
componente curricular “Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade” - ACCS). Trata-se de 
um indicador que complementa o Indicador I por lidar com quantidades que estudantes (público-
alvo), e não de disciplinas (instrumentos para atingir o público-alvo).  
 
Assim como o Indicador I, o Indicador II não esgota toda a informação sobre o aproveitamento 
curricular de ações de extensão pelos estudantes de graduação da UFBA: em diversos cursos é 
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possível ao estudante aproveitar outras ações de extensão realizadas como carga horária 
curricular, conforme definido nos projetos pedagógicos dos cursos. Essa informação, contudo, é 
ainda de difícil resgate nos sistemas informatizados da UFBA.   
 
Fórmula:  
Indicador II = (A1+A2)/(B) * 100% 
 
onde: 
 

A1 = Número de estudantes matriculados em componentes curriculares ACCS de 
graduação oferecidas no primeiro semestre letivo; 

A2 = Número de estudantes matriculados em componentes curriculares ACCS de 
graduação oferecidas no segundo semestre letivo; 

B = Média mensal de número de estudantes de graduação (exceto cursos à distância e 
licenciaturas especiais) matriculados em disciplinas nos dois semestres letivos do 
ano-base. 

 
Foram incluídos os dados dos campi de Salvador e Vitória da Conquista. 
 
Fonte de dados: 
A1 e A2 = Proext (a partir de 2014, com a transformação das ACCS em disciplinas, os dados 
serão fornecidos pela SUPAC) 
B = SUPAC 
 
Cálculo do Indicador II: 
 

 2010 2011 2012 2013 

Indicador II (640)/(B2010)*100% - 
 

(997)/(B2011)*100% = 
 

(1208)/(B2012)*100% = 
 

(1327)/(33476)*100% = 
3,96% 

 
Obs.: os dados marcados em amarelo ainda não foram disponibilizados pela SUPAC e devem ser 
incluídos 

Indicador III:  
Proporção dos estudantes de graduação matriculados em disciplinas que receberam apoio 

financeiro (bolsa e/ou auxílio financeiro) para participação de ações de extensão no ano-base  
 
Racional:  
O Indicador III informa sobre a proporção dos estudantes de graduação matriculados em 
disciplinas na UFBA (exceto cursos à distância e licenciaturas especiais) que estiveram 
formalmente envolvidos em ações de extensão universitária no ano-base, e que foram agraciados 
com bolsa e/ou auxílio financeiro visando apoiar sua participação na ação. Trata-se de um índice 
conservador por incorporar apenas informações sobre estudantes envolvidos em ações de extensão 
que são mediadas pela Proext, seja através de seus programas institucionais seja por programas 
externos à UFBA mas por ela mediados (como o Programa ProExt-MEC). Como a população 
total de estudantes regularmente matriculados varia mensalmente, o índice utiliza como 
denominador a média mensal de estudantes matriculados. 
 
Fórmula:  
Indicador III = (A+B1+B2+C+D)/E * 100% 
 
 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 92 

onde: 
 

A = Número de estudantes bolsistas vinculados ao PIBIEX no ano-base (em 2013, 
inclui os estudantes que receberam bolsa de janeiro a dezembro pelo Edital 
PIBIEX 2013 e os que receberam bolsa em dezembro pelo Edital PIBIEX 2013-
2014) 

B1 = Número de estudantes bolsistas vinculados à ACCS no primeiro semestre do ano-
base 

B2 = Número de estudantes bolsistas vinculados à ACCS no segundo semestre do ano-
base 

C = Número de estudantes vinculados ao ProExt-MEC que receberam bolsa e/ou 
auxílio financeiro no ano-base 

D = Número de estudantes vinculados a ações apoiadas por outros editais da Proext 
que receberam bolsa e/ou auxílio financeiro no ano-base 

E = Média mensal de número de estudantes de graduação (exceto cursos à distância e 
licenciaturas especiais) matriculados em disciplinas nos dois semestres letivos do 
ano-base. 

 
O cálculo do numerador elimina a dupla contagem de estudantes que tenham recebido bolsa e/ou 
auxílio de diferentes fontes no ano-base. 
Foram incluídos os dados dos campi de Salvador e Vitória da Conquista. 
 
Fonte de dados: 
A, B1, B2, C, D = Compilação das listas mensais de pagamento de bolsas e auxílios financeiros a 
estudantes da Proext removendo-se os duplos registros. 
E = Dados fornecidos pela Proplan, Setor de Informação e Documentação 
 
Cálculo do Indicador III: 
 

 2010 2011 2012 2013 

Indicador II 52/E2010 * 100% = 
 

82/E2011 * 100% = 
 

166/E2012 * 100% = 
 

443/33476 * 100% = 
1,32% 

Obs.: os dados marcados em amarelo ainda não foram disponibilizados pela SUPAC e devem ser 
incluídos 
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PPPRRRÓÓÓ---RRREEEIIITTTOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   AAAFFFIIIRRRMMMAAATTTIIIVVVAAASSS   EEE   
AAASSSSSSIIISSSTTTÊÊÊNNNCCCIIIAAA   EEESSSTTTUUUDDDAAANNNTTTIIILLL   
 
 
Durante o ano de 2013 a Pró- Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil teve 
como diretriz de referência o estipulado no Plano de Desenvolvimento Institucional da 
Universidade Federal da Bahia (PDI), 2012-2016. 
 
Neste sentido, importantes ações foram desenvolvidas, que serão descritas a seguir: 
 
- UFBA EM PARALAXE: se define por um conjunto de campanhas que abarcam o 
preconceito étnico-racial; a diversidade sexual e de gênero; a violência contra a mulher e a 
inclusão da pessoa com deficiência. Tem como objetivo geral a atuação para a eliminação 
dos preconceitos e das discriminações que impactam e dificultam a qualidade de vida e 
autoafirmação de segmentos específicos de estudantes: em condição de vulnerabilidade 
socioeconômica, negros, índios, mulheres, deficientes, e lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros/ LGBTTTs.  
 
O Programa teve quatro grandes ações que envolveram a comunidade acadêmica da UFBA e 
se estendeu para a comunidade externa à UFBA.  
 
1.Abertura do Programa / Tema: Diversidade sexual e de gênero, Homofobia, 
Preconceito e Discriminação. Cinema na Praça das Artes (UFBA) Exibição do filme Elvis e 
Madona, debate com o diretor Marcelo Laffitte. Presença da Magnífica Reitora, professora 
doutora Dora Leal Rosa, Pró-Reitora de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade, 
representantes dos grupos e público.  
 
2.Semana Negra / Tema: Repensando o Racismo: exibição do filme RAÇA, UMA 
QUESTÃO DE IGUALDADE, do diretor Joel Zito (local: Praça das Artes-UFBA); debate 
DEMOCRACIA RACIAL – A (DES) SERVIÇO DE QUEM? (local: Centro Acadêmico da 
Faculdade de História/UFBA); Encontro com mesas-redondas: UNIVERSIDADE E AÇÕES 
AFIRMATIVAS (local: Centro de Estudos Afro-Orientais-UFBA largo 2 de Julho); 
Apresentação do espetáculo: Lady Lilith (local: Residência Universitária 1 e Teatro Martins 
Gonçalves-UFBA).  
 
3.Enfrentando a Violência de Gênero / Temas: Violência contra a Mulher; Medo de 
denunciar a violência pela qual é submetida; Assassinatos de Mulheres. Mesa-redonda 
com as debatedoras Luciana Conceição Santos da Mota Oliveira (Coordenadora de 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres da Secretária de Políticas para as Mulheres do 
Estado da Bahia) e Dulce Aquino (Pró-reitora da PROAE) e lançamento da cartilha 
MULHER do NEIM / OBSERVE em parceria com a PROAE.   
 
4. Teatro na Praça / Tema: Inclusão/Exclusão da Pessoa com Deficiência. Apresentação 
da performance: CADEIRA- FALANDO SEM TABU! Com a presença da diretora, criadora-
intérprete Estela Lapponi. Debate após a apresentação com a presença de Professora Doutora 
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Therezinha Miranda, do Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades 
Educacionais Especiais-NAPE, professora doutora Fátima Daltro, importante pesquisadora e 
artista com a temática: “Poéticas da Diferença”; do mestrando do Programa de Pós-Graduação 
em Dança da UFBA, Carlos Eduardo Oliveira (Edu O.), com pesquisa e uma figura líder na 
militância na questão; do vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, 
Evangel Vale.  
Estima-se que o quantitativo de estudantes, comunidade acadêmica e público externo à UFBA 
que o programa abrangeu até o presente momento (janeiro 2014) foi de 5.200 (cinco mil e 
duzentas) pessoas.  
 
- Reativação do Conselho Social da Vida Universitária (CSVU) instalado em 15 de julho de 
2013, atendendo à antiga reinvindicação dos estudantes e ao disposto nos marcos legais da 
UFBA. Este é um importante instrumento auxiliar para a boa gestão dos programas e políticas 
de assistência desenvolvidas pela PROAE, com a participação dos Pró-Reitores da Pró-
Reitoria de Graduação (PROGRAD), da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de 
Pessoas (PRODEP), e da Pró-Reitoria de Ensino Pós Graduação (PROPG), da 
Superintendente de Administração Acadêmica, além dos representantes estudantis, de 
professores e de funcionários, permitindo um órgão colegiado altamente qualificado para 
nortear as várias políticas de assistência estudantil institucionais.  
 
- Concessão de bolsas e auxílios, discriminados na tabela abaixo. 
 

Tabela 14- Auxílios e benefícios da assistência estudantil, UFBA 2013: 
PROGRAMAS/ ATIVIDADES/ AÇÃO 2013 
Programa Permanecer (aluno beneficiado) 814 

Projetos especiais (aluno beneficiado) 123 

Programa esporte (aluno beneficiado) 178 

Bolsa moradia (número de benefícios) 942 

Auxílio Alimentação (número de refeições) 618.347 

Auxílio transporte (aluno beneficiado) 642 

Residência universitária (aluno beneficiado) 
Residência própria 
Hospedagem contratada 

 
320 
100 

Programa de Apoio pedagógico 
(Auxílio a organização e participação em eventos, 
aquisição de material didático) 

1558 
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- Serviço de ônibus – BUZUFBA: a frota dos ônibus que atende os vários campi de 
Salvador teve um aumento um 25%. O BUZUFBA é um programa bem sucedido, que 
tem em muito facilitado à vida dos universitários nos deslocamentos intercampi.  
 
-  Língua Estrangeira: durante o ano de 2013 foram atendidos 100 estudantes nos 
programas de língua estrangeira, que acontecem através de parceria entre a PROAE 
e a Pró- Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI).  
 
- Ações do Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Especiais – NAPE 
O NAPE vem se consolidando como um serviço de promoção da inclusão de pessoas com 
deficiência cuja trajetória é marcada, pela constante necessidade de superação de barreiras. 
Nesta perspectiva, este núcleo vem desenvolvendo ações para efetivar as condições de 
acessibilidade didático-pedagógica e cultural. Os serviços realizados foram: apoio aos alunos 
com deficiência visual no acesso à comunicação e informação, com ênfase na leitura e escrita 
de textos acadêmicos; adaptação de 123 textos escritos para formato que possa ser usados em 
softwares leitores de tela para os estudantes cegos; ampliação de 20 textos para estudantes 
com baixa visão; revisão da cartilha sobre educação inclusiva para publicação de uma 
segunda edição; orientação aos estudantes para utilização de recursos da Tecnologia Assistiva 
no desenvolvimento das suas atividades acadêmicas; orientação aos estudantes cegos na 
formatação de trabalhos acadêmicos; colaboração na locomoção dos cegos no Campus de 
Ondina da UFBA, pois existe pista tátil em apenas parte da área; atualização constante do 
cadastramento dos estudantes com deficiência; participação em eventos relativos à inclusão 
de pessoas com deficiência; acompanhamento de estudante cego, nas aulas de Cinema da 
FACOM, feito por profissional autodescritor e levantamento dos coeficientes de rendimento 
dos estudantes com deficiência com o objetivo de avaliar o desempenho desses alunos. 
 
Foram adquiridos, durante o ano de 2013, vários equipamentos: 26 tablets com softwares 
adaptados a baixa visão e cegueira; 8 lupas eletrônicas; 6 lupas de mesa; 6 mouses adaptados; 
1 calculadoras com sintetizador de voz. 
 
É necessário registrar que entre os fatores que dificultaram o melhor desempenho das ações 
de assistência estudantil está à deficiência orçamentaria do PNAES com montante insuficiente 
para atendimento do previsto. Contudo, a Administração Superior da Universidade, ciente da 
responsabilidade sociopolítica da UFBA fez um esforço disponibilizando importante parcela 
do seu orçamento de custeio para pagamento de bolsas e seus auxílios aos estudantes em 
vulnerabilidade socioeconômica.   
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PPPRRRÓÓÓ---RRREEEIIITTTOOORRRIIIAAA   DDDEEE   PPPLLLAAANNNEEEJJJAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEE   OOORRRÇÇÇAAAMMMEEENNNTTTOOO   
   
 
PRINCIPAIS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, UFBA, 2013 

 
A Tabela 01 apresenta as principais despesas de manutenção realizadas em 2013. Estas se 
referem fundamentalmente àquelas essenciais ao funcionamento das unidades universitárias e 
órgãos, a exemplo dos gastos com água, energia elétrica, telefonia, vigilância, portaria e 
recepção. Uma parcela importante das despesas de manutenção foi utilizada para o apoio às 
ações de ensino, pesquisa e extensão. As despesas referentes ao pagamento de luz, água e 
outros contratos estão detalhadas nas Tabelas 2, 3 e 4. 
 
Quando comparadas ao exercício anterior, houve aumento significativo das despesas 
referentes aos serviços de limpeza, vigilância e portaria, tanto em função dos reajustes e 
repactuação dos contratos, mas também em consequência da expansão da Universidade e 
necessidade de criação de novos postos de trabalho. Houve também um incremento 
importante no item diárias. 
 

Tabela 01 - Principais Despesas de Manutenção 2012- 2013 
   VALOR R$ 1,00 

DESPESA 2012 2013 
   
Água 7.003.069 6.959.000 
Energia Elétrica 11.656.118 10.722.000 
Telefonia 2.295.398 2.536.270 
Limpeza 12.245.026 14.261.003 
Vigilância 13.687.695 19.608.005 
Portaria e Recepção 6.815.041 8.672.000 
Diárias 941.297 2.184.980 
Passagens 2.116.284 2.282.037 
Manutenção Predial  19.722.643 18.007.833 
Exercícios Anteriores 1.117.700 292.352 
Outros Contratos 10.689.225 13.197.403 
Outras Despesas 28.492.383 72.769.448 

T o t a l 116.781.879 171.492.331 
Fonte: PROPLAN / Coordenação de Orçamento   

 

Observa-se que mesmo com o significativo crescimento da Universidade no âmbito do 
processo de expansão, que duplicou o número de estudantes de graduação e aumentou o 
número de edificações, manteve-se uma tendência de redução do consumo per capita de luz e 
água no ano de 2013. Entretanto, inevitavelmente, há um aumento global do consumo dos 
mesmos na Universidade, apontados nas Tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2- Evolução das Despesas de luz UFBA 2010-2013 

Variáveis 2010 2011 2012 2013 
Valor anual R$ 9.432.176,00 10.409.688,00 11.656.118,00 9.959.000,00 
Consumo MWH 22.228,83 22.245,93 23.200,88 24.338,50 
No. alunos graduação 28.560 31.826 32.257 35.045 
No. alunos PG strictu 3.704 4.081 4.441 4.618 
No. alunos residência 238 237 231 253 
Total alunos 32.502 36.144 36.929 39.916 
MWH/ aluno 0,68 0,62 0,63 0,61 
Fonte: SIAC/ SAD   

* Alunos calculados segundo indicador TCU 48/2012   

 

Tabela 3- Evolução das Despesas de Água UFBA 2010-20113 

Variáveis 2010 2011 2012 2013 
Valor anual R$ 5.222.883,00 6.460.930,00 7.003.069,00 6.951.693,73 
Consumo m3 296.414,00 322.619,00 348.824,00 326.806,00 
No. alunos graduação 28.560 31.826 32.257 35.045 
No. alunos PG strictu 3.704 4.081,00 4.441 4.618 
No. alunos residência 238 237,00 231 253 
Total alunos 32.502 36.144 36.929 39.916 
m3/ aluno 9,12 8,93 9,45 8,19 

Fonte: SIAC/ SAD   

* Alunos calculados segundo indicador TCU 48/2012   

 

Entre os outros contratos, um item importante a ser destacado é o crescimento de 
aproximadamente 40% do valor das despesas com Apoio Administrativo Técnico e 
Operacional. 
 

Tabela 4 – Despesas com Outros Contratos, 2013 
 R$ 1,00 

DESPESA TOTAL 
Manutenção de Rede 2.879.663 
Correios 513.788 
Loc. de Máquinas e Equipamentos 372.819 
Manutenção Máquinas e Equipamentos 1.242.951 
Aluguel 378.187 
Radiobrás/Imprensa 1.090.000 
Apoio Administrativo Técnico e Operacional 6.719.995 
Total 13.197.403 
Fonte: PROPLAN / Coordenação de Orçamento  
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

No ano de 2013 a UFBA movimentou um montante de R$1.343.003.805,00, sendo que destes 

R$1.015.437.455 corresponderam aos recursos destinados às despesas de pessoal. A Tabela 5 

demonstra o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual- LOA 2013, bem como todos os 

cancelamentos de crédito e suplementações ocorridos durante o período.  

 

No item Outros Custeio e Capital- OCC, o valor de custeio inicial previsto foi de R$ 

111.791.790 para a UFBA e CHS, sendo que destes, R$189.046 foi cancelado. O valor de R$ 

53.758.268 foi disponibilizado tanto como crédito suplementar como em razão do superávit, 

que inclui as receitas arrecadadas no exercício anterior. Já no orçamento de investimento, 

apesar do alto valor em crédito extraordinário aberto no período, o mesmo não foi 

disponibilizado para uso, sendo cancelado no decorrer do exercício. 

 

A tabela 6  apresenta o orçamento executado pela UFBA, que totalizou R$ 1.482.318.513, 

14,8% superior ao exercício de 2012. Este valor engloba, além dos recursos do orçamento, 

todos os recursos próprios e provenientes de descentralizações. Do total de recursos 

executados, 69,15% corresponderam a despesas de pessoal e benefícios.  

 

Já em relação aos recursos recebidos por descentralizações, aproximadamente 85% dos 

mesmos foram originárias do Fundo Nacional da Saúde, tanto para atender às despesas dos 

hospitais universitários e de outras unidades de saúde da Universidade, bem como, 

contemplam outros projetos de pesquisa e estudos na área da saúde. Essa captação de recursos 

contribui para ampliar a participação e a presença da universidade no cenário científico e 

cultural, potencializando os impactos acadêmicos e de inovação para a sociedade. 
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TABELA   5 

ITEM DESPESA/FONTE  INICIAL CANCELADO SUPLEMENT.  FINAL

TESOURO 1.056.042.359 -15.473.797 252.851.538 1.293.420.100

            PESSOAL 843.816.087 -146.913 171.768.281 1.015.437.455
ATIVO 426.824.822 102.565.443 529.390.265
INATIVOS E PENSIONISTAS 323.292.920 55.273.277 378.566.197
SENTENÇAS JUDICIAIS PESSOAL 4.172.884 -146.913 4.025.971
PRECATORIOS PEQUENOS VULTOS 459.017 459.017
CONTRIB.DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS 89.066.444 13.929.561 102.996.005

            OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC 212.226.272 -15.326.884 81.083.257 277.982.645
SENTENÇAS JUDICIAIS 376.713 -17.436 8.100 367.377
                 CORRENTE 41 -103 100 38
                 CAPITAL 376.672 -17.333 8.000 367.339

MANUTENÇÃO : 144.614.808 -14.937.027 71.747.857 201.425.638
               OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.791.790 -189.046 53.758.268 165.361.012
               CAPITAL 32.823.018 -14.747.981 17.989.589 36.064.626

BENEFÍCIOS: 31.334.751 -372.421 9.327.300 40.289.630
                 PRÉ-ESCOLAR 504.000 136.000 640.000
                 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.996.392 526.000 2.522.392
                 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 19.752.000 6.049.000 25.801.000
                 ASSIST. MÉDICA/ ODONTO 8.608.421 -172.421 2.616.300 11.052.300
                 ASSIST. MÉDICA/EXAMES PERIÓDICOS 473.938 -200.000 273.938

EMENDA:      35.900.000 35.900.000
                CUSTEIO 2.400.000 2.400.000
                CAPITAL 33.500.000 33.500.000

REC. PRÓPRIOS 29.951.173 -4.444.085 24.076.617 49.583.705

            OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 29.951.173 -4.444.085 24.076.617 49.583.705
MANUTENÇÃO : 29.951.173 -4.444.085 24.076.617 49.583.705
               OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.791.840 15.808.973 39.600.813
               CAPITAL  6.159.333 -4.444.085 8.267.644 9.982.892

1.085.993.532 -19.917.882 276.928.155 1.343.003.805
Fonte: PROPLAN / Coordenação de Orçamento

 Tabela 31 - Orçamento Final 2013 UFBA e Complexo
CRÉDITO

T   O   T   A  L      G   E   R   A   L
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Tabela 6 

ORIGEM DO RECURSO/DESPESA R$
Recursos do Tesouro 1.219.434.774
Pessoal 986.202.857
   Ativo 609.060.687
   Inativo e Pensionista 377.142.170
Outros Custeios e Capital - OCC 233.231.917
Manutenção 175.244.016
                      -  Custeio 139.417.956
                       - Capital 35.826.060
   Assistência ao Estudante de Graduação 16.918.598
                       - Custeio 16.711.530
                       - Capital 207.068
   Emenda  2.199.343
                       Custeio 1.199.343
                 -      Capital  1.000.000
   Benefícios - 38.869.960
                     Pré-Escolar 527.261
                     Auxílio Transporte 2.286.635
                     Auxílio Alimentação 25.180.015
                     Assistencia Médica e Odontológica 10.820.918
                     Exames Periódicos 55.131
Recursos Próprios 36.587.358
Outros Custeios e Capital -  OCC 36.587.358
   Manutenção - Custeio 32.074.375
                      - Capital 4.512.983
Recursos de Convênios 226.296.381
Outros Custeios e Capital -  OCC 226.296.381
    FNS 192.250.607
          Corrente 188.395.724
          Capital 3.854.883
    Presidência da República 400.000
    EBSERH 1.438.278
          Corrente 1.349.858
          Capital 88.420
   Fundo Nacional  Antidrogas 1.888.772
   Ministerio da Educação 17.279.767
         Corrente 11.504.796
         Capital 5.774.971
   Fundação Joaquim Nabuco 195.090
   Fundo Nacional de Cultura 200.000
   FUCAPES 6.342.720
         Corrente 4.535.318
         Capital 1.807.402
   FNDE 1.616.975
   IFBA 859.919
   Inst.Fed.Educ.Ciên. eTecnologia de Alagoas 658.134
   Ministério da Cultura 2.807.436
         Corrente 2.721.061
         Capital 86.375
   Outros 358.683

TOTAL  GERAL 1.482.318.513
Fonte:PROPLAD/Setor de Orçamento

 ORÇAMENTO EXECUTADO 2013
RECURSOS DO TESOURO, PRÓPRIOS E DE CONVÊNIOS

Obs.:  A execução de Sentenças Judiciais se deu diretamente através dos Tribunais  
Competentes  
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Tabela 7 

AÇÃO INICIAL SUPLEM. CANCEL.  ATUAL EXECUTADO
0181 - PAG. APOSENTADORIAS E PENSÕES-Pessoal 323.292.920 55.273.277      0 378.566.197 377.142.170

5.008.614 8.100 -164.349 4.852.365 0
00G5 - CONTR.UNIÃO AUTAR. RPV-Pessoal 459.017 459.017 0
0005 - CUMPRIM. SENTEN.JUDIC. TRANSIT.  JULGADO- PRECATÓRIO - Pessoal 4.172.884 -146.913 4.025.971 0
          CUMPRIM. SENTEN. JUDIC.TRANSIT. JULGADO- PRECATÓRIO - Corrente 41 100                  -103 38 0
          CUMPRIM. SENTEN. JUDIC. TRANSIT.  JULGADO- PRECATÓRIO - Capital 376.672 8.000               -17.333 367.339 0

12.049.484 3.273.986 -10.000 15.313.470 8.331.817
20RJ - APOIO GEST.EDUC.BÁSICA - PO 001 SEB - Corrente 9.401.714 9.401.714 4.728.757
            APOIO GEST.EDUC.BÁSICA - PO 002 SECADI - Corrente 2.617.770 2.617.770 797.077
            APOIO GEST.EDUC.BÁSICA - PO 001 SEB - Capital 20.000 20.000 19.600
            APOIO GEST.EDUC.BÁSICA - PO 002 SECADI - Capital 10.000 10.000 8.400
           SUPERÁVIT AÇÃO 20RJ - Corrente 3.261.486 3.261.486 2.777.983
           SUPERÁVIT AÇÃO 20RJ - Capital + Reabertura Créd. Extraordinário 2012 12.500 -10.000 2.500 0

167.465.324 67.942.001 -14.927.027 220.480.298 184.740.197
20GK - FOMEN. AÇÕES  ENSINO PESQUISA  EXTEN. -PO 001 PROEXT - Corrente 1.420.428 -189.046 1.231.382 961.510
           FOMEN. AÇÕES  ENSINO PESQ. EXTEN.-PO 002 PESQ./ EXTENS.- Corrente 5.886.511 5.886.511 5.767.236
           FOMEN. AÇÕES  ENSINO PESQ.  EXTENSÃO-PO 001 PROEXT - Capital 251.958 189.046 441.004 419.002
           FOMEN. AÇÕES ENSINO PESQ. EXTEN.-PO 002 PESQ./ EXTENS.- Capital 88.890 88.890 88.814
           SUPERAVIT 20GK - Corrente 720.303 720.303 650.202
           SUPERAVIT 20GK - Capital  + Reabertura Crédito Extrordinário 2012 185.801 -113.616 72.185 71.965
20RK - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - Corrente 43.659.333 27.453.082 71.112.415 69.871.069
            FUNC. UNIV.FEDERAIS - Capital +Reabertura  Crédito Extrordinário 2012 8.121.283 5.496.089 -2.707.094 10.910.278 10.907.386
            EMENDA -FUNCIONAM. UNIVERSIDADES FEDERAIS - Corrente 1.600.000 -                       1.600.000 1.199.343
            EMENDA -FUNCIONAM. UNIVERSIDADES FEDERAIS - Fac. Direito - Capital 500.000 -                       500.000 0
            EMENDA -FUNCIONAM. UNIVERSIDADES FEDERAIS - Fac. Direito - Capital 100.000 -                       100.000 0
            EMENDA- FUNCIONAM. UNIVERSIDADES FEDERAIS - Bancada - Capital  30.000.000 -                       30.000.000 0
4002 - ASSIST. AO ESTUDANTE ENS. SUPERIOR - PO 001  INCLUIR - Corrente  168.373 -                       168.373 168.372
           ASSIST. ESTUD. ENS. SUPERIOR - PO 002  ASSIST. ESTUDANTE - Corrente  16.639.170 -                       16.639.170 16.543.158

           ASSIST. ESTUD. ENS.SUPER.- PO 001- INCLUIR-Capital + Reab. Créd. Extror. 2012 207.530 69.177             -69.177 207.530 207.068
4086 - FUNCIONAM. GESTÃO INSTITUIÇÕES HOSPITALARES FEDERAIS 35.702 10.717.771      10.753.473 10.717.212
          FUNCIONAM. GESTÃO INSTITUIÇÕES HOSPITALARES FEDERAIS - Capital 0 3.403.800        3.403.800 3.402.948
         EMENDA-FUNC.GEST. INST. HOSP.FED.- Atenç.Especial.  Crianç. Def. Motora - Corrente 800.000 800.000 0
         EMENDA-FUNC.GEST. INST. HOSP.FED.- Atenç.Especial.  Crianç. Def. Motora - Capital 200.000 200.000 0
8282 - REESTR.  EXPANSÃO DAS UNIV. FEDERAIS - REUNI - Corrente 30.962.789 11.073.756 42.036.545 41.856.967

           REESTR. EXPANS. UNIV. FED. - REUNI - Capital + Reabertura Créd. Extraord. 2012 24.123.357 8.633.176 -11.848.094 20.908.439 20.907.944
           EMENDA - REESTR.E EXPANSÃO DAS UNIVER.FEDERAIS  - Capital 1.700.000 -                       1.700.000 0
           EMENDA - REESTR. EXPANSÃO UNIVER. FEDERAIS -Barreiras - Capital 1.000.000 -                       1.000.000 1.000.000

548.226.017 126.354.174 -372.421 674.207.770 649.220.591
2004 - ASSIST. MÉDICA ODONTO. SERVID.PO 001 - ASSIST. MÉDICA 8.608.421 2.616.300        -172.421 11.052.300 10.820.918
           ASSIST. MÉDICA ODONTO. SERVID. PO 002 - EXAM. PERIÓDICOS 473.938 -                       -200.000 273.938 55.131
2010 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 504.000 136.000           640.000 527.261
2011 - AUX.-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 1.996.392 526.000           2.522.392 2.286.635
2012 - AUX.-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 19.752.000 6.049.000        25.801.000 25.180.015
20TP -  PAGTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO - Pessoal 426.824.822 102.565.443    529.390.265 511.811.515
09HB - CONTRIB. UNIÃO E  AUTARQUIAS PARA  CUSTEIO  PSS - Encargos 89.066.444 13.929.561      102.996.005 97.249.171
4572 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 1.000.000 531.870 1.531.870 1.289.943

1.056.042.359 252.851.538 -15.473.797 1.293.420.100 1.219.434.775
Fonte: PROPLAN/ Coordenação de Orçamento

T   O   T   A   L                T   E   S   O   U   R   O

Tabela 33 -  ORÇAMENTO FINAL POR AÇÃO DO TESOURO TOTAL  2013 UFBA e COMPLEXO
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  Tabela 8  - ORÇAMENTO FINAL POR AÇÃO RECEITA PRÓPRIA TOTAL 2013 UFBA e COMPLEXO 
 

Programa AÇÃO INICIAL SUPLEM. CANCEL.  ATUAL EXECUTADO 

           

2032   26.247.787 13.039.778 -1.256.120  38.031.445 32.274.344,33 

  20RK - FUNCIONAMENTO UNIV.FEDERAIS - Corrente 22.479.428 10.549.985   33.029.413 29.067.864,64 

              FUNC. UNIV.FEDERAIS - Capital + Reabertura Créd. Extraordinário 2012 3.768.359 2.489.793 -1.256.120  5.002.032 3.206.479,69 

           

2109   133.325 0,00 0  133.325 0,00 

 2004 - ASSIST. MÉDICA ODONTO. - EXAM. PERIÓDICOS 133.325 0,00   133.325 0,00 

            

2032  3.570.061 11.036.839,00 -3.187.965  11.418.935 4.313.013,76 

  4086 - FUNC.GESTÃO  INSTITUIÇÕES HOSP. FEDERAIS - Corrente 1.179.087 5.258.988,00   6.438.075 3.006.510,35 

 
             FUNC.GESTÃO  INST. HOSP.FEDERAIS - Capital + Reabertura Créd. 
Extraord. 2012 2.390.974 5.777.851,00 -3.187.965  4.980.860 1.306.503,41 

TOTAL RECURSOS  PRÓPRIOS   29.951.173 24.076.617 -4.444.085  49.583.705 36.587.358,09 

Fonte: PROPLAN / Coordenação de Orçamento      
0 
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A UFBA arrecadou, em 2013, R$ 36.716.078, detalhados na Tabela 9.  Contribuíram para 

este valor os projetos de pesquisa e de extensão, cursos oferecidos, concursos e processos 

seletivos e hospitalares (recursos dirigidos ao CHS mediante doações e convênios).  
 

Tabela 9  - Receitas Diretamente Arrecadadas UFBA  
 2012 - 2013 

 
Receita 2012 2013 

Concursos e Processos 
Seletivos 

1.895.259 4.261.346 

Expedição de Documentos* 1.523.474 2.219.695 

Patrimoniais 3.050.494 3.582.551 

Estudos e Pesquisas 6.022.215 10.205.601 

Cursos 6.290.215 9.094.022 

Consultoria 1.730.367 2.639.207 
Hospitalares 230.247 4.235.806 
Outros 305.610 477.850 
Total 21.047.881 36.716.078 
Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento 
*E outros serviços administrativos  
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Tabela 10 

UO ENTIDADE VALOR R$

20101 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CORRENTE 400.000

24101 MINIST. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CORRENTE 26.477

26101 MEC/SESU
CORRENTE 11.504.795
CAPITAL 5.774.971

26290 INEP CORRENTE 35.024

26291 CAPES
CORRENTE 4.535.318
CAPITAL 1.807.402

26292 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CORRENTE 195.090

26298 FNDE CORRENTE 1.616.975

26402 INST. FED.EDUC.CIÊNC.TEC. ALAGOAS CORRENTE 658.134

26404 INST. FED.EDUC.CIÊNC.TEC. BAIANO CORRENTE 74.759

26427 IFBA CORRENTE 859.919

26443 EBSERH
CORRENTE 1.349.858
CAPITAL 88.420

30912 FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS CORRENTE 1.888.772

32265 ANP CORRENTE 78.295

36201 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CORRENTE 52.320

36901 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
CORRENTE 188.395.724
CAPITAL 3.854.883

42101 MINC - MIN. DA CULTURA
CORRENTE 2.721.062
CAPITAL 86.375

42902 FUNDO NACIONAL DE CULTURA CORRENTE 200.000

51101 MINISTÉRIO DOS ESPORTES CORRENTE 48.600

OUTROS CORRENTE 43.208

226.296.381
Fonte:PROPLAN/Coordenação de Orçamento 

 DESCENTRALIZAÇÕES RECEBIDAS POR GRUPO DE DESPESA 2013

TOTAL

Tabela  36 - ORÇAMENTO EXECUTADO
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Tabela 11 - EMENDAS APROVADAS PARA UFBA EM 2013  

AUTOR EMENDA DESCRIÇÃO UNIDADE FTE GND  VALOR  LIMITE 
LIBERADO 

LIMITE NÃO 
LIBERADO 

FARMÁCIA          300.000                      -  
FARMÁCIA/  
V.CONQUISTA          300.000                      -  

RESIDÊNCIA DO 
CANELA          300.000                      -  

Alice Portugal 13310013 Funcionamento de IFES 

M.C.O. 

100 3 

         300.000  

       1.200.000  

  
27360022 GEOCIÊNCIAS 4          300.000                      -  300.000 Amauri Teixeira 
27360023 

Reestruturação e Expansão de IFES 
IPSI 

100 
4          400.000                      -  400.000 

Bancada da Bahia 71060012 Funcionamento de IFES - Aquisição de 
Equipamentos   100 4      30.000.000                      -  30.000.000  

José Rocha 32620014 Funcionamento de IFES - Reforma e 
Ampliação da Biblioteca Fac. Direito FAC. DIREITO 100 4          100.000                      -  100.000  

ISC          200.000                      -  200.000 
ARQUITETURA          200.000                      -  200.000 
MEDICINA-
AL.RED.DANOS          150.000                      -  150.000 
EDUCAÇÃO          200.000                      -  200.000 
CETAD          150.000                      -  150.000 
CRH            15.000                      -  15.000 
CRH-APOIO A 
REVISTA            25.000                      -  25.000 

CRH-FOMENTO 
AOS PROJETOS            10.000                      -  10.000 

Lídice da Mata 28790007 Reestruturação e Expansão de IFES 

NEIM 

100 4 

           50.000                      -  50.000 
Luiz Alberto 34590015 Funcionamento de IFES CEAO/FFCH 100 3          400.000                      -  400.000  

Nelson Pellegrino 35640011 Funcionamento de IFES - Reestruturação 
da Fac. de Direito FAC. DIREITO 100 4          500.000                      -  500.000  

Oziel Oliveira 27480009 Reestruturação e Expansão de IFES - 
Const.C.Convivência Barreiras BARREIRAS 100 4        1.000.000         1.000.000                      -  

T   O   T   A   L         G   E   R   A   L 34.900.000* 2.200.000  32.700.000  
*Houve uma emenda de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) para o Complexo Hospitalar de Saúde - CHS
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A tabela 11 apresenta as emendas parlamentares individuais e de bancada previstas para a UFBA no 

ano de 2013. O valor da emenda da bancada da Bahia, R$ 30.000.000,00, seria distribuído 

equitativamente, entre a UFBA, UFRB e UNIVASF. Entretanto, só houve liberação de limite para 

utilização de R$2.200.000, referente às emendas da Deputada Alice Portugal e do Deputado Oziel 

Oliveira.  

 

As despesas de investimento realizadas pela Universidade são apresentadas na Tabela 12. Destaca-

se o crescimento em relação ao período anterior em torno de 8,5%, reforçando o compromisso da 

gestão com a modernização das unidades universitárias e expansão da infraestrutura física.  
 

Tabela 12 – Despesas de Investimentos – UFBA - 2013  
TESOURO  

    EM R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO 

Reestruturação 
e Expansão das 

IFES 

Funcionamento 
das IFES 

(graduação e 
pós-graduação) 

Fomento às ações 
de graduação, PG, 
ensino, pesquisa e 
extensão (extensão 

e pesquisa) VALOR 
OBRAS E INSTALAÇÕES 11.559.905 0 0 11.559.905 
MOBILIÁRIO EM GERAL 2.636.577 2.771.888 2.642 5.411.108 
EQUIPAMENTOS (MÉDICO, 
ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E 
HOSPITALAR) 3.546.154 2.438.171 57.536 6.041.861 
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO 
DE DADOS 911.023 1.770.170 297.601 2.978.795 
APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 58.401 68.365 44.731 171.497 
AUDIO VIDEO FOTO 138.026 167.225 102.924 408.175 
VEÍCULOS TRAÇÃO MECÂNICA 88.000 841.548 0 929.548 
AQUISIÇÃO DE LIVROS 0 299.995 0 299.995 
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 4.673 1.857.991 13.860 1.876.524 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
ENERGÉTICOS 16.718 27.076 16.769 60.563 
OUTROS 1.948.467 664.957 43.718 2.657.142 

TOTAL 20.907.944 10.907.386 579.781 32.395.111 
OBS.: não inclui Emendas.     
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PPPRRRÓÓÓ---RRREEEIIITTTOOORRRIIIAAA   DDDEEE   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
   
   
AÇÕES E ESTRATÉGIAS QUE FORAM ELABORADAS E DESENVOLVIDAS PELA PROAD 
EM 2013 
 
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD:  
 
-10ª SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE 
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, realizada pela ESAF, no período de 8 a 12/07/2013. Carga 
horária: 40 H. Objetivo: atualizar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos relativos aos instrumentos de 
planejamento, orçamento, administração financeira e compras no âmbito da Administração Pública 
Federal, por meio de discussão e disseminação dos aspectos mais relevantes aos temas expostos. 
Propiciar maior capacitação dos servidores e gestores públicos federais, envolvidos com as atividades 
próprias do ciclo de gestão de recursos públicos.  
 
-CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Realizado pela ESAF, no período 
de 29/10 a 01/11/2013. Carga Horária 40h. Objetivo: Formar servidores da Administração Pública 
Federal, subsidiando-os com conhecimentos específicos e práticos necessários a posterior participação 
em processo administrativo disciplinar.  
 
-PALESTRA “A COMUNICAÇÃO NOS PROCESSOS DE TRABALHO”, dia 18/12/2013, com a 
Palestrante Martha Macedo, Mestre em Psicologia Social e do Trabalho.  
 
PROAD/SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA: 
 
BUZUFBA: Diante da demanda, foram iniciados estudos para realização de um novo pregão visando a 
contratação de até sete ônibus, com a inclusão de novos itinerários. 
 
Avaliação Dos Serviços De Limpeza, Vigilância, Portaria E Recepção: através de sistema específico, 
facilitando o desenvolvimento das apurações em conjunto com as Unidades/órgãos da UFBA, 
pertinentes ao dimensionamento do quadro existente e material utilizado. A PROAD encaminha aos 
dirigentes de cada Unidade/Órgão os Termos de Referência e os relatórios consolidados de limpeza e 
conservação e de portaria e recepção, referentes ao mês antecedente e questionários eletrônicos para as 
avaliações do mês subsequente à avaliação. As avaliações são feitas através de link específico para cada 
empresa contratada. Os dados dos relatórios são utilizados na fiscalização dos contratos e na avaliação 
para atendimento de futuras demandas das Unidades/Órgãos da UFBA. 
  
Criação de Pastas para arquivamento eletrônico de arquivos de gestão/fiscalização dos contratos 
administrativos: Visando facilitar os trabalhos na execução dos contratos administrativos, foram 
criadas pastas em nome de cada gestor de contrato onde os servidores alimentam com todos os 
documentos relativos ao contrato (Edital, Termo de Referencia, Contrato assinado e digitalizado, 
Termos Aditivos, Ofícios/Notificações, demais documentos). Tal ferramenta possibilita o acesso aos 
documentos por outros funcionários que atuam na fiscalização da execução dos contratos, cujo acesso se 
restringia ao gestor, facilitando o controle e acompanhamento da execução dos contratos 
administrativos.   
 
Desenvolvimento da Assessoria Jurídica: Visando assessorar juridicamente os servidores técnico-
administrativos para cumprimento da legislação vigente, desenvolveu-se uma equipe que assessora 
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gestores e fiscais na execução dos contratos administrativos, bem como pregoeiros na fase de licitação 
(auxílio na análise e julgamento de impugnações e recursos administrativos).  
 
A Pró- Reitoria de Administração desenvolveu ainda outros projetos que destacamos: 
 
PROAD/NÚCLEO DE TRANSPORTES: 
 
Solicitação de veículos: Consolidação do procedimento para solicitação de veículos com utilização de 
formulários constantes do site da Superintendência Administrativa – SAD, favorecendo o controle da 
utilização de veículos e agilizando a tramitação do processo da viagem e do processo de pagamento. Os 
Formulários de Solicitação de Veículos (Formulários A1, A2 e B) contem a descrição dos 
procedimentos para liberação de veículos por parte do Núcleo de Transportes para as diversas unidades 
da UFBA. Para liberação dos veículos é necessário preenchimento de alguns formulários, quais sejam: 
Formulários de Solicitação de Veículos (Formulários A1, A2 e B - sendo os Formulários A1 e A2 para 
Atividades Obrigatórias de Graduação e o Formulário B para outras atividades); Boletim Diário de 
Veículo (BDV), cujo preenchimento é diário e obrigatório (mantido no veículo); Controle de Uso de 
Veículo (utilizado na entrega da chave ao motorista e na devolução). Além dos referidos formulários 
disponibilizados fisicamente, a UFBA possui Formulário de Solicitação de Veículos e Solicitação de 
Viagens no formato eletrônico, que reúne todas as informações constantes nos formulários físicos, além 
de possuir Agenda com programação de saída de veículos, conforme cópia anexa.  
  
Para maior controle da frota de veículos oficiais da Universidade Federal da Bahia – UFBA, foi 
realizado Registro de Preço para contratação continuada de serviços especializados em rastreamento 
automotivo, incluindo instalação e manutenção de equipamentos e sistemas de controle, na modalidade 
de Pregão Eletrônico. 
 
O serviço de locação de veículos realizado por quatro empresas terceirizadas, também é avaliado através 
de formulários.  
 
Está sendo realizado estudo para contratação de seguro para a frota de veículos oficiais da UFBA. 
 
Identificação visual todos os veículos da UFBA: Foi desenvolvido, em parceria com a EDUFBA, o 
projeto de identificação visual dos veículos oficiais da UFBA. 
 
PROAD/COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA: 
 
Manutenção da nova instalação da Coordenação de Segurança – COSEG, bem como da sala de 
monitoramento, facilitando assim o acompanhamento das atividades dos vigilantes e das 480 câmeras, 
constatando a redução de ocorrências dentro dos campi – Ondina, São Lázaro e Canela e nos seus 
arredores. 
 
Manutenção do Sistema de Registro de Ocorrências – SRO que tem como finalidade registrar e 
controlar as ocorrências ligadas à área de segurança da UFBA. O Sistema permite o registro de 
eventuais crimes contra o patrimônio público ou privado, indicando vítimas, testemunhas, local e 
gravidade da ocorrência, dentre outras informações, subsidiando a Administração da UFBA no 
gerenciamento da segurança nos Campi. 
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PPPRRRÓÓÓ---RRREEEIIITTTOOORRRIIIAAA   DDDEEE   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   PPPEEESSSSSSOOOAAASSS   
 
 
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP, criada em 2002, abrange a Coordenação de 
Gestão de Pessoas - CGP e a Coordenação de Desenvolvimento Humano - CDH, por meio das quais 
realizou, em 2013, as seguintes ações no campo de gestão e desenvolvimento de pessoas: 
 
Ações de Dimensionamento De Pessoal 
 

 Dimensionamento do quadro de servidores técnico-administrativos, especificando o perfil dos 
cargos. 

 Definição do núcleo administrativo comum e de núcleo específico para as Unidades 
Universitárias. 

 Definição do quadro de servidores para as Pró-Reitorias e Superintendências conforme o novo 
Regimento da Reitoria. Formação de Grupo de Trabalho constituído por representantes da 
PROPLAN, PRODEP E SUPADI. 

 
Ações de Capacitação e Qualificação dos Servidores 
 
Capacitação:  

 Oferta de cursos na modalidade presencial e a distância: Línguas (Inglês e Espanhol), Gestão 
Estratégica, Segurança do Trabalhador, Atualização Administrativa, Formação em EAD, Gestão 
Administrativa (EAD), Atualização em Infraestruturas, Sistema de Bibliotecas, Sistema de 
Tecnologias da Informação, Curso Excelência no Serviço Público (Programa Gestão 
Administrativa EAD), Curso Tecnologias Educacionais (Programa Formação em EAD), 
Didática e Metodologia para o Ensino a Distância (Programa Formação em EAD). 

 Implementação de cursos de capacitação em parceria com a PROAD, CPD, SIBI. SUMAI, 
Instituto de Letras, EMEV. 

 Desenvolvimento de novas metodologias nos cursos de capacitação. 
 Midiatização de conteúdos para capacitação na modalidade “a distância”. 
 Implementação de diferentes metodologias para levantamento das necessidades de capacitação 

nas Unidades/Órgãos da UFBA. Elaboração de minuta de Resolução que institui as diretrizes 
para o Plano de Desenvolvimento dos Servidores da UFBA. (Em discussão no CONSUNI)  

 
Qualificação: 
 

  Curso de Especialização em Gestão de Processos Universitários (Parceria EAUFBA-CDH – 
Período 2012-2013) – 02 turmas. 

 Curso de Especialização em Gestão de Pessoas no Serviço Público com Ênfase em Gestão por 
Competências (Parceria EAUFBA-CDH – Modalidade a distância – Em preparação para ser 
ofertado em 2014). 

 Mestrado Profissional em Inovação, Tecnologia e Organização do  Conhecimento (Projeto em 
construção para envio a CAPES em 2014 - Parceria IHAC-ICI-CDH). 

 Instituição de Edital para Auxílio-Graduação e Pós-Graduação. 
 
Ações para a Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho 
 

 Reuniões entre Unidades/Órgãos e Serviço Médico Universitário Rubens Brasil – SMURB, para 
discussões de questões relativas à saúde do trabalhador na UFBA. 
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 Reestruturação do Programa Bem Viver com a formação de núcleos de trabalho compostos por 
grupos de Unidades/Órgãos da UFBA com o objetivo de promover discussões e ações voltadas à 
melhoria da qualidade de vida no trabalho de forma descentralizada.  

 Continuidade do Programa Preparação para Aposentadoria – PPA, com nova nomenclatura: 
Programa Planejando seu Futuro.  

 
Ações de Reconhecimento do Mérito Profissional e de Valorização do Servidor 
 

 Continuidade dos seguintes eventos de premiação: “Servidor Destaque do Ano”, escolhido pelos 
próprios servidores da PRODEP; de homenagem aos recém-aposentados; e “Prêmio Idéias 
Inovadoras em Gestão Universitária”. 

 Liberação de servidora, SIAPE nº 1051978, a fim de atuar na Universidade Federal de São 
Paulo - UNIFESP, como instrutora do Programa de Multiplicadores em Gestão de Pessoas do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ministrando o curso de Sistema de Cadastro 
de Ações Judiciais – SICAJ/SIAPE.   

 Continuidade da avaliação da gestão por parte dos servidores da PRODEP, por meio da intranet, 
cujo resultado da pesquisa possibilita correção de eventuais falhas ou consolidação das práticas 
que então sendo adotadas. 

 
Definição de uma Política de Recursos Humanos para A UFBA 
 

 Implantação de ações voltadas à agilização dos processos de progressão dos servidores técnico-
administrativos e docentes. 

 Criação de comissão formada pelo Núcleo de Acompanhamento da Vida Funcional – NAVIF e 
SMURB, para acompanhamento dos casos de movimentação dos servidores entre as 
Unidades/Órgãos. 

 Continuidade dos trabalhos em conjunto com o Grupo de Trabalho – GT, constituído por 
servidores representantes das Unidades/Órgãos da UFBA para discussão, proposição e 
acompanhamento das políticas de desenvolvimento de pessoas, em funcionamento desde março 
de 2011 

 
Ações de Racionalização, Simplificação e Informatização de Procedimentos e Outras para 
Controle da Folha de Pagamento 

 Implantação de novo sítio da PRODEP, com inclusão de links para facilitar a navegação para 
sítios de serviços relacionados com as atividades da área de gestão de pessoas. Com efeito, foi 
desativado o sítio da SPE (antiga Superintendência de Pessoal, atual Coordenação de Gestão de 
Pessoas), abrangendo a CDH e a CGP.Conclusão da atualização do Manual de Procedimentos 
Administrativos, facilitando a uniformização de procedimentos e informações por parte dos 
servidores da PRODEP. 

 Implantação do sistema de controle e geração automática de números para ofícios e portarias, 
disponibilizado na intranet, acarretando racionalização de papel, vez que uma via, na versão 
eletrônica/digitalizada, fica armazenada no referido Sistema, ficando disponível para consultas.  

 Implantação do Sistema de Concurso – SISCON, o qual permite o controle dos editais, 
homologações, nomeações e ajudam no acompanhamento da situação dos candidatos). 

 Desenvolvimento de sistema para cálculo de atrasados, realização de todas as etapas de concurso 
público; 

 Desenvolvimento do Sistema de Posse Eletrônica referente a cargo efetivo, realizado em 
conjunto com a Superintendência de Tecnologia da Informação – STI, bem como de sistemas 
para implantação de processos eletrônicos de Funções Gratificadas e de cargo de Direção; de 
progressão por capacitação; de Incentivo à Qualidade; de autorização de afastamento do País e 
no País até 15 dias; de emissão do Atestado de Saúde Ocupacional; e sistema de controle do 
Banco de Professor Equivalente e do pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou 
Concurso – GECC. 
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 Implantação do Sistema de Hora Marcada para os serviços oferecidos pela Central de 
Atendimento da PRODEP CAT. O agendamento é feito pela Internet 
(www.horamarcada.ufba.br), onde o usuário pode indicar o serviço que pretende utilizar. Ao 
selecionar o serviço, são listados, quando necessários, os documentos que deverão ser 
apresentados no dia do atendimento, e o Sistema informa a quantidade de vagas disponíveis para 
cada dia do mês. Após selecionar o dia de sua preferência, o usuário é comunicado dos horários 
disponíveis. No final do agendamento, é gerada uma senha para controle no dia do atendimento. 
Os servidores da CAT  têm acesso aos seus agendamentos por dia e horário, com as respectivas 
senhas de controle.  

 O Sistema de Hora Marcada possibilitou melhoria na qualidade do atendimento aos servidores 
ativos, aposentados e pensionistas, bem como aos demais usuários. Também facilitou a 
avaliação, pelos usuários, do atendimento prestado pela CAT, a qual, alcançou, em 2013, em 
média, nota de satisfação superior a 8, por parte dos atendidos. Vale ressaltar que a avaliação, 
antes desse Sistema, era feita em papel, consequentemente, após a sua implantação, propiciou 
economia de papel e de cartucho de impressão. 

 Informatização do processo de envio da Declaração para pagamento de Exercícios Anteriores, 
tendo em vista a Portaria Conjunta  nº 2/2012 – SEGEP/SOF-MPOG, de 30.11.2012. 

 Implantação do Sistema de Comprovação de Pagamento do Plano de Saúde. Em 2013, iniciou-
se o controle eletrônico da situação dos servidores e seus dependentes com relação à 
obrigatoriedade de apresentação dos comprovantes de pagamentos dos planos de saúde 
declarados no ato da solicitação do auxílio saúde suplementar, em atendimento à Portaria 
Normativa nº 5/2010 – SRH/MP. Todo o controle e o envio de comprovantes de pagamentos é 
feito por meio eletrônico pelo sistema PAD (www.pad.ufba.br).  

 Recadastramento dos servidores que recebem auxílio-transporte intermunicipal reduzindo em 
80% o número de beneficiários.  

 Recadastramento dos beneficiários de adicionais ocupacionais, possibilitando identificar o 
recebimento indevido.  A fim de atingir esse objetivo, foi encaminhado às Unidades/Órgãos 
Ofício-Circular, a fim de confirmar a unidade de lotação e de exercício do servidor ou indicá-
las, confrontando com as informações dos laudos ambientais. 

 Continuidade na realização de auditorias, a fim de identificação de pagamentos indev 

http://www.horamarcada.ufba.br),
http://www.pad.ufba.br).
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4. SUPERINTENDÊNCIAS 
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SSUUPPEERRIINNTTEENNDDÊÊNNCCIIAA  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  DDAA  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  --  SSTTII 
 
 

Metas definidas e ações implementadas 

1. Governança de TIC 
 Estreitamento da relação com a Administração Central para a implantação da Governança de TIC 

na UFBA, conforme apontado nas instruções normativas e auditorias dos órgãos de controle 
externo; 

 Participação na elaboração do PDTI da UFBA. Fazem parte da equipe de elaboração três 
servidores da STI; 

 Implantação da fábrica de software interna. Implementada através do Projeto Institucional 
“Desenvolvimento Acadêmico: Soluções Tecnológicas para Modernização da Gestão 
Universitária” (estágio atual: contratação de pessoal; pendência: preparação do espaço físico); 

 Contratação de prestação de serviço de fábrica de software externa; 
 Elaboração de edital e licitação para contratação de Serviço de Outsourcing de TI; 
 Participação da Superintendência da STI no VII WTICIFES, Workshop de TI das IFES, como 

membro do Colégio de Gestores de TIC da Andifes (CGTIC/Andifes); 
 Criação da Superintendência de Tecnologia da Informação da UFBA (STI), em maio de 2013; 
 Criação da Coordenação de Governança e Qualidade de TIC da STI. 

 
 
2. Desenvolvimento de competências 
 Capacitação tecnológica, gerencial e pessoal do corpo funcional: 

Dos 68 servidores técnico-administrativos da STI/UFBA, 32 receberam capacitação em 2013. 
Esse total representa 47,1% da equipe capacitada nas seguintes áreas: Administrativa (18,8%), 
Governança (50,0%), Serviços de TI (28,1%), Desenvolvimento de Software (15,6%). 
Cabe observar que 04 servidores fizeram capacitação em duas áreas distintas; 

 Qualificação do corpo funcional: 
Dos 68 servidores técnico-administrativos da STI/UFBA, 17,6% estão fazendo pós-graduação, 
sendo: Especialização (66,7%), Mestrado - aluno regular (25,0%), Mestrado - aluno especial 
(8,3%). 
01 servidor concluiu doutorado, faltando defesa de tese; 
02 servidores obtiveram grau de mestre em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade; 
01 servidor concluiu especialização em Redes de Computadores; 
01 servidor concluiu graduação em Direito; 

 Admissão de 03 novos servidores técnico-administrativos, em substituição a servidores que se 
desligaram por pedidos de aposentadoria, remoção e exoneração;  

 Participação no Programa de Desenvolvimento Humano (PDH), coordenado pela PRODEP/CDH; 
 Capacitação profissional de alunos de graduação: 

 03 bolsistas pelo Programa PROCATI 
 03 bolsistas pelo PoP-BA/RNP 
 05 bolsistas pelo EAD/UAB 

 Participação no 19º SCI da RNP (Seminário de Capacitação e Inovação da RNP); 
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 Participação no 14º Workshop RNP (WRNP)  / Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores 
(SBRC); 

 Realização do IV WTR do PoP-BA (Workshop de Tecnologias de Rede do PoP-BA); 
 Participação no 2º Fórum RNP – Campus em Foco (incluindo apresentação de palestra e 

participação em mesa-redonda). 

3. Infraestrutura de TIC 
1. Implantação do novo serviço de e-mail da UFBA (ufbam@il), que contou com o envolvimento de 

toda a equipe da CRI, além da participação de membros de outras áreas da STI, tendo como 
principais atividades e projetos realizados: 
 Reestruturação elétrica do Data Center; 
 Instalação e configuração dos sistemas de processamento e armazenamento - Blade e Storage; 
 Instalação e configuração dos sistemas de rede – SAN (Storage Area Network) e LAN (Local 

Area Network); 
 Desenvolvimento do portal de acesso em Java e integração com Active Directory; 
 Desenvolvimento da campanha de divulgação, com teasers, banners e folders, com apoio da 

EDUFBA; 
 Desenvolvimento de política de acesso, manuais e vídeos tutoriais, com apoio da FACOM; 
 Instalação e configuração do sistema de correio eletrônico e colaboração. 

2. Implantação do novo gateway de e-mail, com atualização de versão e requalificação das regras de 
proteção das mensagens; 

3. Início da instalação da nova solução de antivírus corporativo;   
4. Expansão da cobertura da rede nas unidades de ensino e administrativas, sendo: 

 Expansão da rede sem fio através da instalação de 96 novos Access Points 
 Expansão da rede cabeada através da instalação de 145 Switches de Acesso nas redes das 

unidades, o que representa um aumento de 3.480 novos pontos de acesso à rede da UFBA, em 
função da ampliação e reestruturação de algumas Unidades. 

  
5. Ampliação da conectividade nos campi do interior, a saber: 

 Vitória da Conquista – de 8Mbps para 16Mbps, aumento de 100% 
 Barreiras (ligação entre os campi Padre Vieira e Prainha) – de 512Kbps para 2Mbps, aumento 

de 300% 
6. Reestruturação das redes nas Unidades, com ampliação da capacidade de acesso, das quais 

destacamos: 
 Escola Politécnica, Escola de Nutrição, Escola de Enfermagem, Escola de Economia e 

Residência Universitária da Garibaldi. 
7. Criação de 22 Termos de Referência para atender às demandas de TI da Universidade compostos 

de vários itens, que vão desde Pen drive a Sistema de Armazenamento de Dados, sendo realizadas 
12 licitações. 
 Destaque para elaboração do Termo de Referência para contratação de Serviço de 

Outsourcing de TI. 
8. Aquisição de equipamentos e softwares, listados abaixo, com um custo total de R$ 1.056.545,53 

(hum milhão, cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) 
para atender a diversos projetos, sendo que desse montante R$ 567.365,53 (quinhentos e sessenta e 
sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) foram de verba da UFBA e 
R$460.105,00 (quatrocentos e sessenta mil, cento e cinco reais) do projeto CT-Infra 2007. A saber: 
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 Subsistema Blade1; 

 Robôs de Fitas2; 

 Solução de Gateway de E-mail3; 

 Solução de Antivirus corporativo3; 

 Switch de Core4; 

 Switch de Data Center4; 

(1) Este investimento visa a ampliar a capacidade de processamento dos equipamentos que 
suportam todos os sistemas corporativos em produção, como ufbam@il, Portal da UFBA, SIAC, 
dentre outros. Foi adquirido um enclosure populado com 5 servidores (lâminas) e capacidade total 
para até 16. 
(2) Aquisição de equipamentos com maior capacidade, para realização de backups, que suportam cartuchos de fita LTO5, 
para não só diminuir o tempo de realização do processo de salvaguarda, mas, principalmente, ampliar a capacidade de 
armazenamento que se encontrava estrangulada. 

(3) Estes investimentos visam à melhoria da segurança dos dados que trafegam na rede da 
Universidade. Foi renovada a licença da solução de gateway de e-mail para 10.000 usuários e 
adquirida uma nova solução de antivírus para 4.500 estações (será necessária a aquisição de cerca 
de 6.000 licenças adicionais para cobrir todo o parque de estações de trabalho).  

(4) Os equipamentos adquiridos visam à substituir equipamentos obsoletos que não atendem os 
requisitos atuais da Rede UFBA6, adicionando funcionalidades e ampliando a capacidade de 
transporte dos dados. Um dos switches é o de núcleo de toda a Rede UFBA e o outro interligará o 
novo ambiente de produção dos sistemas ao switch de núcleo. A velocidade ampliará os atuais 
1Gbps para 10Gbps, além de prover maior redundância, tolerância contra falhas e novas 
funcionalidades de segurança, mantendo a rede com a maior disponibilidade possível.  

                                                        
6 Rede UFBA: conjunto tecnológico composto por: infraestrutura física de cabeamento (metálico e óptico) e equipamentos 
distribuídos de comunicação; equipamentos de processamento, armazenamento e comunicação concentrados no data center da 
STI; serviços e aplicações.  
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Tabela comparativa dos resultados obtidos em 2012 e 2013 para os respectivos indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatísticas de utilização da REDE UFBA: 
 
 Indicadores da Central de Atendimento  

 
Quantitativo Indicador 

(metas definidas no edital 
RP55/08) 2012 2013 Descrição 

Total de ligações telefônicas 
recebidas 31.649 29.537 

Número total de ligações recebidas pela Central de 
Serviços (inclui ligações fora de escopo e ligações 
válidas que não geram chamados, tais como obtenção de 
status de atendimento de chamados, esclarecimento de 
dúvidas, etc). 

Total de chamados atendidos 
(casos abertos no sistema 
HelpDesk-3) 

21.602 22.281 

Número total de chamados registrados no sistema 
a partir de demandas recebidas pelos diversos 
canais de comunicação (ligações telefônicas, e-
mail, fax, web). 

Total de chamados resolvidos no 
tempo estipulado 17.389 17.818 

Número de chamados atendidos no tempo médio 
estipulado para cada nível de prioridade, nos 
níveis 1 e 2 (helpdesk, atendimento de campo e 
suporte). 

Taxa de abandono (meta = 5%, > 
2 min) 2,58% 5,50% Número de ligações cujo tempo de duração de 

espera para atendimento superou 2 minutos. 
Tempo médio de espera (meta = 2 
min) 00:59s 00:19s Tempo médio de espera para atendimento 

telefônico. 
Tempo médio de atendimento no 
1º nível (meta = 20 min) 03:49m 03:54m Tempo médio de atendimento a partir da abertura do 

chamado até seu fechamento ou repasse. 
Percentual de clientes satisfeitos 
(ótimo ou bom na pesquisa de 97,53% 97,78% Percentual de usuários que responderam a 

pesquisa de satisfação e classificaram o 

Indicadores 2012 2013 Considerações 

 Incidentes de segurança 
detectados 163 548 

O aumento do número de incidentes ocorreu pela 
implementação de novos sistemas de detecção de 
atividades maliciosas na rede, possibilitando assim 
um maior espectro de identificação de incidentes 
de segurança, bem como maior alimentação de 
informações para a ferramenta de detecção e 
tratamento de incidentes de segurança (TRAIRA).  

 Total de contas de e-mail 12.560 10.005  Foi realizada varredura dos usuários ativos nos 
bancos de dados eliminando os usuários inativos. 

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

143 241 

Foram instalados 145 switches priorizando 
unidades que sofreram reformas, tais como: ENG, 
NUT, ECO, ENF, etc. Os demais equipamentos 
foram utilizados para substituir os de borda de 
cada unidade. Utilizando infraestrutura implantada 
por empresa contratada pela Teleufba, instalamos 
96 access points WiFi, aumentando a área de 
cobertura de rede sem fio nas unidades. 

 Dados de usuários arquivados 
(Backup) 64 TB 87,89 

TB 

Houve um acréscimo de 37% da área utilizada para 
backup dos dados dos usuários em relação ao ano de 
2012. Por isso a aquisição de um sistema mais 
eficiente para realizar a salvaguarda dos dados, 
como a aquisição de cartuchos de fita /  das 
bibliotecas de fitas 

 Banco de dados total 976 1.025 

Houve um aumento no número de bancos no ano de 
2013 em 5% em relação ao número apresentado no 
ano de 2012, decorrente da inclusão de novos 
bancos de dados para atender aos diversos sistemas.  
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Quantitativo Indicador 
(metas definidas no edital 
RP55/08) 2012 2013 Descrição 

satisfação – meta = 90%) atendimento como ótimo ou bom. 
 
 

  Disponibilidade de Serviços da Rede UFBA medida pelo sistema de gerência Zabbix da UFBA 
Serviços Meta contratual 2012 em % 2013 em % 

Active Directory  99,50 100,00 99,93 
Antivírus 98,50 98,22 99,93 
AntiSpam/Mail-Gateway 99,00 99,99 99,69 
Banco de Dados 99,00 99,99 100,00 
Backup --- 99,80 99,57 
CALL3 99,60 100,00 100,00 
DHCP/WINS 99,00 100,00 100,00 
DNS Interno 99,50 100,00 99,99 
DNS Externo 99,50 99,98 99,99 
EAD 99,00 99,80 99,90 
Firewall 99,50 100,00 99,95 
Impressão 98,50 100,00 100,00 
Serviço de Terminal 99,00 99,23 99,98 
Serviços WEB 99,00 99,89 99,77 
Serviço de Monitoramento 99,50 99,96 96,40 
Servidor de Aplicativos 99,50 99,58 99,61 
Servidor de Arquivos 98,00 100,00 99,99 
Servidor de e-mail 99,00 99,57 99,98 
VPN 98,00 100,00 99,97 
Webmail 99,00 100,00 100,00 
Switches do Core 99,70 99,99 99,94 

 
 Gestão de contratos de serviços: 

 

Serviço de suporte à infraestrutura de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação da UFBA – CPM 
BRAXIS 

Baseado em acordos de níveis de serviços (SLAs) e ITIL, engloba os 
itens: 
o Gerenciamento e Operação de uma Central de Serviços de 

Tecnologia da Informação (suporte à infraestrutura de TIC e 
central de atendimento/helpdesk); 

o Serviços Técnicos de Apoio à Superintendência de Tecnologia da 
Informação  (STI) da UFBA (fornecimento de mão-de-obra da 
área de informática, incluindo análise e programação); 

o Manutenção de computadores e impressoras (contratado, mas não 
utilizado). 

Manutenção do Sistema de Ar 
Condicionado – TECTENGE 

Manutenção corretiva e  preventiva em sistema de ar 
condicionado central da STI (chillers, bombas, selfs, sistema de 
automação, etc). 

Manutenção do Sistema Elétrico - MAG 
ENGENHARIA 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva da  rede 
estabilizada da STI (grupo moto-gerador, no-break, quadro 
elétrico). 

Manutenção do Sistema Anti-incêndio – 
TECTENGE 

Manutenção preventiva e corretiva em sistema de  detecção, 
alarme, prevenção e combate a incêndio do data center da STI. 

Manutenção de Hardware 
(Servidores/Storage) – IBM 

Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos servidores e 
subsistema de armazenamento (storage) do data center da STI. 

Manutenção de Equipamentos e 
Upgrade – AURIGA  

Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento  
firewall Cisco modelo ASA5550.  

Manutenção de Equipamentos e 
Upgrade – IDDEIA 

Serviços de Manutenção preventiva e corretiva em Unidade de 
Backup LTO da marca TANDBERG DATA.  

Serviço de licença pelo uso de Software 
– TREE TOOLS Sistema integrado de gestão de serviços de TI.  
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4. Soluções de Software - Sistemas de Informação: 
 

Visando à ampliação e à melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Universidade à comunidade de 
alunos, funcionários e ao público externo, e de acordo com as prioridades estabelecidas pela Administração 
Central, a UFBA, através da Superintendência de Tecnologia da Informação, desenvolveu, ampliou e 
implantou em 2013 sistemas, portais e estruturas de bases de dados com o objetivo de otimizar os processos 
institucionais em termos de tempo de execução, simplificação, e qualidade das informações 
disponibilizadas. Seguem abaixo alguns números: 
 

 
Totais Sistemas de Informação 2012 2013 Considerações 

Sistemas Corporativos 27 30 

Os números apresentados representam o 
quantitativo de sistemas desenvolvidos, 
implantados e em manutenção evolutiva. 
 
Em 2013, 03 sistemas foram implantados, 03 
sistemas estiveram em desenvolvimento, 17 
sofreram manutenção evolutiva para suportar as 
mudanças contínuas nos processos administrativos 
e acadêmicos da instituição, 01 sistema foi 
implantado, porém sem uso, e 06 sistemas foram 
descontinuados ou não sofreram manutenção 
evolutiva ou corretiva. 
 

Sites 30 70 
Em 2013 foram desenvolvidos e implantados 38 
novos sites, 16 sites encontram-se em construção e 
foi realizada atualização de conteúdo em 16 sites. 

Gestão de Eventos 35 57 

Gerenciamento de 57 eventos, sendo: 
41 eventos da comunidade UFBA 
16 eventos da comunidade externa 

Aumento de 62,85% em relação a 2012. 
 

 Desenvolvimento e homologação: Sistema de Controle e Distribuição de Bolsas da PROPG 
(SISCOB); Sistema para Inscrição e Seleção de Candidatos a Pós-Graduação (SIPÓS); Armazém 
de Dados (BI-UFBA). 

 Adaptação, homologação e implantação: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 
Contratos (SIPAC) módulos: Compras, Licitação e Registro de Preços. 

 Produção, Manutenção corretiva e/ou evolutiva: Sistema de Gerenciamento de Guia de 
Recolhimento da União (SGGRU); Sistema de Gerenciamento de Bolsas para Editais Internos de 
Fomento a Extensão Universitária (SAPEX); Sistema Integrado de Pessoal (SIP / SIPWEB); 
Sistema de Concursos (SISCON); Sistema de Avaliação de Docentes (SIAV); Sistema de 
Acompanhamento de Documentos (SIAD); Sistema de Administração Acadêmica (SIAC / 
SIACWEB); Sistema Integrado de Usuários e Serviços – (SIUS); Sistema de Gerenciamento de 
Bolsas de Iniciação Científica (SISBIC); Bolsas de Extensão (SISBIEX); Editais Internos de 
Fomento à Pesquisa e à Inovação (SAPI); Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades 
de Extensão (SIATEX); Sistema Gerenciamento do Seminário de Pesquisa Estudantil 
(SEMINARIO); Sistema de Pagamento de Fiscais de Concursos (FISCAIS); Sistema Integrado de 
Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC); Sistema de Registro de Horário (SISREGH); 
Pagamento de Bolsistas (SIPAB). 
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 Implantação, porém sem uso: Sistema de Registro de Ocorrência de Segurança (SRO);  

 Sistemas descontinuados ou sem manutenção evolutiva ou corretiva: Sistema de Apoio 
Orçamentário (SAPO); Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Administrativa (SPGA); 
Sistema de Convênios e Contratos (SICONV); Sistema de Gerenciamento de Recursos da PRPPG 
(SGR), Sistema de Patrimonio (SIPAT); Sistema de Informação sobre a Produção Docente 
(SIDOC). 

 
5. Atividades Extensionistas (Projetos Especiais) 

 Manutenção do convênio com a RNP buscando aproveitar as oportunidades e ampliar a atuação do 
Ponto de Presença na Bahia - PoP-BA 
 Gestão Administrativa e Técnica do Ponto de Presença da Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa (PoP-BA da RNP). 
 Fomentar o uso dos diversos serviços oferecidos pelo PoP-BA (conectividade IPv6, Multicast, 

DNS Secundário, NTP, dentre outros). 

 EAD Moodle UFBA 
 Definição de políticas de uso do ambiente moodle para a UFBA. 
 Apoio ao desenvolvimento de projetos no âmbito da UAB na UFBA. 
 Apoio ao desenvolvimento de projetos de EAD em unidades de ensino da UFBA. 
 Realização de uma turma do Curso Moodle para Professores (26/05 a 20/07/2013); 
 Realização do curso Moodle para Aplicações Técnicas e Pedagógicas em parceria com a 

PRODEP (09/10 a 29/11/2013);  
 Realização do curso Recursos Audiovisuais no Design Educacional em parceria com a 

PRODEP/CDH e LABTEC/IHAC (02/09 a 14/12/2013); 
 Implantação do Plano Anual de Capacitação Continuada (PACC) em parceria com a UAB e 

SEAD, com previsão de quatro cursos em 2014: Moodle para professores: a educação online 
na UFBA, Design educacional, Tutoria online e Gestão em EAD. 

 Parceria e Consultoria EAD [ADM - Curso de extensão em Gestão Hospitalar e Sistemas e 
Serviços em Saúde (Horácio Hastenheiter); ISC – Projeto Net-Escola (Ligia Rangel); 
ISC/UFSC/SENAD – Avaliação Externa do Curso online de Prevenção do Uso de Drogas 
(Guadalupe Medina)]. 

 Números MOODLE UFBA 
 
Indicador 2012 2013 Considerações 

Usuários 66.931 94.880 

Tutores  3.629 4.320 

Moderadores  973 1.230 

Estudantes  36.573 44.664 

Espaços EAD 2. 348 2.958 

Espaços abertos 236 258 

O crescimento em todos os indicadores é o 
resultado de uma cultura de utilização de 
tecnologias na prática pedagógica 
incluindo-se os ambientes virtuais de 
aprendizagem, o incremento de uma 
política governamental para EAD e uma 
difusão de estudos e práticas educativas 
com o uso do moodle  como um recurso 
pedagógico 

 Rede Metropolitana de Salvador (ReMeSSA) – Rede Ótica de Alta Velocidade, tendo como foco 
as áreas acadêmica e de pesquisa 
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 Expansão da rede até Itinga, para atendimento do novo campus do IFBA; 
 Projetos de ampliação da rede (península itapagipana, Lauro de Freitas), além de outros em 

parceria com Governo do Estado e Prefeitura; 
 Inclusão de novos parceiros: Ministério Público do Estado da Bahia, Defensoria Pública do 

Estado da Bahia, Fundação Estatal Saúde da Família. Todos os novos parceiros estiveram 
tomando todas as medidas administrativas para viabilizar a adesão à Remessa; 

 Apoio ao projeto do Centro de Supercomputação para Inovação Industrial do SENAI-
Cimatec; 

 PoP-BA – Ponto de Presença da RNP na Bahia 
 Ativação de novos circuitos: UFRB - Santo Antônio de Jesus, IFBA - Eunápolis, IFBA - Dias 

D'Ávila, IFBA - Jequié, IFBA - Camaçari, Embrapa - Cruz das Almas, UNIVASF - Juazeiro, 
IFBA - Jacobina, IFBaiano - Catu, IFBA - Vitória da Conquista; 

 Ampliação do PTT - Ponto de Troca de Tráfego, ativação de 5 novos clientes; 
 Participação no projeto de Inovação e Pesquisa: Spaces - Rastreamento Multicâmera em 

Redes Mesh sem fio; 
 Realização da 4ª edição do Workshop de Tecnologias de Redes do PoP-BA e da 3ª edição do 

Encontro de Segurança da Informação do PoP-BA. 
 

6. Excelência das condições de trabalho 
 Organização e preservação do acervo documental da STI - documentação avaliada e 

acondicionada adequadamente. Aguardando posicionamento da Administração Central quanto à 
transferência para o NUGERDOC; 

 Implantação do SISREGH - Sistema de Registro de Horário – novo sistema de registro de ponto. 
Aguardando posicionamento da PRODEP para disponibilização para outras Unidades; 

 Mapeamento dos principais processos administrativos do SGAF, com a colaboração da Comissão de 
Avaliação Institucional da SUPADI/UFBA e dentro do padrão estabelecido pela UFBA. 

 
Destaques 2013 
 Implantação do novo serviço de e-mail da UFBA (ufbam@il); 
 Elaboração de edital e licitação para contratação do serviço de gestão de serviços de TIC; 
 Participação na elaboração do PDTI da UFBA; 
 Implantação do projeto institucional “Desenvolvimento Acadêmico: Soluções Tecnológicas para 

Modernização da Gestão Universitária”  para instalação da fábrica de software interna; 
 Licitação e contratação de fábrica de software para prestação de serviço de desenvolvimento de 

sistemas de  informação. 
 

Avaliação das ações não implementadas 
As ações abaixo relacionadas não foram implementadas devido a diversas dificuldades entre as quais: 

 Desenvolvimento e manutenção de alguns sistemas de informação; 
 Desenvolvimento de sites e portais web;  
 Contratação de serviço (outsourcing) de impressão para a UFBA.  

 
 
 
Entre as diversas dificuldades identificadas, pode-se destacar: 
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 Excesso de demandas e priorização de outras ações identificadas como mais relevantes ou 
urgentes; 

 Necessidades de envolvimento de outras instâncias da UFBA que não se concretizaram; 
 Intercorrência em processo licitatório (recurso judicial impetrado por licitante). 

 
 
Perspectivas para 2014 
Destacamos as principais ações e metas planejadas para o ano de 2014: 
 Continuidade das ações junto à Administração Central e ao Comitê Gestor de TI visando ao 

aprimoramento da Governança de TI na UFBA, em conformidade com os instrumentos 
normativos vigentes e auditorias dos órgãos de controle externo; 

 Conclusão do processo de elaboração do PDTI da UFBA; 
 Garantia da capacidade da infraestrutura central de processamento e armazenamento para 

fornecimento dos serviços com a qualidade adequada às demandas da UFBA; 
 Conclusão da implantação e pleno funcionamento da fábrica de software interna na STI; 
 Implantação do novo contrato de gestão de serviços de TIC; 
 Desenvolvimento de ações relativas a comunicação da STI com a sua comunidade interna e externa 

(web site, intranet, blog); 
 Desenvolvimento de ações visando à integração e motivação de pessoas. 

 
Considerações 
 
A Universidade Federal da Bahia, em consonância com a sua missão, contempla uma enorme gama de 
compromissos e atividades, interrelacionadas ou não, que demandam muitas ações e investimentos na 
área de TI. Para fazer face a essa demanda, são crescentes o volume e a complexidade das necessidades 
por informações, serviços, infraestrutura e pessoal qualificado. 
 
Soma-se a esse contexto a necessidade de atendimento a vários objetivos estabelecidos por exigências 
legais, diretrizes governamentais, recomendações e decisões dos órgãos de controle, suporte às 
atividades da Instituição e busca permanente de aplicação das melhores práticas para a área de 
Tecnologia da Informação. 
 
À Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), criada em maio/2013 como órgão diretamente 
vinculado à Reitoria, compete planejar, especificar, desenvolver, manter, suprir e controlar recursos, 
bens e serviços utilizados para o processamento e a comunicação de informações e dados, bem como 
liderar o processo de implantação de novas tecnologias de informação e comunicação, e apoiar a 
comunidade universitária na aplicação, compra e utilização de novas soluções integradas de tecnologia 
da informação. 
 
Fica evidenciada a natureza transversal dos processos, tecnologias e pessoas envolvidos nas Tecnologias 
da Informação e Comunicações no apoio às diversas atividades da UFBA, tanto nos âmbitos técnico-
administrativo quanto acadêmico-científico. A área de TIC, como ator de importância estratégica para o 
atingimento dos objetivos institucionais, requer um adequado planejamento, alinhado com as diretrizes e 
metas da Universidade. Nesse sentido, um marco importante será a aprovação do PDTI da UFBA para o 
período 2014-2016, ora em desenvolvimento. 
 
É importante destacar que 100% dos objetivos considerados prioritários pela gestão da STI em 2013, 
que são de fundamental importância para a efetividade da TI na UFBA, foram atingidos. A partir das 
relevantes realizações do ano passado, para continuarmos avançando em 2014 agregando valor e 
contribuindo para que a Universidade atinja seus objetivos institucionais, destacamos algumas ações 
importantes: 
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 Iniciativas na área de pessoal objetivando a ampliação, capacitação, motivação e integração do corpo 

técnico; 
 Implantação de funções gratificadas para todas as coordenações da STI, compatíveis com o grau de 

responsabilidade inerente aos cargos; 
 Implantação de melhorias e consolidação do processo de gestão do planejamento do CPD; 
 Implantação plena da fábrica de software interna; 
 Renovação da cooperação com a UFRN referente ao SIPAC; 
 Iniciativas visando à ampliação e qualificação do espaço físico da STI; 
 Aprovação de planejamento da área de TI (PDTI), alinhado com o planejamento institucional; 
 Definição de prioridades no nível da alta administração; 
 Definição de políticas para o uso dos recursos de TIC e segurança da informação. 
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SSUUPPEERRIINNTTEENNDDÊÊNNCCIIAA  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  AACCAADDÊÊMMIICCAA  --  
SSUUPPAACC 
 
 
1. Objetivos Gerais e Metas Institucionais 
 
ASuperintendência de Administração Acadêmica (SUPAC), vinculada à Reitoria, é o órgão responsável, 
mormente, por: 
 

 prestar serviços acadêmicos relacionados ao registro e documentação das atividades de 
graduação e pós-graduação; 

 manter, em articulação com a Superintendência de Tecnologia da Informação, atualizados 
os registros acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos; 

 manter atualizados os registros dos componentes curriculares dos cursos de graduação em 
articulação com a Pró-Reitoria de Graduação e dos cursos de pós-graduação em 
articulação com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação; 

 cadastrar disciplinas e manter atualizado o sistema de pré-requisito e equivalência dos 
cursos de graduação e de pós-graduação; 

 propor o calendário acadêmico da Universidade e elaborar sua agenda acadêmica; 
 subsidiar e acompanhar, semestralmente, o planejamento e a oferta de componentes 

curriculares em articulação com as pró-reitorias de ensino de graduação e de pós-
graduação;  

 subsidiar estudos sobre necessidades de oferta de vagas para concurso docente; 
 acompanhar a integralização da carga horária docente; 
 apoiar a coordenação nos procedimentos que precedem as ações relativas a 

reconhecimento e revalidação de diplomas; 
 prestar atendimento e informações acerca de processos e procedimentos acadêmicos; 
 coordenar a realização das matrículas; 
 manter atualizados os registros acadêmicos relativos à vida acadêmica dos estudantes; 
 proceder à avaliação curricular para fins de expedição de diploma; 
 emitir documentos relativos à vida acadêmica dos estudantes de graduação e de pós-

graduação. 
 emitir os diplomas e certificados dos cursos de graduação, pós-graduação, dos títulos 

honoríficos, e das atividades de extensão;  
 registrar os diplomas e certificados dos cursos de graduação e de pós-graduação, 

expedidos pela UFBA e por outras instituições de ensino superior, nacionais e 
estrangeiras, na forma da Lei. 

 manter a guarda e conservação dos livros de registros de diplomas e certificados;  
 arquivar e manter a documentação referente à vida acadêmica de estudantes e egressos. 
 gerir o conjunto de salas de aulas, o complexo esportivo e educacional, auditórios e 

laboratórios de uso compartilhado, com a finalidade de dar suporte às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, e à realização de eventos acadêmicos e culturais; 

 controlar e disponibilizar os recursos didáticos necessários às atividades de ensino de 
graduação, pós-graduação e extensão, e a eventos diversos; 

 gerenciar as instalações e equipamentos de ensino de uso compartilhado, em articulação 
com as Pró-Reitorias Acadêmicas. 

 
Constituem-se objetivos e metas da SUPAC, entre outros: 
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a. Empreender esforços para garantir melhor qualidade e agilidade nos registros acadêmicos 
e no atendimento ao estudante ou ao público em geral, com reforma no espaço físico do 
Núcleo de Atendimento ao Estudante (atual SAE) e redistribuição de servidores técnico-
administrativos; 

b. Incentivar os 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; 

c. Dar continuidade às articulações entre os chefes de Departamento e coordenadores de 
Colegiados com o objetivo de equacionar os problemas recorrentes quanto à demanda e 
oferta semestral de vagas; 

d. Aprimorar a análise do planejamento acadêmico, dirimindo problemas de oferta, antes do 
processo de matrícula; 

e. Melhorar a home page da SUPAC, considerando a sua nova identidade visual; 
f. Uniformizar procedimentos acadêmicos; 
g. Redefinir os modelos de certificados expedidos pelo Núcleo de Expedição de Diplomas e 

Certificados 
h. Participar da revisão do Regulamento de Ensino da Graduação e da Pós-Graduação, em 

conjunto com a Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis (SGC); 
i. Revisar a sinalização da parte interna da SUPAC/SGC em função dos novos núcleos; 
j. Implantar a identificação dos funcionários de atendimento da Coordenação de 

Atendimento e de Registros Estudantis;  
k. Remanejar alguns setores da Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis a fim 

de adequar o melhor o espaço interno (Almoxarifado e Arquivo) 
l. Providenciar a melhoria do Núcleo de Arquivo, retomada do descarte sistemático do 

arquivo da SGC, após cada colação de grau, transferência do arquivo morto da Secretaria 
para outro setor da Universidade, garantindo mais espaço, melhor organização dos 
documentos e mais agilidade na busca por processos/documentos. Proceder à digitalização 
dos documentos. 

 
2. Ações desenvolvidas pela SUPAC em 2013 
 
As atividades realizadas pela SUPAC, a partir do segundo semestre de 2013, sob minha gestão, tiveram 
como princípios norteadores: supervisão do planejamento acadêmico semestral, considerando as reais 
necessidades apontadas pelos Colegiados de Cursos e intervindo, quando necessário; gerenciamento da 
contratação de docentes substitutos e da carga horária docente por cada unidade, recomendando revisão 
dessa carga horária, quando pertinente; qualidade e agilidade nos registros acadêmicos e no atendimento 
ao estudante ou ao público em geral, reestruturando o quadro de servidores técnico-administrativos; 
uniformização de procedimentos acadêmicos; confecção de novos formulários para contratação de 
professores do quadro suplementar; atendimento às demandas vinculadas ao ensino a todas as unidades; 
gerenciamento das instalações de ensino de uso compartilhado, com otimização do espaço físico, 
particularmente neste semestre em que houve a interdição do PAF V e a remoção das aulas para São 
Lázaro e demais unidades; e a função precípua dessa superintendência: a coordenação, fiscalização, 
execução  superintendência das atividades de ensino de graduação e pós-graduação.  
 
Em contato com o arquiteto Eduardo Pugliesi e o Prof. da Escola de Belas Artes Luís Mário Freire, 
desenvolvemos um novo layout para o Núcleo de Atendimento ao Estudante, a fim de melhor atender 
aos alunos, com cadeiras mais adequadas, bancadas para os servidores arrumadas de modo mais 
receptivo e  melhoria no setor elétrico a fim de melhor organizar os espaços de trabalho. Transformar o 
espaço em lugar mais acolhedor, com atendimentos mais ágil e eficiente é o objetivo, entretanto, 
enquanto aguardamos as mudanças físicas, fizemos algumas alterações na organização do setor: 
redirecionamos servidores novos, mudamos a chefia, fizemos revisão do horário de atendimento ao 
público e reorganizamos os procedimentos internos.   
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Junto ao Núcleo de Admissão e de Registros da Graduação (SEARE-GRAD), realizamos, com o apoio 
das unidades de Biologia, Direito, Engenharia, IHAC e Letras, um mutirão para a realização dos 
registros de aproximadamente 5.000 processos e documentos diversos que estavam atrasados. Houve a 
reorganização da seção, com a mudança de procedimentos de registro dos processos mudança da chefia, 
aquisição de 3 novos funcionários, redistribuição de 2 funcionários, além de reavaliarmos  o 
atendimento ao público, a fim de garantir mais agilidade no registro acadêmico. 
 
ONúcleo de Admissão e de Registros da Pós-Graduação (SEARE-PÓS), além das avaliações 
curriculares dos cursos de Pós-Graduação de rotina, preparou a avaliação curricular para a primeira 
turma do Mestrado Profissionalizante em Matemática, realizou-se ainda o cadastro e matrícula dos 
cursos novos. 
 

a. O Setor de Currículos e Programas (SECUP, que será absorvido pelo Núcleo de 
Admissão e de Registros da Graduação), além das avaliações curriculares dos cursos de graduação, 
como é de rotina nos dois semestres, organizou as primeiras turmas para expedição de diplomas dos 
cursos:  

 
 Licenciatura em Educação no Campo; 
 Licenciatura em Pedagogia dos municípios de Irecê e Tapiramutá;; 
 Licenciatura em Matemática a distância; 
 Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, 
Química (PARFOR).  

 
O Núcleo de Apoio à Gestão Acadêmica teve ampliação do atendimento aos docentes e discentes e 
agilidade dos registros com aquisição de um funcionário relotado. Já o Núcleo de Expedição de 
Diplomas e Certificados, adquiriu 2novos funcionários, por redistribuição da SUPAC; implantou o 
registro de gênero - conforme o Decreto 12.605 de 04/03/2011 - nos diplomas de graduação e 
preparação para os de Pós-Graduação; aquisição de livros para registros dos diplomas; criação do 
modelo e expedição de diplomas da primeira turma do curso de Pós-Graduação - PROFMAT. 
 
A SUPAC esteve ainda presente nas reuniões semanais do Conselho Acadêmico de Ensino (CAE), nas 
reuniões da Comissão de análise das solicitações de afastamento para capacitação da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação e ainda nas reuniões do Conselho Social de Vida Universitária. 
 

2.1 SUPAC em interface com outros órgãos 
 
A SUPAC é um órgão que atua em confluência com outros órgãos da Universidade, em 2013, atuamos 
particularmente com a: 

-PROGRAD – revisão da carga horária dos cursos de graduação, no sentido de proceder aos 
ajustes, assim como registro das respectivas bases legais desses cursos;  apreciação das solicitações de 
professores substitutos; definição de procedimentos acadêmicos; discussão da agenda acadêmicas, etc;  

- SGC/PROEXT – reunião com a equipe da PROEXT para definição dos procedimentos para 
criação e oferta das ACCS, como inclusão na matrícula web, registro no histórico escolar; discussão 
sobre os relatórios dos cursos de Especialização e a expedição dos certificados; 

- PROPG - criação de Instrução Normativa e Orientação para atualização dos registros relativos à 
pós-graduação e divulgação junto às coordenações dos cursos de Mestrado e Doutorado.  

- STI/SIAC– discussão acerca dos procedimentos de matrícula, notadamente agora com o ingresso 
da UFBA no SISU, definição de prioridades, como procedimentos para a matrícula web, registro das 
dispensas DU/DI, criação das CCS, com novo código de registro, produção dos diplomas do Mestrado e 
Doutorado com o registro do gênero.   
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3. Panorama Quantitativo da SUPAC 
 
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 
inúmeras unidades a que subsidia e dialoga sobre esse assunto.  
 
A SUPAC, responsável pela apreciar, em articulação com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, as 
solicitações de contratação de professor substituto, através de seu Núcleo de Planejamento Acadêmico, 
gerou o seguinte quantitativo, expresso pelas tabelas abaixo: 
 
QUADRO SUPLEMENTAR – ANO 2013 
Tabela 1 – Quantitativo de processos recebidos x vagas solicitadas e analisadas  

PEDIDOS SOLICITADOS PEDIDOS AUTORIZADOS (Vagas) SEMESTRE PROCESSOS 
RECEBIDOS Renovações  Contratações  Total 

pedidos 
Renovações  Contratações  Total 

autorizado 
2013.1 177 345 200 545 326 170 496 
2013.2 122 383 210 593 373 155 528 
Total 
Geral 

299 728 410 1138 699 325 1024 

 
  Tabela 2 – 

SEMESTRE Temporários Substitutos Total Geral 
2013.1 124 364 488 
2013.2 94 421 515 

Total Geral 218 785 1003 
 
 

No que diz respeito à Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis (antiga Secretaria Geral 
dos Cursos): 
 

1. Núcleo de Apoio à Gestão Acadêmica (atual Assessoria da SGC) respondeu a 179 mandados 
de segurança, sobre os diversos assuntos, além do atendimento rotineiro às demandas dos 
discentes e docentes. 

2. Núcleo de Atendimento ao Estudante (atual SAE) – foram criados 22.546 processos, com os 
mais diversos tipos de objeto de requerimento: revalidação de diploma, reconhecimento de 
título (mestrado e doutorado), revisão de histórico escolar, trancamento de disciplinas ou do 
semestre, emissão de GRU, históricos, declarações, atestados, certidões. Há ainda um 
número significativo de processos constituídos por calouros, a exemplo dos que desejam 
revisão de renda familiar pelo SSOA. 

3. Núcleo de Admissão e de Registros da Graduação (atual SEARE-GRAD ) – somente no 
período de junho a setembro de 2013, foram registrados cerca de 5200 processos dos 
semestres letivos 2011, 2012 e 2013, os quais se encontravam protelados no setor. 

4. Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados (atual SEDIC) – órgão que expede cerca 
de 2500 documentos ao longo de um mês de trabalho, entre diplomas de graduação, de pós-
graduação, certificados da UFBA e das escolas isoladas. 

 
O Setor de Gestão Administrativa e Financeirarecebeu o valor deR$ 2.378.838,12 (dois milhões, 
trezentos setenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e doze centavos), distribuído em  para a 
SUPAC/PROGRAD/SGC. Parte desse recurso tem origem nos programas da PROGRAD, como o 
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PARFOR.Este valor foi gasto com a compra de equipamentos (computadores, impressoras, televisor 
para o SAE, etc), com a compra de passagens, com a manutenção dos diversos setores. 
 
 
 
 
 
A prestação de contas dos recursos recebidos já foi realizada. 
 
4. Considerações Finais 
 
Em 2013, a SUPAC fomentou a requalificação do quadro técnico-administrativo, com a chegada de 
novos membros e a relotação de funcionários;  reestruturação dos núcleos com mudança de chefias; 
intensificação do diálogo com os departamentos/unidades/pró-reitorias/superintendências; 
fortalecimento de ações internas como uniformização de procedimentos/incremento de diálogo entre os 
núcleos; revisão das ações concernentes a cada setor da SUPAC/SGC. 
 
Necessidades para 2014:  solucionar problemas no espaço físico, que geram desconforto aos 
funcionários e ao público externo, a exemplo de vazamentos; verificação e adequação do projeto 
elétrico da casa para atender à demanda instalada (problemas de sobrecarga têm danificado 
computadores de diversos núcleos); luminosidade inadequada nos ambientes de trabalho, 
principalmente no Núcleo de Arquivo e no Núcleo de Atendimento ao Estudante. Além disso, 
necessitamos de pelo menos mais dois funcionários: um para o Núcleo de Atendimento ao Estudante 
(SAE) e outro para o Arquivo, que conta hoje com apenas um funcionário e instalações inadequadas 
para seu funcionamento. 
 
 

Origem Recebido Despesa Empenhada 
PROPLAN 

(153818) 
R$ 2.378.838,12  R$ 2.349.897,26 
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SSUUPPEERRIINNTTEENNDDÊÊNNCCIIAA  DDOO  MMEEIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EE    
IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAA  ––  SSUUMMAAII 
 
 
Coordenação de Meio Ambiente 
 
Programa de Coleta Seletiva Solidária – Recicle UFBA 
 
Diante de inúmeras demandas para a promoção de uma gestão mais sustentável da universidade, 
impulsionados pelos inúmeros danos causados ao meio ambiente e à saúde pública em decorrência da 
destinação inadequada de resíduos e pela necessidade inadiável de cumprimento do Decreto 
Presidencial n° 5.940/ 2006, a promoção de um correto gerenciamento dos resíduos gerados na UFBA 
foi tomada como prioridade pelo Núcleo de Ações Ambientais e a implantação do Programa de Coleta 
Seletiva Solidária tornou-se a primeira grande missão, no ano de 2013, rumo ao cumprimento dessa 
meta.  

 
Devido à extensão da UFBA, o programa está sendo executado em 4 (quatro) etapas, cada uma 
contemplando determinado número de unidades dos campi universitários de Salvador. No ano de 2013 
foram implantadas as etapas 1 e 2 nos dois campi, com um total de 34 unidades atendidas: 
 
1ª Etapa - Núcleo de Gerenciamento de Documentação e Arquivos - Nugerdoc, Editora da UFBA, 
Instituto de Letras, Biblioteca Central, Faculdade de Comunicação, Pró-Reitoria de Extensão, 
Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura, Instituto de Biologia, Escola Politécnica, Escola 
de Enfermagem, Escola de Nutrição, Instituto de Saúde Coletiva, Instituto de Ciência da Informação, 
Biblioteca Universitária de Saúde, Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, Reitoria 
e o Serviço Médico Universitário Rubens Brasil (SMURB);  
 
2ª Etapa - Escola de Medicina Veterinária, Hospital de Medicina Veterinária, Escola de Dança, PAFs 
III, IV e V, Escola de Música, Faculdade de Odontologia, Centro de Estudos Interdisciplinares para o 
Setor Público (ISP), Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação/ Pró-Reitoria de Pós Graduação, 
Escola de Teatro, Pró-Reitoria de Ensino de Graduação/ Secretaria Geral de Cursos/ Superintendência 
Acadêmica, Escola de Belas Artes, Faculdade de Arquitetura, Superintendência Administrativa, 
Coordenação de Desenvolvimento Humano e Superintendência de Pessoal. 
 
O processo de implantação consiste primeiramente na reunião/conversa com os servidores da unidade, 
distribuição dos coletores de papel nas salas administrativas, distribuição dos coletores de recicláveis 
nos halls e circulações do prédio e entrega de um coletor de 420l para a guarda semanal dos recicláveis. 
O material é recolhido semanalmente em cada unidade, identificado de acordo com sua origem, e 
transportado em veiculo da UFBA até o galpão da Divisão de Materiais, onde é pesado e guardado a 
espera do recolhimento pela cooperativa de catadores. Os materiais são pesados nas categorias "papel e 
papelão" e "plástico, metal e vidro". O programa conta com a colaboração de 4 (quatro) funcionários da 
empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda.  
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Figura 18 - Processo coleta seletiva 

 

Em janeiro de 2013, a equipe da CMA reuniu os agentes de limpeza de algumas unidades integrantes da 
1ª etapa do programa de Coleta Seletiva para a realização de um treinamento, no qual estes receberam 
orientações sobre as mudanças necessárias em sua rotina de trabalho para a coleta e armazenamento dos 
recicláveis.  
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Figura 19 - Seminarios e reuniões com colaboradores empresa Fácil 

 

A coleta seletiva atendeu algumas demandas especiais no tocante a coleta de papeis que não podiam ter 
o tratamento rotineiro devido ao grande volume ou ao carater sigiloso dos documentos. Nesses casos o 
NAAMB fez primeiramente a fragmentação desse material para posteriomente encaminhá-los à 
Cooperativa. As principais demandas recebidas no ano de 2013 foram provenientes de documentos 
antigos de alunos e professores que se encontravam arquivados principalmente na Secretaria Geral de 
Cursos e Superintendência Acadêmica. As fotos a seguir ilustram esse processo: 
 

  
Figura 20 - Trituração de documentos sigilosos 

 

Os resultados quantitativos obtidos com a pesagem dos recicláveis segregados nas unidades da UFBA 
estão apresentados a seguir: 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 133 

 

Tabela 03: Totais de recicláveis doados por unidade da UFBA entre abril e outubro de 2013 

UNIDADE PAPEL/PAPELÃO 
(Kg) 

METAL, PLÁSTICO E VIDRO 
(Kg) 

Unidades da 1ª etapa de implantação 
Bib. Central 5514 85 

Biologia 2516 499 
Bib. Universitária de Saúde 466 16 

Edufba 558 5 
Enfermagem 493 18 

Facom 354 240 
ICI 117 24 
ISC 463 65 

Letras 828 134 
Nugerdoc/Div. Materiais 1306 37 

Nutrição 1128 146 
Politécnica 1844 407 

PROAE 202 4 
PROEXT 74 8 
Reitoria 288 55 
Smurb 259 6 
SUMAI 528 16 
TOTAL 16938 1765 

Unidades da 2ª etapa de implantação 
Arquitetura 70 4 
Belas Artes 11 5 

CDH 271 19 
Dança 55 - 
Emevz 206 25 

Hospimev 358 - 
ISP 131 - 

Música - - 
Odontologia 5 - 

PAF III 89 4 
PAF IV 751 41 
PAF V 28 75 
PRPG - - 

SAD / DCA 130 0 
SPE 178 0 

SUPAC / SGC 38 0 
Teatro 64 20 
TOTAL 2385 193 

Demandas extras 
Faced 181 10 
IGEO 370 60 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 134 

Direito 3570 - 
SGC 184 - 

SUPAC 246 - 
Administração 835 - 
Bib. Central  8497 - 

Edufba 829 - 
Farmácia 32 - 

Maternidade Climério de 
Oliveira 130 - 
Fapex 220 - 

Emp. Júnior de Eng. 
Mecânica/UFBA 16 - 

Grupo de Inovação 
Tecnológica/ UFBA 32 - 

TOTAL DEMANDA EXTRA 15142 70 
TOTAL GERAL 34465 2028 

TOTAL DE RECICLÁVEIS 36493 
 

 

As “Demandas Extras”, apresentadas no quadro 1, dizem respeito a uma categoria criada para designar 
grandes quantidades de recicláveis (de um modo geral papeis) recolhidas de uma só vez, provenientes 
de material acumulado durante vários anos nas unidades à espera de uma oportunidade para um descarte 
mais apropriado.  
 
O Núcleo de Ações Ambientais atendeu também às solicitações de unidades da UFBA, onde o programa 
ainda não foi implantado. Alem disso, recebeu as demandas provenientes de campanhas realizadas por 
grupos de discentes a exemplo da campanha de coleta de papéis usados, realizada com os alunos da 
Escola Politécnica pela Empresa Júnior de Engenharia Mecânica – TMJR, logo após o fim do semestre 
2013.1, em agosto. 
 
Os totais mensais de recicláveis recolhidos e doados pela UFBA são apresentados na figura 21: 

 
Figura 21 - Totais mensais de recicláveis doados pela UFBA entre abril e outubro/2013 

 

Com relação à figura 21, verifica-se que o aumento do número de unidades contempladas com o 
programa de Coleta Seletiva Solidária, ao longo do ano, não foi acompanhado de um aumento linear na 
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quantidade de recicláveis recolhida e doada pela universidade. A quantidade mensal de recicláveis 
recolhida variou bastante em função de demandas extras das unidades universitárias, já descritas 
anteriormente. No mês de agosto, por exemplo, das 9,9 toneladas de recicláveis coletadas na 
universidade, mais de 6,5 toneladas foram provenientes do descarte de diários oficiais e periódicos 
antigos pela Biblioteca Central Reitor Macedo Costa.  
 
Outra anormalidade percebida foi a redução significativa da quantidade de recicláveis obtida no mês de 
setembro. Isso ocorreu por causa de dificuldades enfrentadas pela Coordenação de Meio Ambiente para 
realizar o recolhimento, transporte e pesagem dos recicláveis, em decorrência da suspensão do contrato 
da empresa terceirizada Liderança e da quebra do veículo utilizado para a coleta dos materiais nas 
unidades. Dessa forma, durante parte do mês de setembro, os recicláveis não puderam ser recolhidos e o 
acúmulo excessivo levou muitas unidades a direcionarem esses materiais para o lixo comum. 
 

Durante a implantação do programa de coleta seletiva foram encontrados algumas dificuldades as quais 
o NAAMB buscou solucioná-las. Dentre as mais relevantes destaca-se a ausência de apoio dos diretores 
das unidades universitárias, a falta de infraestrutura sobretudo carros e motoristas para fazer a coleta nas 
unidades; inexistência de local apropriado para a guarda dos recicláveis; falta de comprometimento da 
comunidade acadêmica desconsiderando os coletores apropriados. 

  

 
 

 
Figura 21 - Material depositado de forma inadequada 

3.2.2. Coleta 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.  
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O Núcleo de Ações Ambientais orientou os colaboradores das equipes de limpeza, chefes de apoio ou 
servidores das secretarias administrativas das unidades da UFBA que esse resíduo fosse separado dos 
resíduos comuns. Para tanto foram disponibilizados bombonas de 200l para que as lâmpadas fossem 
acumuladas de forma segura até que pudessem ser recolhidas pela CMA. Além disso, os colaboradores 
da empresa terceirizada Tectenge, que realizam os serviços de manutenção na universidade, também 
receberam orientações em como proceder na troca de lâmpadas. Nesse caso o colaborador deve embalar 
a lâmpada queimada e trazê-la para ser acondicionada nos coletores apropriados da CMA. 
 
Atualmente as lâmpadas estão sendo armazenadas em coletores adquiridos especificamente para essa 
função. Contudo a CMA não dispõe de local apropriado para abrigar esses coletores. Os mesmos estão 
alocados na parte do fundo da casa 08 (CDH).  
 
No ano de 2013 foi realizado pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na coleta 
desse material, entretanto essa licitação não logrou sucesso, sendo necessário a realização de novo 
certame. No momento encontra-se em tramitação processo para nova licitação, considerando o 
transporte seguro das lâmpadas, seguido de sua descontaminação, separação dos componentes de metal 
e vidro e encaminhamento para reciclagem. Até que esse processo seja concluído a CMA está 
impossibilitada de dar o destino correto às lâmpadas. Atualmente a UFBA possui cerca de 10.000 (dez 
mil) lâmpadas necessitando ser descartadas. 
 

 
Figura 22 - Guarda de lâmpadas fluorescentes 

3.2.3. Coleta de pilhas 
 

No mês de setembro, deu-se início à instalação de coletores para recolhimento de pilhas utilizadas pela 
comunidade acadêmica da UFBA. Foram instalados coletores em 15 (quinze) unidades: SUMAI, ISP, 
PRODEP, PAF III, PAF IV, PAF V, Instituto de Letras, Biblioteca Central, CPD, Instituto de 
Matemática, PAF I, Faculdade de Farmácia, Instituto de Biologia, Divisão de Materiais e PROEXT. 
Com isso, o programa de gerenciamento de resíduos da universidade avançou para contemplar mais um 
tipo de resíduo.  
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As pilhas recolhidas serão encaminhadas para o programa ABINEE recebe pilhas - criado a partir de 
convênio entre diversos fabricantes que, visando o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela PNRS 
(Lei 12.305/2010) para esse tipo de resíduo, resolveram unir-se e financiar um sistema de coleta, 
triagem e encaminhamento das pilhas por eles produzidas para reciclagem em São Paulo.  
 

  
Figura 23 - Coleta de pilhas 
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Coordenação de Planejamento, Projetos e Obra - CPPO/ SUMAI. 
 
As atividades desenvolvidas pela Coordenação atenderam a uma diversidade de serviços das unidades 
universitárias e órgãos da administração, do programa de obras do REUINI, de programas do CTInfra, 
além das demandas rotineiras das Unidades Universitárias e Órgãos da UFBA, relacionadas a seguir por 
cada um dos Núcleos dessa Coordenação de Planejamento, Projetos e Obra - CPPO/ SUMAI. 
 
1. Núcleo de Planejamento, Projetos e Patrimônio Imobiliário - NPPPi 
 
Atividades desenvolvidas no Setor de Planejamento e Projetos  
 
Abrangem a elaboração de projetos de arquitetura, de urbanismo elaboração de especificações técnicas, 
avaliações de projetos desenvolvidos por terceiros, compatibilização de projetos de engenharia 
complementares, confecção de plantas de situação para execução de sondagem de caracterização de solo 
e para levantamentos planialtimétricos (topografia), assistência às obras em andamento, avaliações de 
projetos pós-construção, assistência ao setor de licitações na elaboração de editais, levantamento de 
mobiliário e equipamentos para compra e instalação, etc. São atividades que exigem da equipe amplo 
conhecimento técnico e amadurecimento profissional e tempo adequado para exercê-las. O QUADRO I, 
a seguir, resume o volume de atividades desenvolvidas. 
 
 
 

QUADRO I -  RESUMO DAS ATIVIDADES DO SETOR PLANEJAMENTO E PROJETOS - NPPPi 
/CPPO 

QUANTIDADE 
OBJETOS 

UND M2 

Projetos de Novos Prédios 18 123.880,30 

Projetos de reforma e/ou ampliação de prédios existentes 51 65.563,70 

Projetos de urbanização 7 1.773.953,68 

Projetos de instalações 7 3.119,53 
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Termo de Referência 11 - 

Suporte técnico às obras em andamento 18 45.212,72 

Outras atividades 38 - 

Visitas Técnicas 1 - 

TOTAL 151 2.011.729,93 

FONTE: CPPO/SUMAI - FEVEREIRO 2014   
 
O ANEXO 1 contém a relação das atividades, discriminando o objeto,  quantificando os projetos por  
cada responsável técnico. Vale ressaltar que dos 151 projetos desenvolvidos, 18 referem-se a projetos de 
novas edificações,  totalizando 123.880,30 m2, 
 
Atividades desenvolvidas no Setor de Patrimônio Imobiliário 
 
Deve-se registrar que Setor de Patrimônio Imobiliário concluiu, neste período, os estudos para o 
diagnóstico da situação fundiária das suas propriedades, coligindo os elementos necessários ao 
encaminhamento das pendências existentes. 
 
A UFBA tem, hoje, pleno conhecimento da questão dominial do seu território, constituído das Unidades 
dispersas na malha urbana, dos campi de Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras, das Fazendas 
Experimentais de Entre Rios, Santo Amaro e São Gonçalo dos Campos. Todos os imóveis estão 
identificados pela sua descrição e localização, conhecida sua situação quanto à ocupação, registro 
cartorial e cadastro no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet. O 
QUADRO II, apresenta resumidamente as atividades desenvolvidas. 
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Destaca-se ainda, neste momento, a conclusão dos levantamentos e a apresentação dos relatórios 
preliminares das ocupações irregulares dos terrenos da UFBA por vias públicas de tráfego de veículos e 
também por imóveis de terceiros, totalizando mais de 60.949,70 m2 de perda de área territorial da 
UFBA em Salvador, conforme demonstrado no QUADRO III. 
 

QUADRO II -  RESUMO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO -  NPPPi /CPPO 

ORD ATIVIDADES 
1. Relatório Dominialidade dos imóveis da UFBA 

 Situação fundiária/providências: 
 Encaminhamento à Assessoria Jurídica relação de imóveis/documentos para registro (CT-

INFRA); 

2. Revisão das pendências do Patrimônio Imobiliário  
 Relatório preliminar das ocupações irregulares de terrenos: 
 Análise preliminar para encaminhamento da questão relativa aos imóveis ocupados por 

terceiros nos campi Canela e Federação/Ondina e  nas Unidades Dispersas; 
 análise preliminar para encaminhamento da questão relativa aos imóveis ocupados por vias 

públicas nos campi Canela e Federação/Ondina; 
 análise preliminar para criação de Sistema de Gestão de Imóveis. 

3. Elaboração do histórico das edificações da UFBA 1946-2012. 
4. Procedimentos de rotina no atendimento às demandas da comunidade universitária: 

 Informar dados da área física 
 Atualizar informe de área física exercício 2013 (Estatística); 
 Plantas de localização edificações Canela/Federação (Estatística); 
 Planilha de endereços dos imóveis; 
 Área ocupada/construída dos imóveis; 
 Estimativa  de áreas de pisos/esquadrias das Unidades da UFBA; 
 Informar números de inscrição imobiliária municipal; 
 Solicitar de Isenção de IPTU; 
 Diligência externa (SPU-Ba / Of. nº 2010/2013/Docs); 
 Diligência externa (SEFAZ/PMS/ Proc. nº 61615/2012); 
 Diligência externa (SEFAZ/PMS/Certidão de Cadastro Imobiliário); 
 Conferir áreas de lotes doados pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista; 
 Coligir  documentos para Alvará MCO  (SUCOM/PMS); 
 Coligir Registro de Imóveis/Projetos CT-INFRA 2007-2013; 
 Informar situação do apto da Rua Carlos Gomes; 
 Despachar em  processos: 
 Anexar documentos ao processo FFCH (Carta Processo nº 0785131-64.2012.8.05-0001); 
 parecer sobre cobrança de IPTU (FMB/Terreiro de Jesus); 
 Responder questionamentos/cumprir recomendações  de  auditoria: 
 Revisar/encaminhar Relatório de Gestão Exercício 2012; 
 Relatório de Auditoria 243959-2009; 
 Solicitação de Auditoria 17 e 18/07/2013; 
 encaminhar Inventário Anual do Patrimônio Imobiliário Exercício 2012; 
 Manutenção/atualização cadastro SPIUnet: 
 Cadastramento dos imóveis locados à UFBA no SPIUnet; 
 Inventário Anual do Patrimônio Imobiliário Exercício 2013. 

 FONTE: CPPO/SUMAI - FEVEREIRO 2014   
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2. Núcleo de Obras e Orçamento - NO  

 
Atividades de competência do Setor de Obras e Orçamento 
 
As atividades desenvolvidas pelo Setor de Obras abrangem o gerenciamento dos contratos de obras de 
construção e serviços de engenharia, com planejamento e acompanhamento da sua execução, registros 
fotográficos, avaliação e pronunciamento sobre pleitos das empresas contratadas (aditivos, reajustes, 
etc.) e acompanhamento dos prazos contratuais. O QUADRO IV relaciona as atividades de modo 
sumário.  
 
 

QUADRO IV -  RESUMO DAS ATIVIDADES DO NO - CPPO - SUMAI 2013 
OBJETOS QUANTIDADE 

Gerenciamento de Contrato de Obras 30 

 Gerenciamento de Contrato de Serviço de Engenharia  02 

 Análise de planilhas orçamentárias para acompanhamento  de contratos de obra 06 
 Orçamentos para obras e Serviços de Engenharia  28 

 Termo de Referência  02 

 Elaboração de Matrizes de Risco para Licitações RDC  08 

 Visitas Técnicas  07 

 TOTAL  76 

FONTE: CPPO/SUMAI - FEVEREIRO 2014   
 
O ANEXO 2 contém a relação das atividades, discriminando o objeto e quantificando os produtos. Vale 
ressaltar a quantidade de contratos, em número de 30, em realização nos campi de Salvador, Vitória da 
Conquista e em Barreiras, envolvendo uma trabalhada de 316.563,48 m2. 
 
No exercício 2013 foram inauguradas e entregue à comunidade universitária 08 obras, abrangendo uma 
área construída (nova) e reformada de 28.492,69 m2, com investimento de R$ 18.322.330,18, conforme 
discriminada no QUADRO V.  

QUADRO III -  ÁREAS DA UFBA OCUPADAS POR VIAS E POR TERCEIROS  
LOCALIZAÇÃO ÁREA (m2) 

Áreas ocupadas por vias públicas no Campus Canela 31.841,00 

Áreas ocupadas por vias públicas no Campus Federação 17.374,50 

Área ocupada por terceiros  no Campus Canela 704,00 

Área ocupada por terceiros  no Campus Federação/Ondina 11.030,20 
TOTAL 60.949,70 

FONTE: CPPO/SUMAI - FEVEREIRO 2014   



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 141 

 

QUADRO V -  OBRAS CONCLUÍDAS EM 2013 - CPPO - SUMAI 

  Nº PROCESSO OBJETO ÁREA (m2) INVESTIMENTO 
 (R$) 

          

1 23066.036019/09-19 Reforma do antigo SMURB para adaptação do pavilhão de 
Aulas IV        3.316,86              3.068.461,47  

2 10.0172/01/01.0039 Reforma do Mestrado em Engenharia Ambiental e Urbana 
da Escola da Politécnica          184,40                   91.371,72  

3 23066.027589/12-31 
Esquadrias do Instituto Multidisciplinar em Saúde - CAT        6.452,08                 424.670,42  

4 080257/01/01.0051 Laboratório de Investigação em Dança - CT INFRA          241,43                 700.438,28  

5 080257/01/01.0051 Reforma e Ampliação do Pavilhão Mendonça Filho da 
Escola de Belas Artes - CT INFRA          478,70                 849.395,49  

6 23066.028518/11-48 Reforma e Ampliação do Pavilhão de Aulas Rita Lobato da 
FMB        3.425,00              3.228.766,20  

7 23066.054105/10-74 
 1ª Etapa de obras da Faculdade de Ciências Contábeis        3.316,86              5.306.317,15  

8 23066.054805/10-96  1ª Etapa de obras do Pavilhão de Laboratórios da Escola 
Politécnica      11.077,36              4.652.909,45  

TOTAL 28.492,69 18.322.330,18 

 
As figuras 1 e 2 mostram a evolução das áreas prediais, construídas e reformadas no exercício 2013, 
sendo de 5.987,78 m2 de reformas, FIGURA 1, e de 12.627,63 m2 de novas construções, FIGURA 2. 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 1 
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FIGURA 2 
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SSUUPPEERRIINNTTEENNDDÊÊNNCCIIAA  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  EE  DDEE  
DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL    --  SSUUPPAADDII  
 
 
Missão 
Gerar e disseminar conhecimentos e informações diagnósticas sobre a UFBA, atuando no 
aprimoramento dos processos de gestão e de trabalho, tendo em vista a melhoria contínua dos 
produtos devolvidos à sociedade.  
 
Visão 
Ser reconhecido pela comunidade acadêmica da UFBA como órgão de excelência no campo 
da avaliação e desenvolvimento institucional, a partir dos impactos das ações implementadas. 
 
Valores 
Competência e rigor técnico científico – Desenvolver ações pautadas no uso de modernas 
tecnologias de avaliação e intervenção apoiadas em modelos teóricos e práticos válidos e 
fidedignos.  
Ética – Assegurar que todas as informações geradas sejam autênticas e preservadas no 
necessário sigilo e que as intervenções sejam conduzidas de maneira a manter a integridade 
moral e psicológica de indivíduos e grupos. 
Respeito à Diversidade – Considerar a diversidade de indivíduos, grupos e unidades 
organizacionais como fator de enriquecimento e desenvolvimento da instituição, buscando 
integrá-la de forma construtiva para o alcance dos objetivos da universidade. 
Compromisso Social – Atuar alinhado com a missão da UFBA como instituição pública e 
seus compromissos com as demandas da realidade local, regional e nacional. 
Participação Coletiva – Articular os modos de operar com parceiros internos criando 
espaços colaborativos na condução de diagnósticos e intervenções. 
Cooperação – Promover e solidificar redes interinstitucionais de parceria para a troca de 
experiências e aprimoramento das ações de avaliação e intervenção. 
 
 
 
1) INTRODUÇÃO 
 
A SUPAD – Superintendência de Avaliação e de Desenvolvimento Institucional foi criada em com o 
objetivo de, como sua própria denominação indica, promover ações de avaliação e de desenvolvimento 
institucional na Universidade Federal da Bahia. Sua criação respondeu a ideia consensual, refletida em 
vários documentos da UFBA e de algumas de suas unidades, de que as ações locais de avaliação e de 
desenvolvimento institucional eram não apenas escassas, como também eram pouco difundidas entre as  
suas unidades, o que redundava em pouca acumulação de competências necessárias para executa-las. 
Também as poucas experiências realizadas encontravam-se dispersas e fragmentadas.  
 
Esse quadro exigia intervenções sistêmicas, viabilizadas pela coordenação das atividades de avaliação e 
de desenvolvimento, a partir de uma estrutura dedicada especialmente a esse fim, sobretudo 
considerando-se as novas regulamentações do MEC, CAPES e órgãos afins, a crescente competição 
entre as IES de ensino superior por recursos e a elevação das demandas sociais por maior eficiência, 
eficácia e efetividade do Sistema de Ensino Superior no Brasil, notadamente do ensino público. 
 
Este relatório apresenta as atividades realizadas pela SUPAD em 2013, dois anos após sua criação, que 
tomaram como referência a estreita vinculação entre avaliação e desenvolvimento, vistos como 
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processos que se complementam e formam o ciclo de busca de melhorias contínuas na instituição 
UFBA, considerando-se as áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão.  
 
Antes da apresentação das realizações, é importante registrar que a SUPAD encontra-se ainda em 
processo embrionário de constituição, apesar de ter sido criada ha mais de dois anos. Dentre os 
inúmeros fatores que têm funcionado como obstáculos ao cumprimento de sua missão, destacamos: 
equipe insuficiente, seja em termos de quantidade, seja em termos de qualificação; baixa difusão de 
cultura de avaliação e de desenvolvimento de pessoas, de equipes e institucional; baixo domínio de 
metodologias de avaliação e de desenvolvimento; e fragilidades de infraestrutura (rede de energia 
elétrica, rede de fibra ótica, espaço físico, etc.). Em função dessas carências, as atividades desenvolvidas 
em avaliação objetivaram precipuamente dar suporte ao funcionamento da Comissão de Avaliação da 
UFBA, enquanto as atividades de desenvolvimento enfatizaram o desenho de processos para melhoria 
da gestão. 
 
Além dessa introdução, este relatório constitui-se de mais três seções: descrição das atividades de 
desenvolvimento, descrição das atividades de avaliação e conclusões. 
 
 
2) AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 
 
Durante o ano de 2013, a Coordenação de Desenvolvimento deu continuidade às ações que foram 
iniciadas no período anterior, buscando ,atingir dois objetivos, aos quais estão atreladas metas e 
realizações.  
 
Objetivo 2.1: internalizar e difundir procedimentos que viabilizem a gestão competente de processos 
gerenciais, contribuindo para maior efetividade dos processos finalísticos (ensino, pesquisa e extensão) 
da UFBA 
 
Meta 2.1.1: mapeamento de processos operacionais associados a atividades-meio  e atividades-fins. 
 
Consiste na identificação da sequência efetiva de passos e necessidades de informação para a realização 
de uma determinada tarefa ou conjunto de tarefas de natureza administrativa. Esta atividade inclui a 
documentação dos resultados encontrados e, quando necessário, o redesenho dos procedimentos, sempre 
buscando maior eficiência, eficácia e qualidade na prestação do serviço. 
 
Unidades onde o mapeamento foi realizado em 2013 
 
 

 Escola Politécnica 
 Pro Reitoria de Planejamento 
 Pró Reitoria de Assistência Estudantil 
 Pró Reitoria de Extensão 
 Superintendência de Tecnologia de Informação 
 Pró Reitoria de Administração. 

 
 

Meta 2.1.2: Intervenção em processos de trabalho 
 
Consiste na ação direta (modificação) sobre a forma como um determinado trabalho é executado em 
função de problemas identificados durante o mapeamento dos procedimentos operacionais ou por 
solicitação de algum órgão específico. Esta atividade inclui a realização, quando necessária, de ações de 
desenvolvimento de grupo. 
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Principais Intervenções realizadas em 2013 
 
a) Criação do CIAE- Centro Integrado de Atendimento ao aluno da Escola Politécnica; 
b) Criação da Secretaria (administrativa) Unificada da Escola Politécnica; 
c) Desenvolvimento de Equipe – CIAE Politécnica 
d) Desenvolvimento de Equipe – Núcleo de Gestão Administrativa da STI 
 
 
Objetivo 2.2: criar mecanismos para efetiva difusão das ações e dos resultados dos processos de 
desenvolvimento institucional. 
 
Meta 2.2.1:  criação de um site na home page da UFBA para divulgação dos procedimentos que já 
foram mapeados e validados pelos respectivos responsáveis. 
 
O site foi criado e implantado no seguinte endereço https://www.ufba.br/manual-
procedimentos,contando atualmente como o registro de 20 procedimentos operacionais. O site também 
possui uma orientação sobre as principais características formais dos procedimentos e como eles devem 
ser lidos. 
 
No período de 2012-2013, 20 Procedimentos Operacionais já foram disponibilizados ao público, 
conforme relação abaixo: 
 
 
 
 
PROAD 

1) PO/PROAD/ CMP/ 01 - Planejamento de Compra 

2) PO/PROAD/ CMP/ 02 - Compra por Inexigibilidade de Licitação 

3) PO/PROAD/ CMP/ 03 - Compra por Registro de Preço 

4) PO/PROAD/ CMP/ 04 - Compra por Pregão Eletrônico 

5) PO/PROAD/ CMP/ 05 - Compra por Adesão à Ata 

6) PO/PROAD/ CMP/ 06 - Compra por Dispensa de Licitação 

7) PO/PROAD/ CMP/ 07v2 - Tombamento de Material (UFBA) 

8) PO/ PROAD/ CMP/ 08 - Tombamento de Material (CNPQ) 

9) PO/ PROAD/ CMP/ 09 - Tombamento de Material (FAPESB) 

10) PO/ PROAD/ CMP/ 10 - Tombamento de Material (FAPEX) 

11) PO/PROAD/ CMP/ 11- Transferência de Bens Móveis entre Unidades 

12) PO/PROAD/ CMP/ 12 - Alienação de Bens Móveis 

13) PO/PROAD/CCF/01 - Pagamento a Fornecedor ou Prestador de Serviço 

 
PROPG 
 

1) PO/PROPG/ CEPG/ 01 - Bolsas CAPES 

2) PO/PROPG/ CEPG/ 02 - Coleta CAPES 

3) PO/PROPG/ CEPG/ 03 - Solicitação de Vagas 

https://www.ufba.br/manual-
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4) PO/PROPG/ CEPG/ 04 - Criação de Curso Novo 

5) PO/PROPG/ CEPG/ 05 - Solicitação de Bolsa PDSE 

6) PO/PROPG/ CEPG/06 - Programa Especial de Participação de Professores Aposentados 

(PROPAP) 

7) SUPADPO/PROPG/ CEPG/07 - Doutoramento Especial 

 
3) 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 
com duas referências: 
 

a) Plano de trabalho da CPA que estabelece sete grandes objetivos, que se desdobram em metas a 
serem alcançadas no biênio 2013-2015, com diversas ações envolvendo diferentes atores e 
setores institucionais.  

b) Necessidades de pesquisas identificadas ao longo das ações  de assessoramento à CPA e de 
diagnósticos pré-existentes. 

 
Os sete primeiro objetivos são da SUPAD em conjunto com a CPA e consignam o plano de trabalho da 
CPA. Referem-se ao monitoramento e aprimoramento de cursos da UFBA que receberam  baixo 
conceito do MEC. O  oitavo objetivo relaciona-se a pesquisas realizadas pela SUPAD visando recolher 
elementos para empreender ações de melhoria, essencialmente em nível de gestão da UFBA. 
 
Objetivo 3.1: colaborar com a elaboração dos protocolos de compromissos de cinco cursos de 
graduação a serem encaminhados ao MEC nos próximos 30 dias.  
 
Meta 3.1.1: Aprovação dos protocolos de compromissos dos cinco cursos (Matemática, Física, 
Química, Biologia e Geografia).  
 
Meta 3.1.2: Acompanhamento das ações propostas, e firmadas nos protocolos, indicando os respectivos 
períodos de conclusão. 
 
Metas concluídas 
 Ler os relatórios de avaliação externa dos cursos com conceito abaixo de três. 
 Ler as recomendações para elaboração dos protocolos de compromisso encaminhados. 
 Interpretar os resultados e elaborar um diagnóstico da situação. 
 Elaborar uma tabela de controle para acompanhamento das ações propostas no protocolo de 
compromisso. 
 
Metas a serem concluídos 
 
  Pensar estratégias de superação dos problemas apontados nos relatórios de avaliação externa.  
 
Consideramos como uma etapa inicial deste processo a reunião de todas as informações sobre avaliação 
de todos os cursos da UFBA. Estas informações estarão disponibilizadas na homepage da CPA e, a 
partir de janeiro de 2014 faremos visitas às Unidades de Ensino para promover uma discussão sobre os 
resultados dos cursos. O acompanhamento das soluções encontradas pelos gestores acadêmicos para 
superar os problemas desses cursos é de fundamental importância. Daí iniciaremos as discussões com 
coordenadores de cursos em 2014, justamente pelos cursos com protocolo aberto no MEC. 
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Objetivo 3.2: Identificar os cursos de graduação com baixo desempenho no ENADE E CPC. 
 
Meta 3.2.1: Fazer um diagnóstico dos problemas e dificuldades enfrentadas pelo curso. 
 
Meta 3.2.2: Elaborar plano de correção/reversão dos problemas.  
 
Meta 3.2.3: Fazer um levantamento dos cursos que passarão pelo processo de reconhecimento e 
identificar formas de apoio.  
 
Meta 3.2.4: Criar um banco de dados com todas as informações de cada curso da UFBA. 
 
Metas concluídas 

 Fazer um levantamento dos cursos que passarão pelo processo de reconhecimento e identificar 
formas de apoio. 

 Elaborar um banco de dados sobre avaliação dos cursos da UFBA 

 
Metas a serem concluídas 

 Fazer um diagnóstico dos problemas e dificuldades enfrentadas pelo curso a partir dos relatórios 
de avaliação externa (quando existir). 

 Elaborar um plano de enfrentamento dos problemas 
 
A conclusão destas metas, previstas para dezembro de 2014, envolve a participação ativa dos 
coordenadores de curso, professores, estudantes e o pessoal técnico-administrativo. Entendemos que o 
envolvimento amplo da comunidade é uma condição necessária para enfrentamento das dificuldades e 
reversão dos problemas vivenciados por um curso de graduação. Esperamos que as visitas que faremos 
às Unidades de Ensino sejam um ponto de partida para este processo. 
 
Objetivo 3.3: Implantar o processo de auto-avaliação dos cursos de graduação. 
  
Meta 3.3.1: Mapear as experiências de auto-avaliação existentes na Universidade e identificar suas 
contribuições para a melhoria dos cursos.  
 
Meta 3.3.2: Utilizar os insumos gerados pela avaliação externa (INEP/SINAES/ENADE), oferecendo 
um diagnóstico curso a curso, a partir dos indicadores que geram o conceito do curso.  
 
Meta 3.3.3: Utilizar os relatórios gerados pelo INEP sobre o desempenho de cada curso no ENADE, 
aproveitando a riqueza de informações produzidas pela prova e pelo questionário dos alunos. 
 
Meta 3.3.4: Propor um modelo de avaliação interna para os cursos de graduação da UFBA. 
 
Metas parcialmente concluídas 

 Mapear as experiências de auto-avaliação existentes na universidade e identificar suas 
contribuições para a melhoria dos cursos. 

 Utilizar os relatórios gerados pelo INEP sobre o desempenho de cada curso no ENADE, 
aproveitando a riqueza de informações produzidas pela prova e pelo questionário dos alunos; 

 Propor um modelo de avaliação interna para os cursos de graduação da UFBA. 
 Utilizar os insumos gerados pela avaliação externa (INEP/SINAES/ENADE), oferecendo um 

diagnóstico curso a curso, a partir dos indicadores que geram o conceito do curso.  
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São metas de a serem concluídas no médio e longo prazo. Em junho de 2013, num seminário para 
coordenadores de cursos de graduação, apresentamos uma proposta de avaliação de curso, que foi 
aprovada por unanimidade. Entretanto, a implementação deste modelo de avaliação depende da 
construção de um sistema em substituição ao SIAV, ainda em operação. 
Os entendimentos com a STI para a construção de um novo sistema de avaliação foram iniciados e 
esperamos já em janeiro de 2014 construir uma agenda para ampliar a discussão, estudo de viabilidade 
técnica e elaboração do projeto para o novo sistema.  
 
Objetivo 3.4: Vincular o processo de auto-avaliação a planos de melhoria dos cursos.  
 
Meta3.4.1: Definir modelo de relatórios e planejamento estratégico do curso.  
 
Meta 3.4.2: Assessorar os cursos na elaboração do seu plano estratégico.  
 
Meta 3.4.3: Diminuir em 50% o número de cursos de graduação com conceitos abaixo de 3 na 
avaliação do INEP nos próximos ciclos avaliativos.  
 
Meta 3.4.4: Aumentar em 50% o número de cursos com conceitos acima de 3 na avaliação do INEP. 
 
 
Metas a serem concluídas 
 
Metas dependentes da implantação do novo sistema de avaliação. No entanto, o processo se inicia com a 
preparação do conjunto de informações sobre a avaliação de cada curso da UFBA. Este dossier de cada 
curso de graduação permite aos gestores acadêmicos acesso a todos os pontos fortes e fracos do seu 
curso. É o primeiro passo para traçar um plano de ação para reforçar o que há de bom e corrigir o que há 
de ruim. Além disso, permitirá o aproveitamento das informações para o planejamento.  
 
Objetivo 3.5: Desenvolver uma cultura favorável à avaliação na Universidade.  
 
Meta 3.5.1: Promover, juntamente com a TV UFBA e a Rádio UFBA, programas de esclarecimento 
sobre o papel da avaliação no desenvolvimento institucional.  
 
Meta 3.5.2:  Intensificar a divulgação das ações da CPA ao longo do ano.  
 
Meta 3.5.3: Promover debates sobre a avaliação com os coordenadores de curso e diretores de Unidade.  
 
Meta 3.5.4: Promover seminários por área (ou por Unidade), para discutir os resultados da avaliação e o 
impacto desses resultados sobre a Universidade.    
 
Objetivo 3.6: Promover a consolidação da avaliação institucional.  
 
Meta 3.6.1: Visitas aos cursos, com prioridade para aqueles que devem construir seu plano de melhoria 
a ser apresentado ao INEP e aqueles que estão com CPC mais baixos.  
 
Meta 3.6.2: Construir e desenvolver uma rede mais extensa de atores responsáveis pela auto-avaliação, 
especialmente no nível das Unidades de Ensino.  
 
Meta 3.6.3: Trabalhar sistematicamente em conjunto com o Procurador Institucional, PROGRAD e 
PROPLAN.  
 
Meta 3.6.4: Ampliar as ações articuladas com unidades gestoras centrais no sentido de transformar os 
insumos da avaliação em projetos de melhoria da gestão e dos indicadores de desempenho institucional. 
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Metas concluídas 
 Promover, juntamente com a TV e rádio UFBA , programas de esclarecimentos sobre o 
papel da avaliação no desenvolvimento institucional .  
 Intensificar a divulgação das ações da CPA ao longo do ano. 
 Promover debates sobre a avaliação com os coordenadores de curso e diretores de 
unidade. 

 
As ações propostas para concretização dessas metas são contínuas e devem acontecer ao longo do 
período de ação da CPA. Este ano fizemos uma ação na rádio FACON e na TV UFBA para divulgação 
da importância do ENADE. Além disso, preparamos cartazes e folders em meio eletrônico dirigidos aos 
estudantes dos cursos participantes do ENADE 2013. 
As homepages da CPA e da SUPADI já prontas estarão on line em janeiro de 2014 e serão fontes 
contínuas de divulgação dos processos de avaliação e ações da CPA e SUPADI. 
Em janeiro de 2014, iniciaremos reuniões itinerantes da CPA pelas Unidades de Ensino, como uma 
estratégia de divulgação e integração da CPA à vida universitária. Uma séria de seminários será 
programada para debater avaliação nas Unidades de Ensino. 
Objetivo 3.7: Divulgar os resultados da avaliação 
 
Meta 3.7.1: Fazer um levantamento sistemático dos resultados das avaliações (CPA, ENADE, IGC e 
Avaliações externas), dos diversos cursos da UFBA e divulgar para o próprio curso, para a Universidade 
e ara a Assessoria de Comunicação.  
 
Meta 3.7.2: O desenvolvimento do novo site da CPA como ferramenta importante, não só para difusão 
dos resultados, como também para comunicação com a comunidade universitária. 
Meta 3.7.3: Buscar apoio do pessoal da Comunicação para discutir as estratégias para divulgação dos 
resultados das avaliações, de modo a alcançar a comunidade interna e externa à Universidade. 
 
Meta 3.7.4: Promover seminários de avaliação para divulgar os resultados e ampliar a participação dos 
atores institucionais no processo de avaliação. 
 
Meta 3.7.5: Promover discussões sobre avaliação através de visitas às Unidades “CPA Intinerante”. 
 
Metas iniciadas 

 Trabalhar sistematicamente em conjunto com o procurador institucional, PROGAD e PROPLAN 
(em processo). 

 Fazer um levantamento sistemático dos resultados das avaliações (CPA, ENADE, IGC, e 
avaliações externas), dos diversos cursos da UFBA. 

 O desenvolvimento do novo site da CPA como ferramenta importante, não só para difusão dos 
resultados, como também para comunicação com a comunidade universitária.  

 
Como já foi mencionado, as novas homepages da CPA e da SUPADI já estão prontas e serão 
disponibilizadas ao grande público em janeiro de 2014. Quanto ao acompanhamento sistemático dos 
resultados das avaliações internas e externas dos diversos cursos da UFBA, já preparamos as condições 
necessárias para isto, utilizando recursos simples do programa EXCEL. 
Outra ação importante é a articulação da CPA com a Ouvidoria. Neste sentido, os entendimentos já 
foram mantidos para esclarecimento do papel de cada um e o estabelecimento de um modo de operação 
conjunta. 
 
Objetivo 3.8: diagnosticar  a gestão da UFBA, desempenho de alunos e monitoramento de egressos 
para mitigar pontos fracos e reforçar pontos fortes.  
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Meta 3.8.1: Levantamento sistemático de informações (pesquisas) 
 
Pesquisas desenvolvidas em 2013: 
 
 Desempenho de Cotistas e Não cotistas nos cursos da UFBA com base no Coeficiente de 
Rendimento; 
 Egressos 2012.2; 
 Egressos 2013.1; 
 Desafios de Gestão (realizada com gestores acadêmicos e administrativos); 
 Imagem externa da UFBA (em parceria com a Empresa Junior de Psicologia). 
 
Consiste na produção de instrumentos e na coleta de dados de diversas fontes, tanto internas quanto 
externas à universidade, buscando subsidiar a gestão de informações relevantes para a tomada de 
decisões. 
 
4) DESAFIOS, AVANÇOS E PERSPECTIVAS 
 
Essa seção reúne os principais desafios a serem enfrentados para que os serviços prestados à 
comunidade ufbiana pela SUPAD possam crescer em escala e qualidade. Também consigna os avanços 
já realizados, assim como as perspectivas existentes. 
 
4.1) DESAFIOS  
 
4.1.1 Estruturação do espaço físico; 
 
O prédio ocupado pela superintendência é compartilhado com outras grupos como o ISP-Centro de 
estudos Interdisciplinares para o setor público e a SEAD- Superintendência de Educação à Distância. 
Nesse mesmo espaço temos ainda três salas ocupadas por professores e grupos de pesquisa ligados ao 
Instituto de Psicologia e uma sala ocupada por professores que desenvolvem um projeto para o INEP. 
Por sua vez, as instalações físicas e de utilidades (eletricidade e água) encontram-se bastante defasadas 
necessitando uma reforma urgente. 
 
Neste contexto, existe a necessidade de organização do espaço físico que contemple as ações da 
superintendência e uma maior integração entre as ações das coordenações da SUPAD.  
 
4.1.2 Interlocução com demais setores da administração central e unidades de ensino; 
 
O processo de mapeamento e documentação de procedimentos administrativos da SUPADI permite 
identificar uma série de problemas de gestão que são consolidados em diagnósticos organizacionais. 
Com a continuação de nossas atividades temos gerado um conhecimento sistemático dos problemas de 
gestão, cuja solução encontra-se nas mãos dos vários gestores universitários.  
 
 De igual modo, o processo de avaliação requer um considerável investimento e apoio não só da 
administração central da Universidade, como também dos diversos órgão e setores que compõem a 
Instituição. 
  
Embora contando com amplo apoio de todos os setores e, especialmente, da Administração Central, 
alguns pontos ainda oferecem dificuldades ao pleno funcionamento da CPA e da Coordenação de 
Avaliação da SUPAD. 
Torna-se urgente a criação de interlocutores nas Unidades de Ensino e em setores estratégicos da 
Universidade, ou criação de equipes setoriais,  aumentando, assim, a capacidade de realização e 
acompanhamento dos processos avaliativos da Universidade. 
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Acreditamos que temos potencial para contribuir com um debate que vise melhorar a eficiência e a 
eficácia da administração universitária sendo que, para isso, faz-se necessário estabelecer um diálogo 
em torno do tema gestão universitária que, no momento, inexiste, assim como em torno dos temas 
avaliação e desenvolvimento institucional. 
 
A nossa intenção é buscar com maior empenho e recursos formas de superação dessas dificuldades ao 
longo do próximo ano 
 
4.1.3 Divulgação e debate sobre os dados coletados; 
 
Os problemas observados neste tópico decorrem como consequência daqueles identificados 
anteriormente. Até a presente data não temos um site para divulgação das nossas atividades e resultados 
como não fomos capazes, em função das dificuldades com pessoal qualificado, de organizar debates e 
discussões sobre temas relevantes para esta superintendência a exceção da pesquisa sobre as cotas que 
foi apresentada no CAE – Conselho Acadêmico de Ensino, em debate na Escola de Educação e no XIII 
Colóquio Internacional de Gestão Universitária realizado na cidade de Buenos Aires, Argentina. 
 
Nesta mesma linha, precisamos incorporar ao debate pesquisadores e técnicos que conheçam a realidade 
da gestão universitária de modo a ampliarmos o debate e a busca por soluções para os problemas 
enfrentados. 
 
4.1.4 Qualificação da equipe 
 
O formato e a composição da atual equipe colocam sérios obstáculos à realização e continuação das 
atividades da SUPAD. Faz-se necessário ampliar o número de funcionários técnicos diretamente 
engajados na descrição, desenho e redesenho dos processos de trabalho, em pesquisas e em avaliação e 
desenvolvimento institucional. Uma equipe composta por estatísticos, especialistas em  processos e em 
avaliação, em computação, comunicação social e auxiliares administrativos, em número suficiente para 
acompanhar os processos de avaliação e de desenvolvimento institucional que acontecem 
simultaneamente ao longo do ano 
 
4.1.5 Efetividade dos procedimentos (treinamento e auditoria) 
 
Ainda que todos os procedimentos da universidade estivessem descritos eles são apenas uma parte do 
problema. Nossos diagnósticos indicam que falta uma ação objetiva e sistemática de treinamento dos 
funcionários da universidade para a realização das atividades e tarefas no âmbito de suas competências 
cuja responsabilidade não está ao alcance da SUPAD. 
 
4.1.6 Demora e resistência de gestores e funcionários em revisar e aprovar procedimentos já descritos 
pela SUPAD 
 
As ações de desenvolvimento tem o caráter de consultoria interna cabendo aos diversos gestores a 
responsabilidade pela validação e implementação das ações propostas. Neste sentido, parte importante 
da realização de nossos objetivos está sob controle externo à coordenação.  
 
4.1.7 Recursos técnicos 
 
Desenvolvimento de sistemas capazes de gerar dados consistentes, analisar e produzir relatório com 
agilidade, para que possamos devolver os resultados à comunidade e torna-los úteis à gestão acadêmica 
e administrativa da Universidade.Outra questão importante que envolve desenvolvimento de soluções 
tecnológicas é a integração das equipes de avaliação dos campi avançados da Universidade, atualmente 
os campi Edgard Santos e Anísio Teixeira, mas, futuramente, com possibilidades de instalação de outros 
polos de funcionamento da UFBA.  
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4.1.8 Recursos financeiros 
 
Destinados a campanhas de sensibilização, divulgação de resultados, participação no ENADE, etc; 
Seminários, oficinas de trabalho, bem como, participação em eventos nacionais com vistas à capacitação 
contínua da equipe de avaliação.  
 
 
4.2 AVANÇOS E PERSPECTIVAS 
 
Em 2013, 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 
atuarão em campos e ações que serão definidos em parceria com a 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 2014. 
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SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 
 
 
1. Objetivos Gerais e Metas Institucionais 
 
 
ASuperintendência de Administração Acadêmica (SUPAC), vinculada à Reitoria, é o órgão responsável, 
mormente, por: 

 prestar serviços acadêmicos relacionados ao registro e documentação das atividades de 
graduação e pós-graduação; 

 manter, em articulação com a Superintendência de Tecnologia da Informação, atualizados 
os registros acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos; 

 manter atualizados os registros dos componentes curriculares dos cursos de graduação em 
articulação com a Pró-Reitoria de Graduação e dos cursos de pós-graduação em 
articulação com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação; 

 cadastrar disciplinas e manter atualizado o sistema de pré-requisito e equivalência dos 
cursos de graduação e de pós-graduação; 

 propor o calendário acadêmico da Universidade e elaborar sua agenda acadêmica; 
 subsidiar e acompanhar, semestralmente, o planejamento e a oferta de componentes 

curriculares em articulação com as pró-reitorias de ensino de graduação e de pós-
graduação;  

 subsidiar estudos sobre necessidades de oferta de vagas para concurso docente; 
 acompanhar a integralização da carga horária docente; 
 apoiar a coordenação nos procedimentos que precedem as ações relativas a 

reconhecimento e revalidação de diplomas; 
 prestar atendimento e informações acerca de processos e procedimentos acadêmicos; 
 coordenar a realização das matrículas; 
 manter atualizados os registros acadêmicos relativos à vida acadêmica dos estudantes; 
 proceder à avaliação curricular para fins de expedição de diploma; 
 emitir documentos relativos à vida acadêmica dos estudantes de graduação e de pós-

graduação. 
 emitir os diplomas e certificados dos cursos de graduação, pós-graduação, dos títulos 

honoríficos, e das atividades de extensão;  
 registrar os diplomas e certificados dos cursos de graduação e de pós-graduação, 

expedidos pela UFBA e por outras instituições de ensino superior, nacionais e 
estrangeiras, na forma da Lei. 

 manter a guarda e conservação dos livros de registros de diplomas e certificados;  
 arquivar e manter a documentação referente à vida acadêmica de estudantes e egressos. 
 gerir o conjunto de salas de aulas, o complexo esportivo e educacional, auditórios e 

laboratórios de uso compartilhado, com a finalidade de dar suporte às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, e à realização de eventos acadêmicos e culturais; 

 controlar e disponibilizar os recursos didáticos necessários às atividades de ensino de 
graduação, pós-graduação e extensão, e a eventos diversos; 

 gerenciar as instalações e equipamentos de ensino de uso compartilhado, em articulação 
com as Pró-Reitorias Acadêmicas. 

 
 
Constituem-se objetivos e metas da SUPAC, entre outros: 

m. Empreender esforços para garantir melhor qualidade e agilidade nos registros acadêmicos 
e no atendimento ao estudante ou ao público em geral, com reforma no espaço físico do 
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Núcleo de Atendimento ao Estudante (atual SAE) e redistribuição de servidores técnico-
administrativos; 

n. Incentivar os 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; 

o. Dar continuidade às articulações entre os chefes de Departamento e coordenadores de 
Colegiados com o objetivo de equacionar os problemas recorrentes quanto à demanda e 
oferta semestral de vagas; 

p. Aprimorar a análise do planejamento acadêmico, dirimindo problemas de oferta, antes do 
processo de matrícula; 

q. Melhorar a home page da SUPAC, considerando a sua nova identidade visual; 

r. Uniformizar procedimentos acadêmicos; 

s. Redefinir os modelos de certificados expedidos pelo Núcleo de Expedição de Diplomas e 
Certificados 

t. Participar da revisão do Regulamento de Ensino da Graduação e da Pós-Graduação, em 
conjunto com a Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis (SGC); 

u. Revisar a sinalização da parte interna da SUPAC/SGC em função dos novos núcleos; 

v. Implantar a identificação dos funcionários de atendimento da Coordenação de 
Atendimento e de Registros Estudantis;  

w. Remanejar alguns setores da Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis a fim 
de adequar o melhor o espaço interno (Almoxarifado e Arquivo) 

x. Providenciar a melhoria do Núcleo de Arquivo, retomada do descarte sistemático do 
arquivo da SGC, após cada colação de grau, transferência do arquivo morto da Secretaria 
para outro setor da Universidade, garantindo mais espaço, melhor organização dos 
documentos e mais agilidade na busca por processos/documentos. Proceder à digitalização 
dos documentos. 

 
1.1 Equipe de trabalho, conforme o Novo Regimento da Reitoria 

Superintendente Acadêmica 
Nancy Rita Ferreira Vieira 
Secretária  Executiva 
Cananga Nunes Donati 
 
I- Coordenador de Planejamento e de Registros Acadêmicos 
Lázaro Azevedo Souza  

a. Núcleo de Registros dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação 
Josélia Souza da Silva  

b. Núcleo de Planejamento Acadêmico  
Rosângela dos Santos Brito 
II- Coordenadora de Atendimento e de Registros Estudantis  
Maria Celeste Reis de Melo 

b. Núcleo de Apoio à Gestão Acadêmica  
Alessandra Caldeira Pimentel 
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c. Núcleo de Atendimento ao Estudante  
Vladimir Fraga da Silva 

d. Núcleo de Admissão e de Registros da Graduação  
Jayme Borja Baleeiro 

e. Núcleo de Admissão e de Registros da Pós-Graduação  
Juciara de Santana Sousa dos Santos 

f. Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados 
Áurea Ana Fagundes Oliveira 

g. Núcleo de Arquivo 
Gérson de Oliveira Silva   

III - Coordenadora de Instalações de Uso Coletivo de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Maria de Fátima Bento de Carvalho 
IV - Setor de Gestão Administrativa e Financeira 
Sara Maria Rodrigues  Almeida 
 
 
2. Ações desenvolvidas pela SUPAC em 2013 
 
As atividades realizadas pela SUPAC, a partir do segundo semestre de 2013, sob minha gestão, tiveram 
como princípios norteadores: supervisão do planejamento acadêmico semestral, considerando as reais 
necessidades apontadas pelos Colegiados de Cursos e intervindo, quando necessário; gerenciamento da 
contratação de docentes substitutos e da carga horária docente por cada unidade, recomendando revisão 
dessa carga horária, quando pertinente; qualidade e agilidade nos registros acadêmicos e no atendimento 
ao estudante ou ao público em geral, reestruturando o quadro de servidores técnico-administrativos; 
uniformização de procedimentos acadêmicos; confecção de novos formulários para contratação de 
professores do quadro suplementar; atendimento às demandas vinculadas ao ensino a todas as unidades; 
gerenciamento das instalações de ensino de uso compartilhado, com otimização do espaço físico, 
particularmente neste semestre em que houve a interdição do PAF V e a remoção das aulas para São 
Lázaro e demais unidades; e a função precípua dessa superintendência: a coordenação, fiscalização, 
execução  superintendência das atividades de ensino de graduação e pós-graduação.  
 
Em contato com o arquiteto Eduardo Pugliesi e o Prof. da Escola de Belas Artes Luís Mário Freire, 
desenvolvemos um novo layout para o Núcleo de Atendimento ao Estudante, a fim de melhor atender 
aos alunos, com cadeiras mais adequadas, bancadas para os servidores arrumadas de modo mais 
receptivo e  melhoria no setor elétrico a fim de melhor organizar os espaços de trabalho. Transformar o 
espaço em lugar mais acolhedor, com atendimentos mais ágil e eficiente é o objetivo, entretanto, 
enquanto aguardamos as mudanças físicas, fizemos algumas alterações na organização do setor: 
redirecionamos servidores novos, mudamos a chefia, fizemos revisão do horário de atendimento ao 
público e reorganizamos os procedimentos internos.   
 
Junto ao Núcleo de Admissão e de Registros da Graduação (SEARE-GRAD), realizamos, com o apoio 
das unidades de Biologia, Direito, Engenharia, IHAC e Letras, um mutirão para a realização dos 
registros de aproximadamente 5.000 processos e documentos diversos que estavam atrasados. Houve a 
reorganização da seção, com a mudança de procedimentos de registro dos processos mudança da chefia, 
aquisição de 3 novos funcionários, redistribuição de 2 funcionários, além de reavaliarmos  o 
atendimento ao público, a fim de garantir mais agilidade no registro acadêmico. 
 
Núcleo de Admissão e de Registros da Pós-Graduação (SEARE-PÓS), além das avaliações curriculares 
dos cursos de Pós-Graduação de rotina, preparou a avaliação curricular para a primeira turma do 
Mestrado Profissionalizante em Matemática, realizou-se ainda o cadastro e matrícula dos cursos novos. 

h. O Setor de Currículos e Programas (SECUP, que será absorvido pelo Núcleo de 
Admissão e de Registros da Graduação), além das avaliações curriculares dos cursos de graduação, 
como é de rotina nos dois semestres, organizou as primeiras turmas para expedição de diplomas dos 
cursos:  
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 Licenciatura em Educação no Campo; 
 Licenciatura em Pedagogia dos municípios de Irecê e Tapiramutá;; 
 Licenciatura em Matemática a distância; 
 Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, 
Química (PARFOR).  

 
O Núcleo de Apoio à Gestão Acadêmica teve ampliação do atendimento aos docentes e discentes e 
agilidade dos registros com aquisição de um funcionário relotado. Já o Núcleo de Expedição de 
Diplomas e Certificados, adquiriu 2novos funcionários, por redistribuição da SUPAC; implantou o 
registro de gênero - conforme o Decreto 12.605 de 04/03/2011 - nos diplomas de graduação e 
preparação para os de Pós-Graduação; aquisição de livros para registros dos diplomas; criação do 
modelo e expedição de diplomas da primeira turma do curso de Pós-Graduação - PROFMAT. 
 
A SUPAC esteve ainda presente nas reuniões semanais do Conselho Acadêmico de Ensino (CAE), nas 
reuniões da Comissão de análise das solicitações de afastamento para capacitação da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação e ainda nas reuniões do Conselho Social de Vida Universitária. 
 

2.1 SUPAC em interface com outros órgãos 
 
A SUPAC é um órgão que atua em confluência com outros órgãos da Universidade, em 2013, atuamos 
particularmente com a: 

-PROGRAD – revisão da carga horária dos cursos de graduação, no sentido de proceder aos 
ajustes, assim como registro das respectivas bases legais desses cursos;  apreciação das solicitações de 
professores substitutos; definição de procedimentos acadêmicos; discussão da agenda acadêmicas, etc;  

- SGC/PROEXT – reunião com a equipe da PROEXT para definição dos procedimentos para 
criação e oferta das ACCS, como inclusão na matrícula web, registro no histórico escolar; discussão 
sobre os relatórios dos cursos de Especialização e a expedição dos certificados; 

- PROPG - criação de Instrução Normativa e Orientação para atualização dos registros relativos à 
pós-graduação e divulgação junto às coordenações dos cursos de Mestrado e Doutorado.  

- STI/SIAC– discussão acerca dos procedimentos de matrícula, notadamente agora com o ingresso 
da UFBA no SISU, definição de prioridades, como procedimentos para a matrícula web, registro das 
dispensas DU/DI, criação das CCS, com novo código de registro, produção dos diplomas do Mestrado e 
Doutorado com o registro do gênero.   
 
3. Panorama Quantitativo da SUPAC 
 
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 
inúmeras unidades a que subsidia e dialoga sobre esse assunto.  
A SUPAC, responsável pela apreciar, em articulação com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, as 
solicitações de contratação de professor substituto, através de seu Núcleo de Planejamento Acadêmico, 
gerou o seguinte quantitativo, expresso pelas tabelas abaixo: 
 

QUADRO SUPLEMENTAR – ANO 2013 
Tabela 1 – Quantitativo de processos recebidos x vagas solicitadas e analisadas  

PEDIDOS SOLICITADOS PEDIDOS AUTORIZADOS (Vagas) SEMESTRE PROCESSOS 
RECEBIDOS Renovações  Contratações  Total 

pedidos 
Renovações  Contratações  Total 

autorizado 
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2013.1 177 345 200 545 326 170 496 
2013.2 122 383 210 593 373 155 528 

Total Geral 299 728 410 1138 699 325 1024 

 
  Tabela 2 – 

SEMESTRE Temporários Substitutos Total Geral 
2013.1 124 364 488 
2013.2 94 421 515 

Total Geral 218 785 1003 
 
No que diz respeito à Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis (antiga Secretaria Geral 
dos Cursos):  
 

5. Núcleo de Apoio à Gestão Acadêmica (atual Assessoria da SGC) respondeu a 179 mandados 
de segurança, sobre os diversos assuntos, além do atendimento rotineiro às demandas dos 
discentes e docentes. 

6. Núcleo de Atendimento ao Estudante (atual SAE) – foram criados 22.546 processos, com os 
mais diversos tipos de objeto de requerimento: revalidação de diploma, reconhecimento de 
título (mestrado e doutorado), revisão de histórico escolar, trancamento de disciplinas ou do 
semestre, emissão de GRU, históricos, declarações, atestados, certidões. Há ainda um 
número significativo de processos constituídos por calouros, a exemplo dos que desejam 
revisão de renda familiar pelo SSOA. 

7. Núcleo de Admissão e de Registros da Graduação (atual SEARE-GRAD ) – somente no 
período de junho a setembro de 2013, foram registrados cerca de 5200 processos dos 
semestres letivos 2011, 2012 e 2013, os quais se encontravam protelados no setor. 

8. Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados (atual SEDIC) – órgão que expede cerca 
de 2500 documentos ao longo de um mês de trabalho, entre diplomas de graduação, de pós-
graduação, certificados da UFBA e das escolas isoladas. 

 
 
O Setor de Gestão Administrativa e Financeira ecebeu o valor deR$ 2.378.838,12 (dois milhões, 
trezentos setenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e doze centavos), distribuído em  para a 
SUPAC/PROGRAD/SGC. Parte desse recurso tem origem nos programas da PROGRAD, como o 
PARFOR.Este valor foi gasto com a compra de equipamentos (computadores, impressoras, televisor 
para o SAE, etc), com a compra de passagens, com a manutenção dos diversos setores. 

 
 
 
 
 

A prestação de contas dos recursos recebidos já foi realizada. 
 
 
4. Considerações Finais 
 
Em 2013, a SUPAC fomentou a requalificação do quadro técnico-administrativo, com a chegada de 
novos membros e a relotação de funcionários;  reestruturação dos núcleos com mudança de chefias; 
intensificação do diálogo com os departamentos/unidades/pró-reitorias/superintendências; 
fortalecimento de ações internas como uniformização de procedimentos/incremento de diálogo entre os 
núcleos; revisão das ações concernentes a cada setor da SUPAC/SGC. 

Necessidades para 2014:  solucionar problemas no espaço físico, que geram desconforto aos 
funcionários e ao público externo, a exemplo de vazamentos; verificação e adequação do projeto 

Origem Recebido Despesa Empenhada 
PROPLAN 

(153818) 
R$ 2.378.838,12  R$ 2.349.897,26 
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elétrico da casa para atender à demanda instalada (problemas de sobrecarga têm danificado 
computadores de diversos núcleos); luminosidade inadequada nos ambientes de trabalho, 
principalmente no Núcleo de Arquivo e no Núcleo de Atendimento ao Estudante. Além disso, 
necessitamos de pelo menos mais dois funcionários: um para o Núcleo de Atendimento ao Estudante 
(SAE) e outro para o Arquivo, que conta hoje com apenas um funcionário e instalações inadequadas 
para seu funcionamento. 
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5. SISTEMAS 
 
 
 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 160 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 161 

 
 
SSIISSTTEEMMAA  UUNNIIVVEERRSSIITTÁÁRRIIOO  DDEE  BBIIBBLLIIOOTTEECCAASS  DDAA  UUFFBBAA  --  SSIIBBII  
 
 
O presente Relatório de Gestão do SIBI traz as ações desenvolvidas pelo SIBI no exercício de 2013. 
Contemplando ações administrativas, técnicas, culturais e de extensão para atendimentos aos usuários: 
estudantes, professores, técnicos administrativos e comunidade externa, além das novas metas e 
propostas para 2014.  
 
OBJETIVOS GERAIS  
 
Promover e disseminar o acesso à informação, apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 
comunidade universitária da Universidade Federal da Bahia, colaborando em prol do desenvolvimento 
intelectual dos alunos, aperfeiçoamento dos professores e demais servidores da instituição.  

 
AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
1 Política de Desenvolvimento de Coleções - Aquisição de material bibliográfico-livros  através de 
Pregão - Registro de Preços: 

 bibliografia básica e complementar para o ensino de graduação;  

 assinatura de base de dados (ebooks ) – documentação do processo de aquisição ficou concluída, 
contudo, devido os prazos de fechamento de orçamento 2013 o pagamento ficou previsto para o 
orçamento de 2014. 

2 Visitas técnicas nas Bibliotecas Setoriais e intervenções realizadas: 
1. Biblioteca Maternidade Climério de Oliveira - Reestruturação do layout da biblioteca após a 

reforma de acordo o espaço disponibilizado, transferência de acervo retrospectivo para a 
Biblioteca Universitária de Saúde Prof. Álvaro Rubim de Pinho (BUS) devido ao mínimo 
espaço, reestruturação dos serviços de atendimento ao usuário; 

1 Biblioteca da Escola de Teatro - Condições precárias de funcionamento aguarda conclusão da 
reforma do espaço e logística. Foi realizado contato com a direção da unidade que garantiu estar 
empenhada na realização dos serviços. 

1. Biblioteca Gonçalo Muniz - Contratação de pessoal de segurança (vigilante e porteiro) para 
abertura da porta principal da biblioteca para viabilizar o acesso à comunidade externa para 
estudos e visitação; 

2. Biblioteca do Museu de Arte Sacra - mutirão composto de quatro bibliotecários e dois 
assistentes adm para processamento técnico, inclusão do acervo na base de dados pergamum; 

2 Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – mutirão composto das quatro 
bibliotecárias da unidade e mais duas da BURMC para acelerar processamento técnico de 
inclusão do acervo retrospectivo no sistema pergamum; 

3 Biblioteca do CETAD – Padronização do mobiliário; 
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4 Biblioteca da Faculdade de Direito - Reestruturação do layout de acordo com as Normas da 
ABNT, instalação de equipamento de auto-atendimento e devolução e antena de segurança do 
acervo; 

5 Biblioteca do Instituto de Ciências da Informação – Padronização do mobiliário, instalação de 
antena de segurança do acervo; 

3. Biblioteca do ICADS (UFOB) Barreiras- Instalação da Seção de periódicos e processamento 
técnico do acervo existente, além de seleção e descarte; 

4. Biblioteca do IMS (Vitória da Conquista) - Seleção, cadastramento de títulos de periódicos na 
base de dados do pergamum, Oficina de treinamento de estratégia de busca nas bases de dados 
do Portal de periódicos CAPES para os docentes e discentes da unidade e implantação do livre 
acesso a partir da instalação do equipamento de segurança do acervo; 

2. Biblioteca de Exatas - Visitas técnica junto com a arquiteta, engenheiro e vice-reitor 
responsáveis pela construção da Biblioteca de Exatas. Revisão do layout  para distribuição das 
seções a serem instaladas;  

6 Biblioteca da Faculdade de Arquitetura- Instalação da antena de segurança, livre acesso ao 
acervo; 

7 Biblioteca da Escola de Belas Artes (transferência do acervo circulante para espaço mais 
adequado ao funcionamento, enquanto aguarda reforma da Biblioteca). 

3 Ações realizadas na Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa (BURMC) 
 

5. Divisão de Coleções Especiais - Inclusão na base de dados pergamum da coleção do Professor 
Roberto Santos, recepção da coleção do Professor Bião, digitalização de fitas de áudio da 
coleção de multimeios) e reestruturação da disposição de estantes das obras raras e dos 
periódicos, recepção da coleção do professor Claudio Veiga e do arquivo da Jornada Baiana de 
Cinema, conclusão do processamento do acervo retrospectivo de livros e folhetos da seção 
memória, validação de metadados no Repositório Institucional, fase avançada do processamento 
do acervo retrospectivo das teses e dissertações; 

6. Seção de Referência – Implantação do laboratório de acessibilidade (conclusão da instalação da 
divisória e andamento a logística para funcionamento), mural eletrônico para informes internos 
dos serviços, datas comemorativas e exposições temáticas;  

7. Seção de Periódicos - Instalação de 20 cabines individuais para estudos, aumento do número de 
cabines para estudo em grupo; 

8. Oficina de Pequenos Reparos – Mudança para um espaço maior, instalação de equipamentos 
de higienização e de restauração de acervos, incluindo instalação de pia, para dar um melhor 
tratamento aos acervos danificados; 

9. Midiateca – Obra em fase de conclusão, em andamento aquisição dos mobiliários equipamentos 
e instalação de ar condicionado; 

3. Projeto Dom Quixote – Mudança para espaço mais adequado, substituição do mobiliário e 
equipamentos. Integrações com o Programa Permanecer e com o Projeto Dom Quixote, onde 
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bolsistas puderam agregar à sua formação, o conhecimento técnico desenvolvido no SIBI. O 
Projeto Dom Quixote tem por objetivo estimular a prática da leitura, pelo desenvolvimento de 
capacidades técnica, político-social e psicopedagógica de bolsistas do Programa Permanecer, 
buscando favorecer formação abrangente nas áreas da Psicopedagogia, Antropologia Social e 
Antropologia Cultural, de maneira a atuarem como formadores de leitores em bibliotecas 
comunitárias de bairros carentes da cidade do Salvador; 

10. Obras e reformas - Conclusão das reformas dos sanitários do público externo e interno copas da 
Bib. Reitor Macedo Costa. 

4  Reuniões 
4. Durante o ano 2013 foram realizadas reuniões mensais com os bibliotecários e duas com os 

técnicos administrativos e assistentes operacionais de bibliotecas; 

5. Conselho Deliberativo do SIBI – Houve cinco reuniões durante o ano, aprovação de dois cursos 
de capacitação e em andamento a nova versão do Regimento de Empréstimo de Livros; 

6. Equipe do Planejamento Estratégico do SIBI com os monitores da PROPLAN coordenado pela 
Professora Inacilma. 

5 Aquisição de equipamentos de segurança de acervo 
 

6. Instalação de equipamentos de segurança de moderna tecnologia em bibliotecas, baseados na 
identificação por Rádio Frequência (RFiD) e (EM) como alternativa para localização e controle 
dos materiais das bibliotecas.  

 
6 Curso de Capacitação  
 

7. Curso Oficina de encadernação de livros didáticos (aprovado pelo Conselho Deliberativo do 
SIBI) realizado em parceria com o PRODEP/CDH; 

 Aprovação pelo Conselho Deliberativo do SIBI o Curso estratégias de pesquisa e recuperação da 
informação em bases de dados de pesquisas cientificas a ser realizado em 2014 em parceria com 
a PRODEP – CDH destinado aos bibliotecários do SIBI e  público externo; 

 Oficina da versão WEB do Pergamum para os bibliotecários e assistentes realizado pela 
coordenação adm do sistema;  

 Tres treinamentos de uso da Base dados EBSCOS para os bibliotecários e assistentes adm. do 
SIBI para atualização e utilização da ferramenta nas atividades de pesquisa e orientação aos 
usuários;  

 Quatro apresentações da base de dados ClinicalKey  realizadas na BUS, Complexo Hospitalar 
Prof. Edgard Santos e Maternidade Climério de Oliveira realizado para bibliotecários e a 
comunidade. 

 Encontro “Dia do Bibliotecário” Passeio ecológico em um Sítio na estrada do coco, Oficina de 
sensibilização das relações interpessoais com a técnica do riso. 

 
7 Assessoria técnica da Revista de Ciências Médicas e Biológica do Instituto de Ciências da Saúde 
–ICS; 
 

 Indexação da Revista no LILACS 
 

 Plataforma SEER – normalização de artigos científicos  da área de saúde; 
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AÇÕES TÉCNICAS- foco no usuário 
 
1 Treinamento e orientação em todas as unidades para o uso do Repositório Institucional da UFBA para  
inclusão da produção científica da comunidade interna;  
 
2  Educação de usuários para uso do Portal de Periódicos da CAPES, além da orientação para o uso da 
ABNT, levantamento bibliográfico, uso da Comutação da bibliográfica, visita guiada para alunos,  
professores durante todo ano letivo; 
 
3  Malha do Sistema de Inovação do SIBI - Malha SLI-SIBI- Participa do Plano Global para Inovação 
na UFBA, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação. A Malha SIBI tem a competência 
de coletar, prospectar, tratar, normalizar e disseminar informações técnicas - científicas geradas e 
cooptadas pela instituição, produzindo instrumentos capazes de fortalecer a disseminação da pesquisa e 
da inovação na comunidade acadêmica;  
 
4 Coordenação do pergamum disponibilizou o catálogo Online com uso da tecnologia WEBAPP na 
versão Mobile para acesso ao acervo. Nesta versão os usuários realizam consultas, fazem renovação e 
reservas de matérias através de aparelhos móveis, como smartphones, ipad, tablets, dentre outros; 
 
5 Organização da calourosa 2013 – 1ª Jornada Universitária – Conhecendo a Biblioteca com exposição 
de banner das bibliotecas universitárias e setoriais que formam o SIBI, visita orientada nas dependências 
das bibliotecas; 
 
6 Projeto formação de leitores – evento “Literatura de cordel dos Dia dos Namorados” objetivando 
resgatar a oralidade das estórias populares que envolvem o amor e a relação romântica, incentivando a 
formação de leitores a partir de poemas, poesia popular.   
 
 
AÇÕES CULTURAIS E EXTENSÃO 
 
1 Realização da calourosa 2013;  
 
2 Festa junina com apoio do PRODEP/CDH concurso de ornamentação típica das seções  com 
premiação e a confraternização preservando o conhecimento histórico de nossas origens nordestina 
festejos juninos; 
 
3 Paticipação do SIBI na Semana ACTA – realizada   de 21 a 25 de outubro, na qual a comunidade 
universitária foi convidada a participar de diversas atividades relacionadas à temática Biblioteca: 
Dispositivos informacionais para o desenvolvimento social; 
 
4 Participação no evento afiliado a Semana ACTA – III Congresso Brasileiro de Prespecção 
Tecnológica – PROSPECT & I 2013 
 
5 Palestras realizadas: 
 

 Viver: Escolha e Mudança – psicóloga Dafne Sult    
 Comunicação multimodal – Prof. Dr. Haenz Gutierrez Quintana 
 Oficina Saúde e Bem-Estar - Ginástica Laboral – Prof. Dr. Romilson Augusto dos Santos 

 
6  Homenagem aos servidores do SIBI (Dia do Servidor )  Momento musical, concurso literário com 
premiação do curso Leitura e Produção de Texto oferecido pelo NUPEL ; 
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7 Dia Consciência Negra, o SIBI realizou uma programação diversificada, com a palestra “ A 
cor do feitiço”, música e exposição de livros sobre a cultura afro.  
 
8  Confraternização Natalina: Encontro Ecumênico, participação do pastor evangélico, padre,  islâmico, 
umbandista e um palestrante espírita, além da participação do coral do  da ASSUFBA, Natal Solidário 
entrega de brinquedos, material de higiene pessoal e brinquedos para Creche Casa de Oração localizada 
na Cajazeira XI. 
 
 
AÇÕES NÃO ALCANÇADAS (EM FASE DE CONCLUSÃO) 

1 Relatório do Plano de Ensino/MEC – Devido a problemas de consolidação dos dados do SIAC – 
Sistema Acadêmico com a base de dados do pergamum e a mediação do CPD com a coordenação do 
sistema no SIBI, ainda não foi possível concretizar (A JUNÇÃO DOS Dados necessários para atender 
com eficácia às Comissões do MEC.) tão desejado relatório que irá viabilizar as auditorias do MEC nas 
bibliotecas da UFBA. Vale registrar que durante este ano foram muitos os esforços dessa 
superintendência juntamente com a coordenadora do sistema, através de várias reuniões com técnicos do 
CPD, SIAC, SUPAC. 
 
2 Atualização do Regimento Interno do SIBI- Em função das demandas internas não foi possível 
concluir a adequação do atual regimento as novas propostas da UFBA. Encontra-se em fase final para 
aprovação. 
 
3 O Regulamento do Empréstimo de livros – Encontra-se em fase de aprovação que não foi possível 
aprovar porque não houve a última reunião no mês de dezembro/13 do Conselho Deliberativo do SIBI. 
 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO: PERSPECTIVAS FUTURAS  

METAS ESTABELECIDAS PARA 2014 
 
1. Concluir o Planejamento Estratégico do SIBI ( em  construção); 

 
 Investir na inclusão dos acervos retrospectiva das Bibliotecas Setoriais e Universitárias na base 

de dados pergamum;  
 

 Curso de Braile e Libras – destinados aos estudantes e profissionais  
 

 Realizar o curso de Estratégias de Pesquisa e Recuperação da Informação  em Bancos e Bases 
de Dados Científicos. 

 
 Investir para conseguir elaborar relatório nº18 do pergamum referente ao Plano de Ensino 

(Bibliografia básica  e complementares dos cursos) para facilitar as auditorias do MEC; 
 

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

 Treinamento e capacitação de bibliotecários na versão webPergamum; 
 

 Treinamento e capacitação de assistentes quanto aos processos operacionais dos serviços de 
bibliotecas; 
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 Incentivo ao Projeto de Extensão Dom Quixote; 
 

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

 
 Realizar a calourosa visando à afiliação dos ingressos nas Bibliotecas; 

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

 
 Implementar o processo de competência informacional na Seção de Referência  das Bibliotecas 

Universitárias e setoriais para facilitar as pesquisas e estudos dos estudantes; 
 

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

 
 Viabilizar o processamento técnico das obras raras e Coleções especiais das bibliotecas (Escola 

Politécnica e BURMC); 
 

 Realizar o I Encontro Norte Nordeste de Bibliotecas Universitárias; 
 

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

 Desenvolvimento e Formação das coleções das bibliotecas com avanço nos ebooks. 
 
ANEXO  1  SIBI/UFBA em números – 2013 
 

ITENS UNIVERSITÁRIA1 SETORIAL2 ESPECIAL3 CAMPI 
AVANÇADOS4 TOTAL 

Bibliotecas 4 12 4 2 22 

Leitores Inscritos 
no SIBI 28.135 35.615 1.135 1.415 66.300 

Consultas 1.232.460 692.415 2.600 4.725 1.932.200 

Empréstimos 242.542 271.142 4.015 55.212 572.911 

Frequência 702.212 360.400 4.120 72.315 1.139.047 

Livros/Exemplares 446.007 405.615 27.314 16.149 895.085 

Periódicos/Títulos 12.760 9.357 2.747 237 25.101 

Materiais Especiais 139.314 256.215 46.400 345 442.274 
FONTE: Dados coletados na Base de Dados Bibliográficos do Sistema de Gerenciamento de acervo pergamum  e dos relatórios das 
bibliotecas universitárias e setoriais do SIBI -2013. 
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EESSCCOOLLAA  DDEE  MMEEDDIICCIINNAA  VVEETTEERRIINNÁÁRRIIAA  
 
HHOOSSPPIITTAALL  DDEE  MMEEDDIICCIINNAA  VVEETTEERRIINNÁÁRRIIAA  
 
 
 
1. Ensino de Graduação 
 
Esta gestão permanece cumprindo os objetivos do HOSPMEV, que são: Propiciar condições para a 
realização das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão; Prestar assistência clínica, médica e cirúrgica 
em ambulatório, a animais de pequeno, médio e grande portes da comunidade local e/ou propriedades 
rurais; Propiciar a guarda e manutenção de animais destinados ao ensino e à pesquisa dos 
Departamentos da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia; Fornecer todos os materiais necessários 
para manutenção das aulas, atividades de rotina e laboratórios. 
 
Estágios curriculares, extracurriculares e supervisionados para estudantes da UFBA e outras instituições 
públicas e privadas; bolsistas de projetos de iniciação científica e permanecer, nas áreas de Cirurgia de 
pequenos animais, Cirurgia de grandes e médios animais, Clínica de pequenos animais, Clínica de 
médios e grandes animais, Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Monitoramento de doenças, 
Diagnóstico por imagem, Doenças Parasitárias, Bacterioses, Viroses, Toxicologia e Fisiopatologia da 
Reprodução. 
 
Aquisição da ampola do aparelho de RX e avaliação do grau de radiação ambiental 
 
Continuidade da 5ª etapa da obra de reforma do HOSPMEV; Construções em andamento: salas de 
professores, laboratórios, banheiros e salas de permanência para residentes. 
 
Construções concluídas: Onze salas de professores, dois banheiros, dois ambulatórios;  
 
3. Ensino de Pós-Graduação 
 
Regulamentação e reconhecimento pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) da Residência em 
Medicina Veterinária através do Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissional e em 
Área Profissional de Saúde. Foram concedidas 13 bolsas para Médicos Veterinários Residentes do 
HOSPMEV nas áreas de Clínica e Cirurgia de Pequenos e Grandes animais, Anatomia Patológica e 
Análises Clínicas, de acordo com a Portaria N° 160, de 14 de novembro de 2012, para residentes 
ingressos à partir de 2013; 
 
Os Laboratórios de Monitoramento de Doenças pelo Sistema de Informações Geográficas 
(LAMDOSIG), de Biologia Molecular, de Infectologia, de Parasitárias, de Bacterioses, de Toxicologia, 
de Anatomia Patológica e de Fisiopatologia da Reprodução, desenvolvem projetos de pesquisas para 
mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. 
 
4. Projetos de pesquisa  
 
Setor de Clínica Médica de Pequenos Animais:  
Novas abordagens terapêuticas para o tratamento de doenças infecciosas caninas. Orientadora: Profª 
Daniela Larangeira 
Setor de Cirurgia de Pequenos Animais: 
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Avaliação do comportamento biológico da tela de polipropileno (marlex®) e matriz tridimensional 
extracelular (surgisis®) na cicatrização de defeitos iatrogênicos da parede abdominal de ratos (rattus 
norvegicus albinus). Orientador: Prof. dr. João Moreira da Costa Neto 
Estudo comparativo entre abordagem mediana ventral e lateral direita para ovariosalpingohisterectomia 
em cadelas púberes e pré-púberes. Orientador: Prof. dr. João Moreira da Costa Neto 
Emprego de prótese intraluminal de aço inoxidável 316 l no reparo do colapso traqueal em cães. 
Orientador: Prof. Dr. João Moreira da Costa Neto 
Laboratório de Viroses: 
RAMALHO, E. J. Levantamento epidemiológico das doenças de pequenos animais atendidos no 
Hospital de Medicina Veterinária da UFBA. Aprovado pelo programa Permanecer. 
T.S. Souza, J.N. Costa, P.M. Martinez, C.C.V. Lima, B.R. Araújo, A.O.    Costa Neto,  A.V.M. 
Anunciação, M.G.A.R. Almeida, R. R. Pinheiro.  Inquérito soroepidemiológico do Lentivirus caprino e 
perfil das criações de caprinos na região do Baixo Médio São Francisco. Arq. Inst. Biol., São Paulo, n.3, 
p.288-296,2013. 
LIVE: Laboratório de Infectologia Veterinária 
Projeto: Estabelecimento de parâmetros eletroneuromiográficos em cães saudáveis e portadores de 
neuropatias periféricas naturalmente adquiridas. 
Início: 2010 Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos) - Universidade 
Federal da Bahia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Prof Stella Maria 
Barrouin Melo; - Aroldo José Borges Carneiro 
Projeto: Análise da execução do Programa Nacional de Controle da Raiva e da percepção da 
população sobre os procedimentos de prevenção e profilaxia da raiva envolvendo quirópteros no 
município de Salvador, Bahia. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciência Animal nos 
Trópicos)- Universidade Federal da Bahia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Prof Carlos Roberto Franke; - Jairo Torres Magalhães Júnior: 
Projeto: Correlação entre o perfil de compostos voláteis exalados e a atratividade a Lutzomyia 
longipalpis por cães naturalmente infectados por Leishmania sp. 
Início: 2013. Tese (Doutorado em Ciência Animal nos Trópicos). Universidade Federal da Bahia, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Prof Stella Maria Barrouin Melo. 
Rogério de Magalhães Cunha: 
Projeto: Realização de sorologia pelo método ELISA indireto para diagnóstico de infecção por 
leishmania em cães. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. Orientação: 
Prof. Stella Maria Barrouin Melo.; Leidiane Silva de Melo (Graduando em Medicina Veterinária) 
Projeto: Realização da técnica de PCR em amostras biológicas de flebotomíneos e de cães 
naturalmente infectados por Leishmania sp com diferentes perfis clínicos para leishmaniose lisceral 
(LV). Projeto Permanecer. Início: 2011. Orientadora: Prof. Dra. Daniela Farias Larangeira.; 
BIOMOL – Laboratório Biologia Molecular ;  
Estudo da expressão de colectinas em abomaso de ovinos experimentalmente infectados por nematóides 
gastrintestinais – Projeto de mestrado da aluna Juliana Macedo Viana (em andamento);  
Diagnóstico genotípico da resistência ao benzimidazol e estudo de variabilidade genética de nematódeos 
gastrintestinais de caprinos no semi-árido baiano. – Parte do projeto de doutorado da aluna Sabrina 
Mota Lambert (em andamento). Projeto financiado pela FAPESB, edital Articulação em rede para o 
semiárido baiano n° PET0043/2012.  
Transcrição de lectinas de ligação a carboidratos no abomaso de ovinos infectados por nematódeos do 
gênero Haemonchus – Projeto de Pós-doutorado da pesquisadora Sandra Mayumi Nishi (em 
andamento). Projeto financiado pela FAPESB – Edital PD1, processo nº BOR2761/2012.  
Laboratório de Toxicologia: 
Francianne Oliveira Santos (ingresso-Dezembro/2012)             
Avaliação Farmacoloxicológica  dos extratos e frações isoladas de Digitallis insularis  (L) fedde-(Capim 
Açu) sobre parasitos de caprinos e bovinos;  
Nathália Silva de Souza Santos 
Título de projeto: Avaliação in vitro das atividades anti-helmíntica e citotóxica dos extratos e fração de 
alcalóides da Prosopis juliflora (Algaroba). 
Período: 2012.2 a 2013.1/Ano de conclusão: 2013. Ariadne Vieira Vaz  
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Título de projeto: Avaliação in vitro das atividades anti-helmínticas e citotóxicas do extrato aquoso e 
fração de saponinas da Ziziphus joazeiro (Juá). 
Período: 2012.2 a 2013.1/Ano de conclusão: 2013. Nathália Silva de Souza Santos 
Título de projeto: Avaliação in vitro das atividades anti-helmíntica e citotóxica dos extratos e fração de 
alcalóides da Prosopis juliflora (Algaroba). 
Período: 2012.2 a 2013.1/Ano de conclusão: 2013.  
LABAC- Laboratório de Bacterioses 
Estudo sorológico, bacteriológico, histológico e molecular da leptospirose em bovinos no estado do Rio 
de Janeiro, Brasil 
Setor de Reprodução : 
Correlação da DEP para CE de touros Nelore com a contagem de folículos antrais e produção de oócitos 
na progênie;  
Impacto da utilização de bainhas de inovulação de embriões bovinos reesterilizadas em programas de 
transferência de embriões em tempo fixo.;  
Atividade de monitoria para o ensino da Reprodução Animal e Obstetrícia Veterinária;  
Programas de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) e de Produção in vitro de Embriões 
(PIVE) em fêmeas bovinas com suplementação de progesterona exógena;  
Diluidores para criopreservação e indicadores de congelabilidade do sêmen de ovinos nativos do 
nordeste brasileiro;  
Coordenadores: Prof. Antonio de Lisboa Ribeiro Filho; Prof. Marcos Chalhoub Coelho Lima 
LDPA – Laboratório de Doenças Parasitárias   
Estudo do uso do Plasma Rico em Plaquetas no reparo de desmites experimentalmente induzidas em 
eqüinos. Coordenadora: Maria Consuêlo Caribé Ayres; 
Mariluce Cardoso Oliveira. dinâmica do perfil metabólico de alguns minerais durante o 
desenvolvimento etário de cordeiros criados no semi-árido baiano.. início: 2012.2 à 2013.1. orientadora: 
Maria Consuêlo Caribé Ayres. 
Caio de Araújo Brito. influência do desenvolvimento etário sobre os indicadores bioquímico do 
metabolismo protéico de cordeiros. início: 2012.1 a 2013.2. orientadora: Maria Consuêlo Caribé Ayres. 
Cibele Jacinto dos Santos. dinâmica do metabólito β-hidroxi-butirato durante as fases de gestação e da 
lactação em ovelhas da raça santa inês, criados no semi-árido baiano. início: 2013.2. orientadora: Maria 
Consuêlo Caribé Ayres. 
Jhennifer Dandara Cerqueira Cassiano. proteinograma de ovelhas da raça santa inês, durante as fases de 
gestação e da lactação, criadas no semi-árido baiano. início: 2013.2 orientadora: Maria Consuêlo Caribé 
Ayres. 
Sílvia Coutinho de Jesus Ramos. Título do Projeto: Transferência de Tecnologias para Boas Práticas na 
Produção de Leite para pequenos produtores. Orientadora: Maria Consuêlo Caribé Ayres. 
LAMDOSIG – Laboratório de Monitoramento de Doenças através do SIG 
Bavia ME, Carneiro DDMT, Cardim LL, Martins MS; Silva MMN. Geotechnologies in the study of 
visceral leishmaniasis in the central east region of Bahia State, Brazil. In: Fifth World Congress on 
Leishmaniasis (WORLDLEISH-5), 2013, Pernambuco, Brasil; 
Bavia ME, Martins M.S.; Silva M.M.N., Carneiro D.D.M.T., Cardim L.L., Shipman C.S., Karapetyan 
M, Winstanley H, Owen N, Gordon. Risk area identification for cutaneous and visceral leishmaniasis in 
Bahia, Brazil through NASA EARTH observations. In: Fifth World Congress on Leishmaniasis 
(WORLDLEISH-5), 2013, Pernambuco, Brasil; 
Bavia ME, Souza . Interação Homem-Animal-Ambiente-Saúde: Formação de Educadores como 
Ferramenta para a Promoção da Saúde Coletiva. In: 40º Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária 
(CONBRAVET), 2013, Salvador, Bahia.; JOARA SOUZA. O Estado da arte e áreas de risco para a 
Leishmaniose Visceral Americana em municípios de transmissão intensa para a doença no estado da 
Bahia, Brasil. (Parte III – Projeto: município de Feira de Santana). Período da bolsa 2012 – 2013. Pibic, 
bolsa CNPq- UFBA; BRUNA MARTINS MACEDO LEITE. Sinais clínicos de leishmaniose visceral 
canina: desenvolvimento e validação de um escore preditivo para a detecção da doença em cães. 2012 -
2013; o enfoque de risco na distribuição geográfica das doenças negligenciadas com foco na 
leishmaniose visceral nos territórios de identidade, região metropolitana de salvador e portal do sertão 
na Bahia. Maria Emilia Bavia – coordenadora; Implementação, manutenção e análise de banco de dados 
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referente a inquérito epidemiológico para estudo da leishmaniose visceral canina em Camaçari, 
Salvador, Lauro de Freitas e Mata de São João. Maria Emilia Bavia – coordenadora 
Setor de Imagem - Exame ultrassonográfico guiado para punção esplênica. Projeto liderado pela Profa. 
Stella Maria Barrouin Melo. 
LPV – Laboratório de Patologia Veterinária 
Carlos Humberto Vieira da Costa Filho, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos 
da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia- UFBA; Orientação da Dissertação de Mestrado, Título: 
Caracterização do status de ativação do infiltrado macrofágico nos carcinomas mamários de cadelas 
submetidas ao tratamento quimioterápico com carboplatina: caracterização clínico-patológica, 
imunoistoquímica e determinação da sobrevida.Orientador: Profª Alessandra Estrela   
Luciano Guimarães Tanajura Requião. Título do projeto do PIBIC: Abordagem clinica, determinação da 
conduta cirúrgica e taxa de sobrevida de cadelas portadoras de carcinoma mamário tratadas com 
carboplatina.  
Larissa Lemos Oliveira Azevêdo. Determinação dos mecanismos patogenéticos da clássica degeneração 
hidrópico-vacuolar dos túbulos contornados distais em animais intoxicados por Palicourea marcgravii e 
por monofluoroacetato. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Medicina Veterinária) - 
Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Thanielle Novaes Fontes. Dermatopatias tumorais e não-tumorais em cães no Estado da Bahia: Estudo 
Prospectivo (2013-2014). Início: 2013. Iniciação científica (Graduando em Medicina Veterinária) - 
Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico.Orientador: Prof. Tiago da Cunha Peixoto 
 
5. Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 
Atendimento Clínico, Cirúrgico, Ambulatorial e Exames Laboratoriais de Pequenos, Médios e Grandes 
Animais, promovendo descontos e /ou gratuidade para a comunidade carente, como também descontos 
para funcionários públicos; 
Setor de Diagnóstico por Imagem: Curso de capacitação em Ultrassonografia abdominal em pequenos 
animais, ministrado por Drª. Caterina Muramoto; 
O setor de Clínica de médios e grandes animais além de internamento dos animais atendidos, presta 
serviços de orientação e consultoria a proprietários rurais;  
O Setor de Cirurgias promove o Controle Populacional de Cães e Gatos (machos e fêmeas) através de 
Castração Cirúrgica; 
O Laboratório de Bacterioses mantém um projeto de Diagnóstico de Doenças Infecciosas com ênfase 
em Bacterioses; 
O setor de Fisiopatologia da Reprodução promove o Atendimento Clínico Reprodutivo e Obstétrico 
para grandes e pequenos animais; 
O Laboratório de Infectologia Veterinária (LIVE) desenvolve atividades de extensão em escolas da rede 
pública de ensino através do Programa Permanecer (UFBA) e também da ACC (Educação, Meio 
Ambiente e Saúde Pública: uma proposta interdisciplinar para promover a qualidade na interação 
homem-animal e a conservação do meio-ambiente). Através do convênio com o PIBIEX – UFBA, 
desenvolve o projeto “A educação como uma ferramenta para a prevenção de zoonoses e 
implementação dos conceitos de guarda responsável”. 
 
6. Convênios, cooperações e  parcerias, incluindo intercâmbios de natureza acadêmica 
 
Convênio firmado entre a UFBA/FAPEX e HOSPMEV em atendimento à Lei 8958 de 20 de dezembro 
de 1994 e seu decreto 7423 de 31 de dezembro de 2010, que regulariza a relação entre instituições 
federais e as fundações, sob a forma de Contratação de Fundação de apoio para desenvolvimento do 
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” 
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Convênio firmado entre o HOSPMEV e o Centro de Controle de Zoonoses para atendimento e 
internação de animais de grande e médio portes que vivem nas ruas de Salvador e periferia que sofreram 
maus tratos ou encontram-se enfermos ; 
Convênio entre o HOSPMEV e a ONG Terra Verde Viva para atendimento gratuito a pessoas carentes e 
descontos em exames laboratoriais e cirurgias; 
Intercâmbio LAMDOSIG / LSU – Foram recebidas e orientadas pela Profª Maria Emília Bavia, três 
alunas da Louisiana State University, USA  
Laboratório de Infectologia Veterinária – LIVE: PIBIEX; ICS; PROAE; PROEXT; CNPq; FAPESB; 
FIOCRUZ; NuBiotec - FTC e outros laboratórios da EMV. 
Setor de Fisiopatologia da Reprodução – Banco do Nordeste 
 
Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos ao público interno e/ou externo 
oferecido pela Unidade/Órgão – Tabela 1 
 

Tabela 1 - ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2013 
 

SETOR ROTINA / 
REVISÕES 

FINS DIDÁTICOS/ 
GRATUIDADE TOTAL 

CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAI 2582/2304 275 5161 
CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS 630 121 751 
CLINICA CIRÚRGICA PEQ. ANIMAIS 1233/1164 - 2397 
CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS E 
INTERNAMENTOS 

14 16 30 

CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS E 
INTERNAMENTOS 

13 21 34 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 6241 575 6816 
LABORATÓRIO DE VIROSES 98 03 101 
LABORATÓRIO DE PARASITOSES 211 07 218 
LABORATÓRIO DE ANATOMIA 
PATOLÓGICA 

226 325 551 

LABORATÓRIO DE INFECTOLOGIA  - 135 135 
LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA 491 269 760 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 899 226 1125 
LABORATÓRIO DE MICOSES 30 96 123 
VACINAÇÕES DE CÃES E GATOS 1044 - 1044 

Fonte: HOSPMEV 
 
7. Outras informações consideradas relevantes 
 
O HOSPMEV promoveu e sediou o XIV Encontro dos Dirigentes dos Hospitais Veterinários  das 
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e o X Fórum Nacional de Dirigentes de Hospitais 
Veterinários Universitários  das IFES – FORDHOV -  Encontro de profissionais especialistas nas 
diferentes áreas de conhecimento em saúde animal, com destacados trabalhos realizados em prol do 
desenvolvimento do saber e da ciência Veterinária. O objetivo deste Fórum foi manter os Hospitais 
Universitários na planilha de orçamento do MEC e ampliar o valor destinado ao ano de 2014. 
 
Recebemos do MEC o valor de R$311.000,00 para serem aplicados em equipamentos ou bens de 
consumo. 
Laboratório de Micoses - montagem e funcionamento com diagnósticos através de exames micológicos; 
Participações do Diretor Prof. Carlos Humberto A. R. Filho; 
Participação em Reunião Mensal Ordinária da Comissão Nacional de Assuntos Políticos –
CONAP/CFMV Brasília –DF ; exerce atividade de defesa da Legislação vigente a Medicina 
Veterinária; 
Participações em Reuniões do Conselho Deliberativo do HOSPMEV; 
Participações em Reuniões da Congregação da EMEVZ-UFBA; 
Participações em Auditorias do FORDHOV (Fórum dos Dirigentes dos Hospitais  
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Recebemos duas funcionárias de empresa terceirizada da UFBA (ORBRASERV) em serviços de 
portaria; um técnico em química concursado; 
Participação de vários professores em bancas examinadoras, concursos públicos e comissões avaliadoras 
O Laboratório de Entomologia Veterinária – Insetário do LIVE, sedia pesquisas que abordam a 
leishmaniose visceral zoonótica. 
O Laboratório de Diagnóstico das Parasitoses (LDPA) mantém um sub-setor de Hematologia e 
Bioquímica Clínica, onde funciona um grupo de pesquisa em Doenças de Ruminantes. 
Clínica de Médios e  Grandes Animais – Descrição de casos clínicos:  Ferreira,L.D;LENTS , r.p; 
Dias,J.A.R;liveira. n.c; Barreto,K.T; Ribeiro Filho,C.H.A.; MATOS, P.F; Madureira, K.M. Redução de 
fratura mandibular em bezerro. X Congresso Brasileiro de Buiatria, 2013, Belém, Pará.; 
Lents, M.P.; carvalho,V.S; Peixoto,J.C.; Ferreira,L.D.; Ribeiro Filho, C.H.A.; Madureira,K.M; Matos, 
P.F.; Maggetti Junior, L.P; Araújo,G.P; Santos, A.C.A. 
Cirrose hepática em caprino X Congresso Brasileiro de Buiatria, 2013, Belém, Pará. 
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SSIISSTTEEMMAA  UUNNIIVVEERRSSIITTÁÁRRIIOO  EEDDIITTOORRIIAALL  --  EEDDUUFFBBAA 
 
 
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, desenvolvendo ainda diferentes coleções para atender às demandas da 
comunidade científica. Sua política editorial prioriza a publicação de teses, dissertações, estruturadas 
como livros, bem como materiais didáticos − para suporte aos programas de ensino de graduação e pós-
graduação – estruturados, também, em forma de livros monográficos, coleções temáticas (Coleção Sala 
de Aula, Bahia de Todos, Manuais) e coletâneas relacionadas às linhas de pesquisa dos programas de 
pós-graduação da UFBA. 
 
A Edufba buscou, ao longo do ano de 2013, entre outros pontos, dar continuidade ao trabalho que vem 
sendo desenvolvido para dar visibilidade à Instituição e seus pesquisadores, docentes, discentes e 
técnicos por meio de ações de divulgação de sua produção científica, sobretudo através do Repositório 
Institucional, especialmente em parceira com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI) 
e a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PROPG), e da coleção e-Livro.  
Em 2013, também, o Sistema Editorial procurou manter o número de Lançamentos Coletivos, eventos 
de divulgação e lançamento simultâneo de livros publicados em diversas áreas do conhecimento com o 
objetivo de realizar um intercâmbio entre os diferentes campos de estudos do âmbito universitário e 
tornar a produção acadêmica mais acessível para a sociedade, visto que, na ocasião, os livros podem ser 
adquiridos com desconto especial. 
 
Além disso, a Edufba participou de diversos eventos literários da Universidade e também externos, 
como a Bienal do Livro da Bahia, que aconteceu em novembro de 2013, e representou a Universidade 
em estande próprio e expondo  diversos títulos e realizando algumas promoções, facilitando e 
promovendo o acesso dos seus clientes às obras publicadas pela Editora e também por outras editoras 
universitárias parceiras. 
 
Ao longo dos seus 20 anos de trajetória, o Sistema Editorial Universitário da UFBA ampliou, 
gradativamente, o número de livros publicados anualmente, chegando à média atual de 100 livros por 
ano. Desta maneira, a ampliação e adequação do espaço físico − que foi construído no início dos anos 
1970 e encontra-se “desgastado” pelo tempo e mantem uma área ocupada pelo Serviço de Seleção da 
UFBA – torna-se imprescindível para atender a crescente demanda pela produção de livros, bem como a 
instalação dos núcleos que compõem o Sistema Editorial. 
 

ANÁLISE DE AÇÕES REALIZADAS 

 
● Ações Comunicacionais  
 
O sistema editorial universitário (Editora da UFBA), no ano de 2013, desenvolveu um projeto 
comunicacional, através das redes sociais on-line, para conhecer as ações que seriam mais receptíveis ao 
seu público-alvo. O setor de comunicação e o setor de eventos da Editora buscaram estabelecer uma 
relação de proximidade com o seu público e mantê-lo informado das ações e lançamentos realizados. 
Outra importante ação foi a sua presença em eventos (lançamentos de livros individuais e coletivos, 
participação em feiras locais, nacionais e estrangeiras e em eventos científicos nas várias áreas do 
conhecimento), o que resultou em maior visibilidade para a Edufba.  
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As redes sociais on-line do Sistema Editorial Universitário são os canais diretos de diálogo com o 
público. Em virtude disso, utilizando uma linguagem específica adequada ao seu público no Facebook e 
no Twitter, a Edufba tem realizado um processo de divulgação intensa em seus perfis nestas páginas, e 
também nos grupos on-line, hospedados no Facebook, dos diversos cursos da Universidade Federal da 
Bahia. Atualmente, esta página é o acesso mais rápido que o nosso público possui para adquirir 
informações sobre as nossas ações. 
 
Abaixo, gráfico contendo dados sobre a página Editora da Universidade Federal da Bahia no Facebook:  
 

 

 
O Repositório Institucional da UFBA também ganha destaque nas redes sociais on-line. A página 
cresceu, em 2013, mais de 50%. Apostamos na inserção de posts informando quais documentos estão 
disponíveis, divulgando releases dos livros, incentivando o seguidor interessado a ingressar diretamente 
em nosso site, através de links, e assim conhecer o site do RI/UFBA. Verificamos a participação dos 
seguidores da página através de mensagens privadas solicitando a disponibilização de obras da Editora 
da Universidade Federal da Bahia. Todas as matérias referentes ao RI/UFBA que foram publicadas no 
site da Edufba estão sendo reescritas em forma de notas na página do Facebook para que o internauta 
conheça mais sobre o Repositório. 
 
Dentre as práticas realizadas pela assessoria de comunicação está também a elaboração de releases, 
press-kits e clipagem. O site da Editora é alimentado com informações como: Espaço do Autor 
(Realização de entrevistas mensais), Livro do Mês (Escolha de um título para ter 20% de desconto no 
mês), títulos publicados e catálogo. 
 
● Realizações do Sistema Editorial da UFBA 
 
Mais de cem títulos publicados, lançamentos coletivos apresentando, no total, 60 obras de diversas áreas 
do conhecimento, trabalhos gráficos realizados com excelência. O ano de 2013 foi, para a Editora da 
Universidade Federal da Bahia, um ano repleto de trabalho, conquistas e comemoração – completamos, 
em setembro, duas décadas de atividades. 
 
Neste ano, a Editora recebeu seu primeiro Prêmio Jabuti, com o livro Namíbia, não!, de autoria de Aldri 
Anunciação. Além disso, realizou seis Lançamentos Coletivos e esteve presente também, em mais uma 
edição da Bienal do Livro da Bahia, que aconteceu em Salvador, no Centro de Convenções. 
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● Lançamento de e-books 
 
Em 2013, o Sistema Editoral Universitário da UFBA lançou os seguintes e-books: 
 

TÍTULO AUTOR/ORGANIZADOR 

Adaptação intercultural: o caso de 

Shakespeare no cinema brasileiro 
Marcel Vieira Barreto Silva 

Do clique à urna: internet, redes sociais e 

eleições no Brasil 
Francisco Paulo Jamil Almeida Marques, 

Rafael Cardoso Sampaio e Camilo Aggio 

(Org.) 

Do mingau de fubá ao cachorro quente: 

reflexões sobre hábitos alimentares regionais 

no programa nacional de alimentação escola 

Janaína Braga de Paiva 

Participação política, internet e competências 

infocomunicacionais: evidências a partir de 

organizações da sociedade civil de salvador 

Jussara Borges 

Práticas da escuta do rock: experiência 

estética, mediações e materialidades da 

comunicação 

Jorge L. C. Cardoso Filho 

 

● Os dez livros mais vendidos em 2013 
 

TÍTULO AUTOR/ORGANIZADOR 

Adoção do partido na arquitetura Laert P. Neves 

Reagregando o social: uma introdução à 

teoria do Ator-Rede 
Bruno Latour 

Pele negra, máscaras brancas Frantz Fanon 

Eu venho de longe: Mestre Irineu e seus 

companheiros 
Paulo Moreira e Edward MacRae 

Origens e evolução das ideias da física José Fernando Rocha (Org.) 

História da Bahia Luís Henrique Dias Tavares 

Entre a oralidade e a escrita: a etnografia nos 

candomblés da Bahia 
Lisa Earl Castillo 

Capoeira regional: a escola de Mestre Bimba Hellio Campos (Mestre Xaréu) 
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O poder dos candomblés: perseguição e 

resistência no Recôncavo da Bahia 
Edmar Ferreira Santos 

O negro na Bahia: um ensaio clássico sobre a 

escravidão 
Luiz Vianna Filho 

 
● Os dez livros mais baixados através do Repositório Institucional da UFBA em 2013 
 

TÍTULO AUTOR/ORGANIZADOR Nº DE DOWNLOADS 

DO ARQUIVO 

Educação inclusiva, deficiência 

e contexto social: questões 

contemporâneas. 

Felix Díaz, Miguel Bordas, Nelma Galvão 
e Theresinha Miranda 

35439 

Curso básico de 

microeconomia 

 José Carrera-Fernandez 32685 

A pontuação em manuscritos 

medievais portugueses 

Américo Venâncio Lopes Machado Filho 17802 

Toxicomanias: incidências 

clínicas e socioantropológicas 

 Antonio Nery Filho 13607 

Jacinta Passos: coração 

militante 

Janaína Amado 12365 

Controladoria: conceitos, 

ferramentas e desafios 

Adriano Leal Bruni 

Sônia Maria da Silva Gomes 

11569 

O processo de aprendizagem e 

seus transtornos 

Félix Díaz 10134 

Bêabá da Bahia: guia turístico  José Valladares 9871 

O poder dos candomblés: 

perseguição e resistência no 

Recôncavo da Bahia 

Edmar Ferreira Santos 9275 

Para entender a Ciência da 

Informação 

Lídia Maria Brandão Toutain 8863 

 

ESTRUTURA FUNCIONAL  

 
Atualmente, o Sistema Editorial Universitário (Editora da UFBA) conta com 51 funcionários. Destes 25 
são estagiários, 12 colaboradores contratados pela Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão (FAPEX), 
12 servidores do quadro efetivo da UFBA e 2 funcionários da Obraserv (ver quadro na página a seguir). 
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● Programa de Estágio  
 
O Sistema Editorial Universitário, a partir do seu Programa de Estágio, oferece aos estudantes dos 
diversos cursos de graduação da Universidade Federal da Bahia, a oportunidade de aperfeiçoamento e 
desenvolvimento, a partir da prática do conhecimento adquirido em sala de aula. As áreas de trabalho 
em que os estagiários atuam são: 
 
- Assessoria de comunicação e imprensa; 
- Produção de eventos; 
- Normalização; 
- Revisão; 
- Editoração. 
 
ESPECTATIVAS PARA 2014 
 
O Sistema Editorial Universitário estabeleceu algumas metas para 2014, entre elas: o lançamento de seis 
e-books; a coleção com três títulos que englobam o tema futebol; uma coleção de dramaturgia; a 
retomada de um espaço físico, no momento ocupado pelo Serviço de Seleção da UFBA, para suportar o 
número de publicações e melhores condições de trabalho. Espera manter ou até mesmo ampliar o 
número de títulos publicados, priorizando a qualidade do conteúdo e preservando a qualidade visual-
gráfica  que tão bem indentifica a produção da Editora. 
 
Para uma maior inserção nos Eventos realizados no âmbito da UFBA, a Editora busca manter diálogo 
com toda a Intituição, através de divulgação de correspondência onde se disponibiliza para ser parceira e 
estar presente emtodos os Eventos, expondo a sua produção. Ampliar a visibilidade da nossa produção e 
consequentemente da UFBA é de fato a principal missão 
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6. UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 
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EESSCCOOLLAA  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  
  
  

No ano de 2013, a Escola de Administração da UFBA esteve focada em duas prioridades. Primeira, a 
melhoria acadêmica dos seus cursos, o que implica na melhoria das atividades de pesquisa e extensão. 
Os resultados são animadores: aumento do conceito CAPES dos dois Programas de Pós-Graduação, 
assim como da nota do ENADE de dois dos três cursos de Graduação. O terceiro curso de Graduação, 
implantado com o REUNI, foi reconhecido pelo MEC. A segunda prioridade relaciona-se com o 
mapeamento e racionalização dos processos administrativos, tanto na área acadêmica como no apoio 
administrativo e financeiro. Também nessa área os resultados, que visam basicamente a melhoria do 
atendimento aos alunos, foram relevantes. 

 
1. Ensino de Graduação 

 
1.1 Administração 

 Alinhamento das atividades internas do Colegiado; 
 Mapeamento dos processos do Colegiado; 
 Mapeamento do perfil do corpo discente; 
 Implementação e desenvolvimento do Projeto Pedagógico; 
 Criação e instalação do Núcleo Docente Estruturante (NDE); 
 Graduação de 105 alunos nos dois semestres de 2013. 
 Obtenção do conceito 4 pelo ENADE. 

 
1.2 Secretariado Executivo 

 Organização de duas formaturas por semestre; 
 Planejamento das matrículas dos dois semestres; 
 Matrícula presencial; 
 Orientação aos alunos, tanto nos aspectos acadêmicos quanto ao apoio nas diversas 

dificuldades encontradas no dia a dia dos alunos; 
 Controle dos rendimentos dos alunos nas disciplinas de língua inglesa, língua espanhola e 

portuguesa; 
 Gestão pedagógica do Curso, com o envolvimento de vários setores e esferas da UFBA; 
 Promoção de reuniões de Colegiado; 
 Alimentação de informações nos sistemas SIAC e SIAD; 
 Apoio aos alunos interessados em participar de intercâmbio com países estrangeiros; 
 Emissão de documentos à pedido de alunos; 
 Criação do Núcleo Docente Estruturante; 
 Controle das atividades complementares dos alunos; 
 Promoção de 4 (quatro) eventos para as práticas secretariais; 
 Levantamento de informação, por meio da aplicação de questionário, para a avaliação do 

Curso; em fase de alimentação no sistema Google.doc. 
 Graduação de 24 alunos nos dois semestres de 2013. 
 Obtenção do conceito 3 pelo ENADE. 

 
 

1.3 Gestão Pública e Gestão Social 
 Criação do Núcleo Docente Estruturante do GPGS; 
 Regularização da documentação do curso junto à PROGRAD para a efetivação da colação 

de grau da primeira turma do curso; 
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 Preparação da documentação legal obrigatória do curso e dos professores para recebimento 
da Comissão de Avaliação do MEC; 

 Criação de manuais/formulários de operacionalização/avaliação de TCC, Residência Social, 
Atividades Complementares, Visitas Técnicas etc; 

 Recepção da Comissão de Avaliação do MEC; 
 Elaboração de justificativa para a inclusão do nome do curso no catálogo do INEP a fim de 

finalizar o processo de reconhecimento; 
 Operacionalização de medidas pedagógico-administrativas com vistas a permitir maior 

integração dos cursos de graduação da EAUFBA; 
 Planejamento/realização das matrículas dos dois semestres letivos; 
 Orientação acadêmica aos alunos do curso; 
 Gestão pedagógica do GPGS no âmbito da EAUFBA e junto aos setores da UFBA; 
 Preparação e input das informações no SIAC e SIAD; 
 Controle da emissão de documentos solicitados por alunos; 
 Controle das atividades complementares realizadas pelos discentes; 
 Criação e aplicação de instrumento avaliativo das disciplinas ofertadas em 2013.1 e 2013.2, 

com feedback a docentes e discentes; 
 Criação e aplicação de instrumento avaliativo do curso com vistas a propostas de mudança 

no GPGS; 
 Discussão/consolidação de propostas de mudanças na estrutura pedagógica do GPGS com 

vistas a permitir sua transformação em um bacharelado; 
 Discussões visando promover ampla avaliação e mudanças nos três cursos de graduação da 

EAUFBA; 
 Graduação de 14alunos nos dois semestres de 2013. 

 
2. Ensino de Pós-Graduação 

 
2.1 Núcleo de Pós-Graduação em Administração - NPGA 

 Apoio à apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos nacionais e internacionais – 
receberam apoio financeiro para as despesas de locomoção, estadia e/ou inscrição 16 discentes e 
15 docentes para participação com apresentação de trabalhos em 42 eventos, sendo 18 
internacionais; 

 Estímulo à realização de estágio de pesquisa (bolsa – sanduíche) em instituições estrangeiras – 
cinco doutorandos fizeram estágio de pesquisa em destacadas instituições de ensino e pesquisa 
na Espanha, França, Portugal, Canadá, e Holanda; 

 Incentivo à publicação em periódico bem posicionado no Quallis, o que resultou na publicação 
de 28 artigos completos em periódicos nacionais e 09 em estrangeiros; 

 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, destacando-se: cooperação acadêmica com Universidade Politécnica 
de Madrid, no bojo do qual é desenvolvido o projeto sobre Governança Ambiental Global; com 
a New York University que resultou em publicação de artigo em periódico internacional em co-
autoria com pesquisadores daquela instituição e na estadia de professor do NPGA como 
visitante na Robert Wagner Graduate School of Public Service, com bolsa da Fundação 
Fulbrigth. Durante essa estadia, o referido professor realizou palestras na Universidade de 
Nebraska e em evento promovido pela Corregedoria de Policias do México, sobre temas 
relacionados com as suas atividades de pesquisa; 
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 Defesa de 10 teses de doutorado e 12 dissertações de mestrado; 

 Obtenção do conceito 5 pela avaliação CAPES. 

 

2.2 Desenvolvimento e Gestão Social - PDGS 
 
 Programa de formação para a gestão territorial; 
 Residência Social como experimento de articulação orgânica entre ensino, pesquisa e difusão 

social inovadora de caráter interdisciplinar; 
 PDGS referencial para uma rede de pesquisadores de gestão social no país e exterior; 
 Defesa de 8 dissertações de mestrado profissional 
 

3. Atividades de Pesquisa 
 

3.1 Núcleo de Pós-Graduação em Administração – NPGA 

Os grupos de pesquisa constituídos no NPGA e registrados no CNPq são os seguintes: Núcleo de 
Pesquisa em Internet, Democracia, Estado e Sociedade - NIDES; Laboratório de Análise Política 
Mundial – LABMUNDO; Grupo de Pesquisa em Estratégia e Desempenho em Serviços Públicos – 
EDESP; Grupo de Pesquisa em Governança Ambiental Global (GAG) e Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL); Núcleo de Política e Administração em Ciência e Tecnologia – 
NACIT; Grupo de Pesquisa em Administração Política como Campo do Conhecimento; Grupo de 
Pesquisa em Tecnologia, Inovação e Competitividade; e Grupo de Pesquisa em Economia Solidária. 
Estes grupos que reúnem professores, pesquisadores e alunos do NPGA e dos cursos de graduação 
da EAUFBA, são 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 estrangeiras, a exemplo de: Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie 
Economique –  Universidade de Paris Dauphine; Rede ALFA AMELAT XXI da União Européia; 
Instituto de Estudos Políticos de Paris; Universidade de Colima (México); Duke University; 
Universidade Complutense de Madrid, New York University; Universidade de Sussex; Michigan 
State University; HEC Montreal; Paris I Sorbone; Universidade Politécnica de Madrid; 
Universidade du Quebec à Montreal; HEC Paris, HEC Monteral, Universidade de Toronto, 
Universidade Agostinho Neto (Angola) . 

Do ponto de vista da pesquisa, vale ressaltar a otimização do Núcleo de Apoio à Pesquisa e 
Publicações, que passa a ter um papel mais atuante como espaço auxiliar de formação de novos 
pesquisadores, promovendo cursos na área de metodologia e tecnologias aplicadas à pesquisa, além 
do apoio à produção acadêmica.  

 

3.2 Desenvolvimento e Gestão Social - PDGS 

 Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – PRONEX/Programa de Pesquisa em 
Desenvolvimento Territorial;  

 Programa de Apoio ao Ensino de Gestão Social do Desenvolvimento Territorial (PAEGS/DT), 
vinculado ao Pró-ADM; 

 Projeto PRÓ-CULTURA – Projeto Identidade e Fazer Cultural: Criatividade e Excelência no 
Trabalho Artístico-artesanal;  

 Projeto Maestria em Artes e Ofícios Populares: Mapeamento dos Mestres-Artesãos e Seus 
Saberes Populares no Território do SISAL/BA – Semi-Árido. 
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4. Atividades de Extensão 
 Laboratório de Inovação Empreendedora e Tecnologias Sociais – LABOR articula uma rede de 

instituições de ensino para promover a educação profissional por meio da gestão social de 
territórios, como estratégia para o desenvolvimento da Região Nordeste do país;  

 Colóquio Internacional sobre Poder Local, que reuniu aproximadamente 600 participantes, com 
11 áreas temáticas e 13 participações internacionais; 

 Realização de Oficinas de Gestão Social; 
 Realização do Curso de Extensão em Responsabilidade Social Empresarial para a Gestão do 

Desenvolvimento Sustentável, tendo como público-alvo gestores da PETROBRAS, realizado no 
Rio de Janeiro; 

 Projeto Rotas Culturais: Turismo e Artesanato para o Desenvolvimento Territorial; 
 Projeto Minha Casa, Minha Vida, que será desenvolvido em uma comunidade assistida pelo 

Programa de mesmo nome, em Salvador e mais 10 estados, por meio de um convênio de 
cooperação técnica, firmado através de consórcios públicos; 

 O Núcleo de Extensão da EAUFBA teve, em 2013, 2.463 alunos distribuídos em cursos 
ofertados à comunidade, treinamento in company, palestras e seminários; 

 Foram realizadas duas turmas do Curso de Extensão em Gestão Hospitalar e Sistemas e Serviços 
de Saúde, em convênio com o Ministério da Saúde, em vários municípios do Estado da Bahia; 

 Foram realizados, em parceria com a Rede Inovarh da EAUFBA, seminários vinculados à área 
de Gestão da Saúde; 

  O Núcleo de Extensão ainda apoiou algumas ações de estudantes da Escola, como “Vem pro 
Play”, evento com intuito de incentivar o empreendedorismo e a inovação entre os jovens; o 
“Projeto Gestão de Rede Social – Proteção dos Direito Humanos da Mulher” e a palestra “O 
papel do Administrador”; 

  Começamos a dar suporte aos alunos dos cursos de graduação em Administração e Gestão 
Pública e Gestão Social, na organização do Projeto “Um Dia de Civilidade no Trânsito”, com 
intuito de discutir e promover uma maior consciência crítica da civilidade no trânsito, 
compreendendo-a como um bem público que precisa ser preservado por todos nós. 

 

5. Convênios, cooperação e parcerias 
  Parcerias institucionais com outras instituições de ensino superior caracterizam a trajetória do 

Escola, a exemplo da Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS) e Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EABAPE/FGV); 

 Mantém intercâmbios com outras instituições universitárias com relevante atuação como Paris 
Dauphine (Paris), Teluq/UQAM (Canadá) e Institut de Sciences Politiques e CNAM (França); 

 No Brasil, trabalha em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (EBAPE/RJ e EAESP) e a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com o projeto PRO-ADM também estabeleceu 
parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade de Brasília (UnB); 
Universidade Federal de Sergipe (UFS); Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC); 
Université du Québec à Montreal/Teluq (Canadá); com o Projeto Pró-Cultura que tem como 
objetivo examinar o papel da identidade e dos espaços e meios de produção e difusão da obra 
artístico-artesanal como motores de criação e de excelência do fazer cultural estabeleceu 
parceria com a USP e a UFRGS;  

 A atividade de residência social, obrigatória nos cursos do PDGS, envolve intercâmbio. 
Realizado fora do Brasil pelos alunos do mestrado ao final do curso, acompanhando 
experiências – projetos, programas, organizações – que tenham relação com seu tema de estudo; 

 As pesquisas também são exemplos de parcerias entre instituições de ensino. Em 2010, o CIAGS 
iniciou o Projeto PAEGS/DT, financiado pela CAPES, edital PRÓ-ADM, dentro do Programa 
Pró-Administração, no qual instituiu uma rede de instituições de pós-graduação e de cursos de 
graduação para promover a melhoria de qualidade de ensino na área de gestão social, estratégica 
para o desenvolvimento territorial do país. O PAEGS/DT articula ensino, pesquisa e difusão 
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social tendo a gestão social do desenvolvimento territorial como eixo estruturante e temática 
interdisciplinar. São associados ao projeto: Universidade Federal do Ceará (UFC); Instituto 
Universitário Centro Latinoamericano de Economia Humana, CLAEH (Uruguai – Montevidéu); 
Universidade de Brasília (UnB); Universidade Federal de Sergipe (UFS); Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, PUC; Université Du Québec à Montreal/TELUQ (Canadá); 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Universidade Federal do Alagoas 
(UFAL); e, Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, CIESA. 
 

6. Demonstrativo sintético de atendimento 
 Atendimento de aluno; 
 Atendimento ao publico em geral (informações ); 
 Emissão de documentos; 
 Entrega de diplomas, certificados; 
  Declaração; 
 Avaliação curricular; 
 Histórico; 
 Comprovante de Matricula; 
 Recebimento e devolução de Termo de Estágio; 
 Abertura de processos (alunos e professores); 
 Encaminhamento de processos para Departamentos, Colegiados, SGC, CPPD, entre outros 

órgãos da UFBA. 
 

7. Eventos e prêmios 
 
 A tese do doutorando Daniel Armond, do NPGA, obteve a primeira colocação no Prêmio 

CAPES de Teses 2013, da área de Administração, Contabilidade e Turismo; 
 Em relação ao PDGS, quatro destaques são importantes: 

 Prêmio de melhor gestão social da América Latina recebido por Cybele Amado, 
concluinte da terceira turma do curso, em eleição realizada pela Folha de São Paulo e 
Fundação Schwab. A dissertação de Cybele foi sobre o trabalho que desenvolve no 
território da Chapada onde a autora, sob a orientação do professor Eduardo Davel avalia 
e reflete sobre sua trajetória de gestão social e sobre o Projeto do Instituto Chapada. 

 Medalha de Direitos Humanos concedida a Thiago Tavares Nunes de Oliveira pela 
Presidência da República pelo trabalho desenvolvido com a SAFERNET, site de 
combate à pornografia infantil. Thiago é egresso da primeira turma do Programa, foi 
orientado pelo professor José Antonio Gomes de Pinho e sua dissertação tem o site 
como produto. 

 Destaque-se, também, uma tese de doutorado defendida na UnB por Daniela Borges 
Lima de Souza que avaliou o mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social e é 
constituído de cinco artigos, sob a orientação da professora Gardênia da Silva Abbad. A 
tese conclui pela qualidade do curso com proposta inovadora, que cumpre seus objetivos 
de formar lideranças para a transformação e requalificação de territórios. 

 O programa foi convidado pelos ministérios do Planejamento e de Integração para 
representar o Brasil no evento internacional “Políticas e Instrumentos para La Cohesión 
Territorial”, coordenado pela Rede Eurosocial, em Bogotá, em setembro de 2012, tendo 
sido a única experiência em educação profissional em nível de pós-graduação 
apresentada, bem como pela Secretaria Estratégica da Presidência da República para 
elaborar os cenários de gestão social em 2020. 
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EESSCCOOLLAA  DDEE  MMEEDDIICCIINNAA  VVEETTEERRIINNÁÁRRIIAA  
  
  
1. Ensino de Graduação 
 
Esta gestão permanece cumprindo os objetivos do HOSPMEV, que são: Propiciar condições para a 
realização das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão; Prestar assistência clínica, médica e cirúrgica 
em ambulatório, a animais de pequeno, médio e grande portes da comunidade local e/ou propriedades 
rurais; Propiciar a guarda e manutenção de animais destinados ao ensino e à pesquisa dos 
Departamentos da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia; Fornecer todos os materiais necessários 
para manutenção das aulas, atividades de rotina e laboratórios. 
 
Estágios curriculares, extracurriculares e supervisionados para estudantes da UFBA e outras instituições 
públicas e privadas; bolsistas de projetos de iniciação científica e permanecer, nas áreas de Cirurgia de 
pequenos animais, Cirurgia de grandes e médios animais, Clínica de pequenos animais, Clínica de 
médios e grandes animais, Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Monitoramento de doenças, 
Diagnóstico por imagem, Doenças Parasitárias, Bacterioses, Viroses, Toxicologia e Fisiopatologia da 
Reprodução. 
Aquisição da ampola do aparelho de RX e avaliação do grau de radiação ambiental 
Continuidade da 5ª etapa da obra de reforma do HOSPMEV; Construções em andamento: salas de 
professores, laboratórios, banheiros e salas de permanência para residentes. 
Construções concluídas: Onze salas de professores, dois banheiros, dois ambulatórios;  
 
2. Ensino de Pós-Graduação 
Regulamentação e reconhecimento pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) da Residência em 
Medicina Veterinária através do Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissional e em 
Área Profissional de Saúde. Foram concedidas 13 bolsas para Médicos Veterinários Residentes do 
HOSPMEV nas áreas de Clínica e Cirurgia de Pequenos e Grandes animais, Anatomia Patológica e 
Análises Clínicas, de acordo com a Portaria N° 160, de 14 de novembro de 2012, para residentes 
ingressos à partir de 2013; 
 
Os Laboratórios de Monitoramento de Doenças pelo Sistema de Informações Geográficas 
(LAMDOSIG), de Biologia Molecular, de Infectologia, de Parasitárias, de Bacterioses, de Toxicologia, 
de Anatomia Patológica e de Fisiopatologia da Reprodução, desenvolvem projetos de pesquisas para 
mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. 
 
3. Projetos de pesquisa  
Setor de Clínica Médica de Pequenos Animais:  
Novas abordagens terapêuticas para o tratamento de doenças infecciosas caninas. Orientadora: Profª 
Daniela Larangeira 
Setor de Cirurgia de Pequenos Animais: 
Avaliação do comportamento biológico da tela de polipropileno (marlex®) e matriz tridimensional 
extracelular (surgisis®) na cicatrização de defeitos iatrogênicos da parede abdominal de ratos (rattus 
norvegicus albinus). Orientador: Prof. dr. João Moreira da Costa Neto 
Estudo comparativo entre abordagem mediana ventral e lateral direita para ovariosalpingohisterectomia 
em cadelas púberes e pré-púberes. Orientador: Prof. dr. João Moreira da Costa Neto 
Emprego de prótese intraluminal de aço inoxidável 316 l no reparo do colapso traqueal em cães. 
Orientador: Prof. Dr. João Moreira da Costa Neto 
Laboratório de Viroses: 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 187 

RAMALHO, E. J. Levantamento epidemiológico das doenças de pequenos animais atendidos no 
Hospital de Medicina Veterinária da UFBA. Aprovado pelo programa Permanecer. 
T.S. Souza, J.N. Costa, P.M. Martinez, C.C.V. Lima, B.R. Araújo, A.O.    Costa Neto,  A.V.M. 
Anunciação, M.G.A.R. Almeida, R. R. Pinheiro.  Inquérito soroepidemiológico do Lentivirus caprino e 
perfil das criações de caprinos na região do Baixo Médio São Francisco. Arq. Inst. Biol., São Paulo, n.3, 
p.288-296,2013. 
LIVE: Laboratório de Infectologia Veterinária 
Projeto: Estabelecimento de parâmetros eletroneuromiográficos em cães saudáveis e portadores de 
neuropatias periféricas naturalmente adquiridas. 
Início: 2010 Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos) - Universidade 
Federal da Bahia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Prof Stella Maria 
Barrouin Melo; - Aroldo José Borges Carneiro 
Projeto: Análise da execução do Programa Nacional de Controle da Raiva e da percepção da 
população sobre os procedimentos de prevenção e profilaxia da raiva envolvendo quirópteros no 
município de Salvador, Bahia. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciência Animal nos 
Trópicos)- Universidade Federal da Bahia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Prof Carlos Roberto Franke; - Jairo Torres Magalhães Júnior: 
Projeto: Correlação entre o perfil de compostos voláteis exalados e a atratividade a Lutzomyia 
longipalpis por cães naturalmente infectados por Leishmania sp. 
Início: 2013. Tese (Doutorado em Ciência Animal nos Trópicos). Universidade Federal da Bahia, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Prof Stella Maria Barrouin Melo. 
Rogério de Magalhães Cunha: 
Projeto: Realização de sorologia pelo método ELISA indireto para diagnóstico de infecção por 
leishmania em cães. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. Orientação: 
Prof. Stella Maria Barrouin Melo.; Leidiane Silva de Melo (Graduando em Medicina Veterinária) 
Projeto: Realização da técnica de PCR em amostras biológicas de flebotomíneos e de cães 
naturalmente infectados por Leishmania sp com diferentes perfis clínicos para leishmaniose lisceral 
(LV). Projeto Permanecer. Início: 2011. Orientadora: Prof. Dra. Daniela Farias Larangeira.; 
BIOMOL – Laboratório Biologia Molecular ;  
Estudo da expressão de colectinas em abomaso de ovinos experimentalmente infectados por nematóides 
gastrintestinais – Projeto de mestrado da aluna Juliana Macedo Viana (em andamento);  
Diagnóstico genotípico da resistência ao benzimidazol e estudo de variabilidade genética de nematódeos 
gastrintestinais de caprinos no semi-árido baiano. – Parte do projeto de doutorado da aluna Sabrina 
Mota Lambert (em andamento). Projeto financiado pela FAPESB, edital Articulação em rede para o 
semiárido baiano n° PET0043/2012.  
Transcrição de lectinas de ligação a carboidratos no abomaso de ovinos infectados por nematódeos do 
gênero Haemonchus – Projeto de Pós-doutorado da pesquisadora Sandra Mayumi Nishi (em 
andamento). Projeto financiado pela FAPESB – Edital PD1, processo nº BOR2761/2012.  
Laboratório de Toxicologia: 
Francianne Oliveira Santos (ingresso-Dezembro/2012)             
Avaliação Farmacoloxicológica  dos extratos e frações isoladas de Digitallis insularis  (L) fedde-
(Capim Açu) sobre parasitos de caprinos e bovinos;  
Nathália Silva de Souza Santos 
Título de projeto: Avaliação in vitro das atividades anti-helmíntica e citotóxica dos extratos e fração de 
alcalóides da Prosopis juliflora (Algaroba). 
Período: 2012.2 a 2013.1/Ano de conclusão: 2013. Ariadne Vieira Vaz  
Título de projeto: Avaliação in vitro das atividades anti-helmínticas e citotóxicas do extrato aquoso e 
fração de saponinas da Ziziphus joazeiro (Juá). 
Período: 2012.2 a 2013.1/Ano de conclusão: 2013. Nathália Silva de Souza Santos 
Título de projeto: Avaliação in vitro das atividades anti-helmíntica e citotóxica dos extratos e fração de 
alcalóides da Prosopis juliflora (Algaroba). 
Período: 2012.2 a 2013.1/Ano de conclusão: 2013.  
LABAC- Laboratório de Bacterioses 
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Estudo sorológico, bacteriológico, histológico e molecular da leptospirose em bovinos no estado do Rio 
de Janeiro, Brasil 
Setor de Reprodução : 
Correlação da DEP para CE de touros Nelore com a contagem de folículos antrais e produção de oócitos 
na progênie;  
Impacto da utilização de bainhas de inovulação de embriões bovinos reesterilizadas em programas de 
transferência de embriões em tempo fixo.;  
Atividade de monitoria para o ensino da Reprodução Animal e Obstetrícia Veterinária;  
Programas de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) e de Produção in vitro de Embriões 
(PIVE) em fêmeas bovinas com suplementação de progesterona exógena;  
Diluidores para criopreservação e indicadores de congelabilidade do sêmen de ovinos nativos do 
nordeste brasileiro;  
Coordenadores: Prof. Antonio de Lisboa Ribeiro Filho; Prof. Marcos Chalhoub Coelho Lima 
LDPA – Laboratório de Doenças Parasitárias   
Estudo do uso do Plasma Rico em Plaquetas no reparo de desmites experimentalmente induzidas em 
eqüinos. Coordenadora: Maria Consuêlo Caribé Ayres; 
Mariluce Cardoso Oliveira. dinâmica do perfil metabólico de alguns minerais durante o 
desenvolvimento etário de cordeiros criados no semi-árido baiano.. início: 2012.2 à 2013.1. orientadora: 
Maria Consuêlo Caribé Ayres. 
Caio de Araújo Brito. influência do desenvolvimento etário sobre os indicadores bioquímico do 
metabolismo protéico de cordeiros. início: 2012.1 a 2013.2. orientadora: Maria Consuêlo Caribé Ayres. 
Cibele Jacinto dos Santos. dinâmica do metabólito β-hidroxi-butirato durante as fases de gestação e da 
lactação em ovelhas da raça santa inês, criados no semi-árido baiano. início: 2013.2. orientadora: Maria 
Consuêlo Caribé Ayres. 
Jhennifer Dandara Cerqueira Cassiano. proteinograma de ovelhas da raça santa inês, durante as fases de 
gestação e da lactação, criadas no semi-árido baiano. início: 2013.2 orientadora: Maria Consuêlo Caribé 
Ayres. 
Sílvia Coutinho de Jesus Ramos. Título do Projeto: Transferência de Tecnologias para Boas Práticas na 
Produção de Leite para pequenos produtores. Orientadora: Maria Consuêlo Caribé Ayres. 
LAMDOSIG – Laboratório de Monitoramento de Doenças através do SIG 
Bavia ME, Carneiro DDMT, Cardim LL, Martins MS; Silva MMN. Geotechnologies in the study of 
visceral leishmaniasis in the central east region of Bahia State, Brazil. In: Fifth World Congress on 
Leishmaniasis (WORLDLEISH-5), 2013, Pernambuco, Brasil; 
Bavia ME, Martins M.S.; Silva M.M.N., Carneiro D.D.M.T., Cardim L.L., Shipman C.S., Karapetyan 
M, Winstanley H, Owen N, Gordon. Risk area identification for cutaneous and visceral leishmaniasis in 
Bahia, Brazil through NASA EARTH observations. In: Fifth World Congress on Leishmaniasis 
(WORLDLEISH-5), 2013, Pernambuco, Brasil; 
Bavia ME, Souza . Interação Homem-Animal-Ambiente-Saúde: Formação de Educadores como 
Ferramenta para a Promoção da Saúde Coletiva. In: 40º Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária 
(CONBRAVET), 2013, Salvador, Bahia.; JOARA SOUZA. O Estado da arte e áreas de risco para a 
Leishmaniose Visceral Americana em municípios de transmissão intensa para a doença no estado da 
Bahia, Brasil. (Parte III – Projeto: município de Feira de Santana). Período da bolsa 2012 – 2013. Pibic, 
bolsa CNPq- UFBA; BRUNA MARTINS MACEDO LEITE. Sinais clínicos de leishmaniose visceral 
canina: desenvolvimento e validação de um escore preditivo para a detecção da doença em cães. 2012 -
2013; o enfoque de risco na distribuição geográfica das doenças negligenciadas com foco na 
leishmaniose visceral nos territórios de identidade, região metropolitana de salvador e portal do sertão 
na Bahia. Maria Emilia Bavia – coordenadora; Implementação, manutenção e análise de banco de dados 
referente a inquérito epidemiológico para estudo da leishmaniose visceral canina em Camaçari, 
Salvador, Lauro de Freitas e Mata de São João. Maria Emilia Bavia – coordenadora 
Setor de Imagem - Exame ultrassonográfico guiado para punção esplênica. Projeto liderado pela Profa. 
Stella Maria Barrouin Melo. 
LPV – Laboratório de Patologia Veterinária 
Carlos Humberto Vieira da Costa Filho, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos 
da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia- UFBA; Orientação da Dissertação de Mestrado, Título: 



 
Relatório de Gestão UFBA 2013 – Complementar 
 

 189 

Caracterização do status de ativação do infiltrado macrofágico nos carcinomas mamários de cadelas 
submetidas ao tratamento quimioterápico com carboplatina: caracterização clínico-patológica, 
imunoistoquímica e determinação da sobrevida.Orientador: Profª Alessandra Estrela   
Luciano Guimarães Tanajura Requião. Título do projeto do PIBIC: Abordagem clinica, determinação da 
conduta cirúrgica e taxa de sobrevida de cadelas portadoras de carcinoma mamário tratadas com 
carboplatina.  
Larissa Lemos Oliveira Azevêdo. Determinação dos mecanismos patogenéticos da clássica degeneração 
hidrópico-vacuolar dos túbulos contornados distais em animais intoxicados por Palicourea marcgravii e 
por monofluoroacetato. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Medicina Veterinária) - 
Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Thanielle Novaes Fontes. Dermatopatias tumorais e não-tumorais em cães no Estado da Bahia: Estudo 
Prospectivo (2013-2014). Início: 2013. Iniciação científica (Graduando em Medicina Veterinária) - 
Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico.Orientador: Prof. Tiago da Cunha Peixoto 
 
4. Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
Atendimento Clínico, Cirúrgico, Ambulatorial e Exames Laboratoriais de Pequenos, Médios e Grandes 
Animais, promovendo descontos e /ou gratuidade para a comunidade carente, como também descontos 
para funcionários públicos; 
Setor de Diagnóstico por Imagem: Curso de capacitação em Ultrassonografia abdominal em pequenos 
animais, ministrado por Drª. Caterina Muramoto; 
O setor de Clínica de médios e grandes animais além de internamento dos animais atendidos, presta 
serviços de orientação e consultoria a proprietários rurais;  
O Setor de Cirurgias promove o Controle Populacional de Cães e Gatos (machos e fêmeas) através de 
Castração Cirúrgica; 
O Laboratório de Bacterioses mantém um projeto de Diagnóstico de Doenças Infecciosas com ênfase 
em Bacterioses; 
O setor de Fisiopatologia da Reprodução promove o Atendimento Clínico Reprodutivo e Obstétrico 
para grandes e pequenos animais; 
O Laboratório de Infectologia Veterinária (LIVE) desenvolve atividades de extensão em escolas da rede 
pública de ensino através do Programa Permanecer (UFBA) e também da ACC (Educação, Meio 
Ambiente e Saúde Pública: uma proposta interdisciplinar para promover a qualidade na interação 
homem-animal e a conservação do meio-ambiente). Através do convênio com o PIBIEX – UFBA, 
desenvolve o projeto “A educação como uma ferramenta para a prevenção de zoonoses e 
implementação dos conceitos de guarda responsável”. 
 
5. Convênios, cooperações e  parcerias, incluindo intercâmbios de natureza acadêmica 
Convênio firmado entre a UFBA/FAPEX e HOSPMEV em atendimento à Lei 8958 de 20 de dezembro 
de 1994 e seu decreto 7423 de 31 de dezembro de 2010, que regulariza a relação entre instituições 
federais e as fundações, sob a forma de Contratação de Fundação de apoio para desenvolvimento do 
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 firmado entre o HOSPMEV e o Centro de Controle de Zoonoses para atendimento e 
internação de animais de grande e médio portes que vivem nas ruas de Salvador e periferia que sofreram 
maus tratos ou encontram-se enfermos ; 
Convênio entre o HOSPMEV e a ONG Terra Verde Viva para atendimento gratuito a pessoas carentes e 
descontos em exames laboratoriais e cirurgias; 
Intercâmbio LAMDOSIG / LSU – Foram recebidas e orientadas pela Profª Maria Emília Bavia, três 
alunas da Louisiana State University, USA  
Laboratório de Infectologia Veterinária – LIVE: PIBIEX; ICS; PROAE; PROEXT; CNPq; FAPESB; 
FIOCRUZ; NuBiotec - FTC e outros laboratórios da EMV. 
Setor de Fisiopatologia da Reprodução – Banco do Nordeste 
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6. Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos ao público interno e/ou externo 
oferecido pela Unidade/Órgão – Tabela 1 
 
7. Outras informações consideradas relevantes 
O HOSPMEV promoveu e sediou o XIV Encontro dos Dirigentes dos Hospitais Veterinários  das 
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e o X Fórum Nacional de Dirigentes de Hospitais 
Veterinários Universitários  das IFES – FORDHOV -  Encontro de profissionais especialistas nas 
diferentes áreas de conhecimento em saúde animal, com destacados trabalhos realizados em prol do 
desenvolvimento do saber e da ciência Veterinária. O objetivo deste Fórum foi manter os Hospitais 
Universitários na planilha de orçamento do MEC e ampliar o valor destinado ao ano de 2014. 
Recebemos do MEC o valor de R$311.000,00 para serem aplicados em equipamentos ou bens de 
consumo. 
Laboratório de Micoses - montagem e funcionamento com diagnósticos através de exames micológicos; 
Participações do Diretor Prof. Carlos Humberto A. R. Filho; 
Participação em Reunião Mensal Ordinária da Comissão Nacional de Assuntos Políticos –
CONAP/CFMV Brasília –DF ; exerce atividade de defesa da Legislação vigente a Medicina 
Veterinária; 
Participações em Reuniões do Conselho Deliberativo do HOSPMEV; 
Participações em Reuniões da Congregação da EMEVZ-UFBA; 
Participações em Auditorias do FORDHOV (Fórum dos Dirigentes dos Hospitais  
Recebemos duas funcionárias de empresa terceirizada da UFBA (ORBRASERV) em serviços de 
portaria; um técnico em química concursado; 
Participação de vários professores em bancas examinadoras, concursos públicos e comissões avaliadoras 
O Laboratório de Entomologia Veterinária – Insetário do LIVE, sedia pesquisas que abordam a 
leishmaniose visceral zoonótica. 
O Laboratório de Diagnóstico das Parasitoses (LDPA) mantém um sub-setor de Hematologia e 
Bioquímica Clínica, onde funciona um grupo de pesquisa em Doenças de Ruminantes. 
Clínica de Médios e  Grandes Animais – Descrição de casos clínicos:  Ferreira,L.D;LENTS , r.p; 
Dias,J.A.R;liveira. n.c; Barreto,K.T; Ribeiro Filho,C.H.A.; MATOS, P.F; Madureira, K.M. Redução de 
fratura mandibular em bezerro. X Congresso Brasileiro de Buiatria, 2013, Belém, Pará.; 
Lents, M.P.; carvalho,V.S; Peixoto,J.C.; Ferreira,L.D.; Ribeiro Filho, C.H.A.; Madureira,K.M; Matos, 
P.F.; Maggetti Junior, L.P; Araújo,G.P; Santos, A.C.A. 
Cirrose hepática em caprino X Congresso Brasileiro de Buiatria, 2013, Belém, Pará; 
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Tabela 1 - ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2013 
 
 
 

SETOR ROTINA / 
REVISÕES 

FINS 
DIDÁTICOS/ 

GRATUIDADE 
TOTAL 

 
CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS  

 
2582/2304 

 
275 

 
5161 

 
CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS 

 
630 

 
121 

 
751 

 
CLINICA CIRÚRGICA PEQ. ANIMAIS 

 
1233/1164 

 
- 

 
2397 

 
CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS E 
INTERNAMENTOS 

 
14 

 
16 

 
30 

 
CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS E 
INTERNAMENTOS 

 
13 

 
21 

 
34 

 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 
6241 

 
575 

 
6816 

 
LABORATÓRIO DE VIROSES 

 
98 

 
03 

 
101 

 
LABORATÓRIO DE PARASITOSES 

 
211 

 
07 

 
218 

 
LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA 

 
226 

 
325 

 
551 

 
LABORATÓRIO DE INFECTOLOGIA  

 
- 

 
135 

 
135 

 
LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA 

 
491 

 
269 

 
760 

 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

 
899 

 
226 

 
1125 

 
LABORATÓRIO DE MICOSES 

 
30 

 
96 

 
123 

 
VACINAÇÕES DE CÃES E GATOS 

 
1044 

 
- 

 
1044 

Fonte: HOSPMEV 
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EESSCCOOLLAA  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  
  
  

O Departamento de Música da UFBA (DMUS) conta com um corpo docente composto de 53 
professores efetivos, sendo oito professores contratados – substitutos cobrindo vacâncias geradas 
por afastamentos para capacitação, e temporários referentes a futuras vagas de expansão REUNI, 
ainda não efetivadas e demandas não atendidas. Em 2013 houve a redistribuição do Prof. Eduardo 
Conde Garcia para a Universidade de Sergipe e a vinda do Prof. Jairo Tadeu Brandão Ribeiro, 
oriundo da mesma universidade, para compor o nosso quadro de professores efetivos. 
 
O DMUS ofertou os seguintes cursos – Licenciatura em Música, Bacharelados em Instrumento, 
Canto, Composição, Regência e Música Popular, e Bacharelado Interdisciplinar em Artes (grande 
área e área de concentração em música). Esta ampliação do corpo docente da Escola de Música da 
UFBA, entretanto, ainda deixa lacunas, o que compromete a oferta de disciplinas necessárias para 
uma formação consistente nas diversas áreas da Música; por outro lado, implica sobrecarga em 
disciplinas nucleares. Em 2013.1 e 2013.2 foram ofertadas 485 disciplinas para um total de 453 
alunos ativos. Ingressaram na unidade 96 alunos em ambos os semestres e 57 alunos se formaram. 

1. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (PPGMUS) 

Admissão de 25 novos alunos para o Mestrado e 19 para o Doutorado que, somados aos alunos 
antigos, perfizeram um total de 86 alunos matriculados no mestrado e 80 no doutorado para o 
semestre 2013.1. Estes alunos são originários de vários estados do Brasil e de outros países  

 

As metas previstas para 2013 foram: 
 Adequar, ampliar e melhorar as instalações físicas e equipamentos; 
 Continuar a discussão quanto a reestruturação do PPGMUS 
 Aprovar Regimento Interno contemplando processo seletivo, critérios de 

credenciamento/descredenciamento, critérios para bolsas, dentre outras normas; 
 Reestruturar as linhas de pesquisa do Programa; 
 Estabelecer procedimentos de rotina da secretaria e das atividades acadêmicas. 

 
A reforma realizada na EMUS beneficiou também as instalações do PPGMUS. Através do Edital 
Pró-Equipamentos 2013, solicitamos novos aparelhos que foram empenhados para beneficiar os 
laboratórios dos vários grupos de pesquisa. 
 
Quanto ao Regimento Interno e à reestruturação do Programa, o Colegiado do PPGMUS criou 
novas disciplinas, em fase de análise na PROPG; continuam as discussões para atualização de 
suas normas e de seu regulamento. 
 

O Mestrado Profissional (PPGPROM) completou em dezembro de 2013 o seu primeiro ano de 
existência, sendo o primeiro Mestrado Profissional em Música do Brasil. Aprovado 23 mestrandos 
na sua primeira seleção (2013), dos quais 6 são bolsistas da FAPESB. Atualmente, o Programa 
está em vias de formar a sua primeira turma (final de 2014.1) e já selecionou19 mestrandos para a 
próxima turma. Em seu primeiro ano, o PPGPROM já pode contabilizar significativa produção 
docente e discente; nesta última, destacam-se tanto a produção acadêmica tradicional (ao menos 3 
artigos em eventos de relevância nacional) quanto artística, inclusive contando com apresentações 
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nacionais e internacionais. O PPGPROM mantém uma parceria com a NEOJIBÁ. Realizamos 
ainda apresentação musical na cerimônia do Prêmio Capes de Tese em Brasília, composta pelo 
Prof. Pedro Robatto e mestrandos do Mestrado Profissional em Música da UFBA. No repertório, 
obras de Paulo Vanzolini, Pixinguinha e Handel. Arranjos do mestrando de Jamberê Cerqueira. 

Projeto de pesquisa da Profa. Diana Santiago foi contemplado no Edital Universal 2013 do CNPq. 

TORINHO, C. Coordenação geral do projeto “Formação Profissional em Música – Submetido ao 
Edital PROCAD/Casadinho, CAPES/CNPq 2011, em andamento. Projeto de pesquisa conjunto a 
ser desenvolvido pela Universidade Federal da Bahia – Proponente junto com a Universidade 
Estadual de Campinas – parceira 1 e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Parceira 2. 
Este projeto, portanto, tem como ponto de partida a necessidade de ampliar o campo de pesquisas 
sobre a formação em nível superior na área de música, tanto na graduação quanto na pós-
graduação, tendo como objetivo geral identificar e discutir processos formativos desenvolvidos 
em três instituições de ensino superior no país (UFBA, Unicamp e UFRGS). 
 

PUBLICAÇÕES: LIVROS E ARTIGOS 
 

 BERTISSOLO, G. Dinâmicas da experiência musical: música, movimento, entendimento 
e composição. Música em Perspectiva, v. 6, p. 9-24, 2013.  

 BERTISSOLO, G.; LIMA, P. C. Capoeira e Composição: diálogos entre cognição e 
processos criativos. Percepta - Revista de Cognição Musical, v. 1, p. 33-54, 2013.  

 BERTISSOLO, G. Dinâmicas da experiência: abordagens para a relação música-
movimento. In: IX Simpósio de Cognição e Artes Musicais, 2013, Belém. Anais do IX 
Simpósio de Cognição e Artes Musicais. Belém: Escola de Música da Universidade 
Federal do Pará/Associação Brasileira de Cognição e Artes, 2013. v. Único. p. 21-30.  

 ______. Compondo um entendimento da capoeira: a noção de incisividade. In: 23º 
Congresso Nacional da ANPPOM, 2013, Natal. Anais do 23º Congresso Nacional da 
ANPPOM. Natal: UFRN, 2013. v. Único.  

 ______. Compondo um entendimento da Capoeira Regional. In: IX Encontro de Estudos 
Multidisciplinares em Cultura (ENECULT), 2013, Salvador. Anais do IX Encontro de 
Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador: EDUFBA, 2013.  

 ______; SFOGGIA, L. G. m'bolumbümba: Sound in/and Movement in Acoustic, Bodily 
and Metaphorical Spaces. In: Congreso Internacional Espacios Sonoros y Audiovisuales. 
Creación, Representación y Diseño, 2013, Madri. Cuaderno de lo Congreso 
Internacional Espacios Sonoros y Audiovisuales. Creación, Representación y Diseño. 
Madri: Universidad Autónoma de Madri, 2013.  

 ______ et al. Estudo interdisciplinar de obras para flauta solo. In: 14º Simpósio Brasileiro 
de Computação Musical, 2013, Brasília. Anais do 14º Simpósio Brasileiro de Computação 
Musical. Brasília: EMB, 2013. v. Único. p. 1-4. 

 CANDUSSO, F.; NZEWI, Meki. Studying African Music in Tertiary Music Education in 
South Africa: Music Students’ Perceptions. Publicação da comunicação (A Epistemologia 
do Sul como diretriz filosófico-metodológica de um Grupo de Estudo do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-Música) apresentada no II 
Campus de Reflexão – Bienal do ISARC na Revista Kulimar (março 2013).  

 LIMA, P. C. Teoria e prática do compor II: diálogos de invenção e ensino. 1. ed. 
Salvador Bahia: EDUFBA, 2013. v. 1. 150p. 
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 LIMA, P. C.; KOWALSKI, M. The Rest Is Noise: Listening to the 20th Century, by Alex 
Ross (Review). ART: Revista da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade 
Federal da Bahia, v. 24, p. 01, 2013. 

 LIMA, P. C. 50 tons de arte e pornografia. Terra Magazine, 28 mar. 2013. 
 LIMA, P. C. Composição e Corpo: A Música é uma placenta cósmica (07.03.2013) Terra 

Magazine. Terra Magazine, internet, 07 mar. 2013. 
 LIMA, P. C. O Trio Elétrico e a Escola de Samba (21;02.2013) Terra Magazine. Terra 

Magazine, Internet, 21 fev. 2013. 
 LIMA, P. C. Samba Ordinarius! Carmen Miranda mais viva do que nunca (29.01.2013) 

Terra Magazine. Terra Magazine, net, 29 jan. 2013. 

 MENEZES, M.K. Society for Music Education in Ireland 3rd Annual 
Conference. Assessment in Music education: Practices and challenges in Brazilian public 
schools. Dublin, 01-03.11.2013.  

 MENEZES, Mara Kroger. Assessment in Music Education: Practices and 
Challenges. Problems in Music Pedagogy, v. 2 12/2013, p. 41-57, ISSN 1691-2721. 
Latvia: Daugavpils University, 2013. 

 ROSA, L. Capitulo de Livro: Epistemologias feministas e a produção de conhecimento 
recente sobre mulheres e música no Brasil: algumas reflexões. In: Estudos de gênero, 
corpo e música. Série Pesquisa em Música no Brasil. 1aed.Goiânia/Porto Alegre: 
ANPPOM, 2013.v.3, p110-137. 

 SFOGGIA, L. G.; BERTISSOLO, G. m'bolumbümba: diálogos somático-performativos 
sobre um processo criativo. Cadernos do GIPE-CIT (UFBA), v. 31, p. 30-38, 2013.  

 SILVA FILHO, T. J.; SCHWEBEL, H. K. N.. Música, Mercado e Estado: modelos de 
administração de orquestras sinfônicas e performance musical no Brasil. In: XXIII 
Congresso da ANPPOM, 2013, Natal, RN. Anais do Congresso da ANPPOM 2013, 2013 

 TOURINHO, C.G. dos S. ZORZAL, Ricieri Carlini (orgs) Aspectos práticos e teóricos 
para o ensino e aprendizagem da Performance Musical. ISBN 9788578622756, 
Editora da UFMA. 

 ______. Desafios atuais para o ensino coletivo de violão: um relato pessoal. IN: “Aspectos 
práticos e teóricos para o ensino e aprendizagem da Performance Musical. Editora da 
UFMA, ISBN  9788578622756, p. 113-131. 

 _______. Um por todos ou todos por um? Processos avaliativos em música. Livro em 
coautoria com Simone Braga. ISBN  9788599799796. Universidade Estadual de Feira de 
Santana, 167 p. 

 ______. Comunicação “Perspectivas de ingresso no mercado de trabalho por formandos e 
recém-egressos de cursos de bacharelado em violão”. Trabalho apresentado oralmente e 
publicado nos Anais do XXII ENCONTRO Nacional da ABEM, em coautoria com 
Roberta Gurgel Azzi, em Pirenópolis, GO. 

3 GRUPOS/PROJETOS DE PESQUISA  

 Grupo de Pesquisa Materiais Didáticos e Hipermídia em Música 
 GEMBA - Grupo de Estudo e Pesquisa de Música na Bahia 
 GENOS - Grupo de Pesquisa em Computação Musical 
 Composição e Identidade Cultural 
 Performance Musical e Ensino Instrumental 
 "ANATEO" - Análise e Teoria da Música 
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 Memuba On-Line – Memórias e Histórias Relacionadas ao Ensino da Música – mestres e 
formas tradicionais e informais de transmissão musical e artística 

 NEMUS - Núcleo de Estudos Musicais 
 NUPSIMUS - Núcleo de Pesquisa em Performance Musical e Psicologia 
 ODU - Grupo de Pesquisa Fundação Pierre Verger 

4 PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE 
EXTENSÃO  

ROWNEY, S. Projeto de Extensão: ACC - Música no Capão (Atividade Curricular em 
Comunidade), Proext/UFBA: Coordenação. Duas temporadas: 22 a 25 de março de 2013 (Sem. 
Acad. 2012.2) e de 08 a 11 de agosto de 2013 (Sem. Acad 2013.1). 
______. Oficina de Taketina:  Proext. Coordenação, 23/11/13 
 
CURSOS DE EXTENSÃO DA EMUS: 
 

 MUSICALIZAÇÃO DE BEBÊS E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL: 122 alunos 
matriculados (0 a 6 anos de idade)  

 CONJUNTO INSTRUMENTAL: 13 alunos matriculados (6 a 10 anos de idade) 
 INICIAÇÃO MUSICAL AO INSTRUMENTO: 63 alunos matriculados (7 aos 10 anos) 
 CORAL: 68 alunos matriculados (a partir dos 7 anos). 
 OFICINAS: 405 alunos matriculados em cursos de instrumentos e canto 
 Este ano inauguramos a oficina de Harpa e de Violoncelo, a partir dos 7 anos de idade.  
 BANDA SINFÔNICA: 23 alunos matriculados. Formada para o ensino-aprendizagem 

dos instrumentos de sopro. 
 CURSO BÁSICO - curso técnico, pré-universitário 22 alunos matriculados 
 CONCERTOS DA OSUFBA E MADRIGAL 

 
A Temporada 2013 apresentou um total de 12 concertos da OSUFBA e 6 concerto do Madrigal, 
atingindo um público total estimado de 2400 pessoas. Pelo terceiro ano consecutivo foi realizado 
Festival Bach, que tem envolvido professores, servidores técnicos e alunos de todos os níveis da 
EMUS.  

5 CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES, PARCERIAS E INTERCÂMBIOS ACADÊMICOS 

A aluna Taís Dantas, orientanda do Prof. Luiz César Magalhães e o aluno Vinícius, orientando do 
prof. Pedro Robatto, retornaram de estágio sanduíche em Portugal e na Suíça, respectivamente. 
 
6 EVENTOS, PARTICIPAÇÕES, PREMIAÇÕES – corpo docente 
 
Apresentação de obras musicais em eventos  
BERTISSOLO, G. Esquecimento apresentada no Concerto de Abertura da Temporada da 
Orquestra Sesi/Fundarte, no Teatro Terezinha Petry Cardona, Montenegro, em 21 de março de 
2013. 2013. Composição (estreia).  
______. SFOGGIA, L. G. Arch Mirror #1 apresentada no Concerto OCA Palco Aberto, no Teatro 
Vila Velha, em 13 de junho de 2013, as 20hs. 2013. Apresentação de Obra (para compositores).  
______. m'bolumbümba 4 apresentada na Projeção Sonora da Residência OCA no Vila, por 
Guilherme Bertissolo e Alexandre Espinheira no Teatro Vila Velha, em 13 de maio de 2013, as 
20hs. 2013. Apresentação de Obra (para compositores).  
______.; SFOGGIA, L. G. Arch Mirror #1 apresentada na Mostra Internacional de Videodança do 
Festival Dança em Foco 2013, no Teatro Cacilda Becker, de 14 a 25 de agosto de 2013. 2013. 
Apresentação de Obra (para compositores).  
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______. Arch Mirror #2 apresentada na Mostra Internacional de Videodança do Festival Dança 
em Foco 2013, no Teatro Cacilda Becker, de 14 a 25 de agosto de 2013. 2013. Apresentação de 
Obra (para compositores).  
______. Miniatura para Flauta e Eletrônica apresentada por Ráiden Coelho (flauta) no concerto 
Chão, do Camará, Grupo de Câmara da UFBA, no dia 13 de agosto de 2013, no Palacete das 
Artes (Museu Rodin), às 20hs. 2013. Apresentação de Obra (para compositores).  
______.OCA 'n Roll 1 apresentada no Concerto De Palco Aberto 2ª edição, no Teatro Vila Velha, 
em 08 de julho de 2013, às 20hs. 2013. Apresentação de Obra (para compositores).  
______. SFOGGIA, L. G. Espetáculo m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau apresentado na 
Sala 209 da Usina do Gasômetro, no dia 17 de agosto de 2013, às 20hs. 2013. Apresentação de 
Obra (para compositores).  
______. SFOGGIA, L. G. . Espetáculo m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau apresentado 
dentro da programação do Festival Babel, na Sala 209 da Usina do Gasômetro, no dia 16 de 
agosto de 2013, às 18hs. 2013. Apresentação de Obra (para compositores).  
______. Inflections estreada pelo cross.art Ensemble na 2º Bienal Música Hoje, no SESC Paço da 
Liberdade, em Curitiba, em. 2013. Composição (estreia).  
______. Estreia da obra A Dor Ensina a Gemer pelo ABSTRAI Ensemble, na XX Bienal de 
Música Brasileira Contemporânea, no Salão Leopoldo Miguez, UFRJ, em 29 de setembro de 
2013, às 17hs. 2013. Composição (estreia).  
______. Difusão sonora no concerto Going North 2, de Luciane Cardassi, realizado na Reitoria da 
UFBA em 27 de outubro de 2013, às 18hs. 2013. Interpretação.  
______. SFOGGIA, L. G.; ESPINHEIRA, A; LUCENA, A. . Estreia do espetáculo de dança e 
música 'Diálogos em Movimento', no Encerramento da Residência OCA no Vila, no Teatro Vila 
Velha, Salvador, no dia 12 de novembro de 2013. 2013. Apresentação de Obra (para 
compositores).  
CASADO, A.; SCHWEBEL, H. K. N.; ROBATTO, Lucas; KATO, Suzana; ROBATTO, P. 
Concerto do Grupo de Intérpretes Musicais da Bahia - GIMBA dutrante o VI Fórum Bienal de 
Pesquisa em Artes. 2013. Interpretação. 
GOMES, W. Estreia da obra Personagens de Jorge, no concerto em homenagem a Jorge Amado, 
do conjunto Camará, sob a regência do Maestro Jack Fortner, no Theatro Jorge Amado, Salvador 
– BA., 15/01/2013. 
______. Apresentação da obra Modos Imagísticos, no concerto Sonidos de Nuestro Continente, 
por membros da Orquestra Sinfônica de Heredia, sob a regência do Maestro Eddie Mora, no 
Teatro Eugene O’Neil, Heredia, Costa Rica, 24/03/2013. 
______. Apresentação da obra Sonhos Percutidos, no concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da 
Bahia – NEOJIBA, sob a regência do Maestro Ricardo Castro, no Teatro Castro Alves, Salvador – 
BA, 10/04/2013. 
______. Apresentação da obra Acordes de Ébano, no concerto do GIMBA – Grupo de Intérpretes 
Musicais da Bahia, no “VI FÓRUM Bienal de Pesquisa em Artes”, no Teatro Universitário 
Cláudio Barradas, Belém – PA., 23/04/2013. 
______. Apresentação da obra Matizes Circulares, no concerto do GIMBA – Grupo de Intérpretes 
Musicais da Bahia, no “VI FÓRUM Bienal de Pesquisa em Artes”, no Teatro Universitário 
Cláudio Barradas, Belém – PA., 23/04/2013. 
______. Apresentação da obra Fantasia, no concerto da Qatar Philharmonic Orchestra, com Fábio 
Presgrave ao Violoncelo, no Katara Cultural Village Opera House, Doha – Catar, 15/06/2013. 
______. Apresentação da obra Fantasia, no concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia, com 
Fábio Presgrave ao Violoncelo, no Teatro Sesi, Goiânia – GO, 02/07/2013. 
______. Estreia da obra Relevos do Rio, na XX Bienal de Música Brasileira Contemporânea, no 
Salão Leopoldo Miguez, Rio de Janeiro – RJ, 05/10/2013. 
______. Estreia da obra Chorinho Maluco, no concerto do Grupo Janela Brasileira, no Foyer do 
Teatro Sesc, Salvador – BA. 22/11/2013. 
SCOTT, Rowney: Festival de Jazz do Capão 2013 - Direção Artística e Curadoria. 12 e 13/07/13 
SCHWEBEL, H. K. N. Solista convidado da Orquestra Filarmônica de Goiás para apresentações 
nos dias 27 e 28 de agosto de 2013 nos Teatros do Sesi e Teatro Goiânia, respectivamente, quando 
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foram apresentados os Concertos de J.K.Neruda e J. Haydn para trompete e orquestra. 2013. 
Interpretação. 
______. Solista Convidado da Semana da Música da UFRN apresentando Recital com Piano no 
Auditório Onofre Dias na cidade de Natal no dia 10 de outubro de 2013. 2013. Interpretação. 
______. Recitalista convidado do I Encontro Internacional de Trompetistas da Zona da Mata 
Norte, Goiana - PE, apresentando recital de Trompete Solo e Piano. 2013. Interpretação. 
______. Solista Convidado da Orquestra de Sopros do Cerrado, apresentando-se em concerto no 
dia 10 de dezembro de 2013, no Teatro do Sesi em Goiânia- GO. 2013. Interpretação 
SCHWEBEL, H. K. N. What's next? Symphony Orchestra Emerging Markets - Brazil. 2013. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
TOURINHO, Cristina. Conferência “Aspectos atuais do ensino de instrumentos musicais no 
Brasil: pesquisas e novas tecnologias”. I Encontro Internacional de Educação Musical em Sobral”, 
dia 26/08/2013. 

 
GRAVAÇÕES 

 
 CD “Fuxico do Grupo de Interpretes Musicais da Bahia – GIMBA, 2013.  
 CD “Madrigal da UFBA” 2013. 
 Participação prof. Rowney Sott com a Orkestra Rumpilezz na Gravação do DVD da 

Orquestra Neojibá. 

  Profª Laila Rosa: Disco autoral: “Água Viva: um disco líquido” (2013), contemplado 
pela Edital Demanda Espontânea 2011, da Fundação Cultural do Estado da Bahia – 
FUNCEB.  

 
 
 

EESSCCOOLLAA  DDEE  NNUUTTRRIIÇÇÃÃOO  
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2. Ensino de graduação  
Graduação: O Curso de Graduação Diurno tem um total de 873 alunos matriculados e ofertou um 
total de 7.299 vagas em disciplinas, sendo 3.840 vagas no primeiro semestre e 3.459 vagas no 
segundo semestre, distribuídas em 47 disciplinas obrigatórias e 22 disciplinas optativas, 
oferecidas pelos Departamentos da FAUFBA, além de 200 vagas pedidas de outras Unidades. 
Conclusão da Graduação por 50 novos arquitetos no semestre 2013.1; estimativa de Colação de 
Grau em 2013.2 de 91 novos arquitetos. O Curso de Graduação Noturno tem um total de 238 
alunos matriculados e ofertou um total de 2048 vagas em disciplinas, sendo 1040 vagas no 
primeiro semestre e  1008 vagas no segundo semestre, distribuídas em 44 disciplinas obrigatórias, 
e 4 disciplinas optativas, oferecidas pelos Departamentos da FAUFBA. 
 
7. Ensino de pós-graduação 
Em 2013, ingressaram no PPGAU 16 alunos no Mestrado e houve 12 defesas de dissertações com 

aprovação. No Doutorado, ingressaram 16 alunos e houve 19 defesas de teses com aprovação. 
 
8. Projetos de Pesquisa 
A Faculdade de Arquitetura desenvolveu 43 projetos de pesquisas. Destacam-se: 
 Integração entre modelos de edificações e de sítios urbanos através de tecnologias BIM, 

HBIM, CITYGML, 3D_GIS e CIM: 2014 – 2016. 
 Projeto Metropolização e Megaeventos: Impactos dos Jogos Olímpicos/2016 e Copa do 

Mundo/2014, Núcleo Salvador-Ba, APOIO: FINEP e CNPQ – Coord: Any Brito Leal Ivo. 
 Prof. Marcos Antônio Nunes Rodrigues - “Avaliação das condições de caminhabilidade no 

Centro Antigo de Salvador”. Pesquisa do Núcleo de Estudos em Mobilidade Urbana - NMob 
em parceria com o LabCidade (Unifacs).  

 O Desenho dos Espaços Livres Públicos em Salvador, Coordenação: Maria Aruane Santos 
Garzedin, Observações: Esta pesquisa integra o QUAPQ-SEL - rede de Nacional de Pesquisa 
sobre Espaços Livres em cidades brasileiras, coordenada pelo Laboratório Quapá-SEL , da 
FAUSP.  

 Interfaces entre a Arquitetura Religiosa e a Construção da Paisagem Urbana Barroca no Brasil 
Colonial; Situação: em andamento (encerra em fevereiro de 2014); Coordenação: Rodrigo 
Espinha Baeta; Equipe: Daniel Juracy Mellado Paz, Eloísa Petti Pinheiro, Juliana Cardoso 
Nery, Luiz Antônio Fernandes Cardoso, Arivaldo Leão Amorim, Anna Karla Trajano Arruda; 
Financiamento: PROPCI /PROPG.  

 Desenvolvimento de metodologia para o levantamento científico de edificações de importância 
histórico-cultural; Coordenação: Arivaldo Leão de Amorim; Período: 2012 a 2015; 
Financiamento:  CNPq 

 Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas à construção de habitações de interesse 
social; Coordenação: Arivaldo Leão de Amorim; Equipe: Natalie Johanna Groetelaars; 
Período: 2010 a 2014; Situação: Em andamento; Financiamento: Financiadora de Estudos e 
Projetos – FINEP; Observações: Rede constituída pelas seguintes instituições: USP (líder); 
UNICAMP; (UPM) - UFPR;– UFRGS;– UFC, e UFBA. 

 Cidadão em Rede: De Consumidor a Produtor de Informação sobre o Território; Coordenação: 
Gilberto Corso; Equipe: Maria Célia Furtado Rocha; Período: Início em 2011;  

 Metrópoles na Atualidade Brasileira: a Região Metropolitana de Salvador; Coordenação: 
Sylvio Bandeira de Mello e Silva; Equipe: Gilberto Corso Pereira, Inaiá Carvalho, Silvana Sá 
de Carvalho, Barbara-Christine Nentwig Silva, Nelson Baltrusis, Angela Gordilho, Angela 
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Borges; Período: Início em 2011; Situação: Em andamento; Coordenações – Ana Carolina 
Bierrenbach(1 – com apoio PIBIC/UFBA), Juliana Nery(2); Elyane Corrêa(2); Luiz Antônio 
Cardoso(1 com apoio do programa CAPES-COFECUB; 1 – PPGAU/UFBA); Marco Aurélio 
Gomes (1 – com apoio do CNPQ atual; solicitação de apoio para pesquisa vinculada ao CNPQ 
para 2014.1; 1 com apoio do PIBIC/UFBA. 

 Avaliação do desempenho térmico em projetos de Habitação de Interesse Social (HIS), 
utilizando o conceito de Modelagem Integrada de Edificações (BIM); Financiador: FINEP. 
Integrantes: Márcia Rebouças Freire / AMORIM, Arivaldo  / Akemi Tahara; Período: 
mar/2012 – mar/2014; (Professor responsável: Márcia Rebouças Freire). 

 Projeto Livro dos 50 anos – em parceria com a Biblioteca da FAUFBA - Concluída a pesquisa 
documental. Professor Responsável: Maria Lúcia M de Carvalho. 

 Grupo de Pesquisa “MULTGRAF – Laboratório de Multimeios na Expressão Gráfica”, 
vinculada às Linhas de Pesquisa “Modelamento Tridimensional”, “Novas tecnologias no 
ensino de Expressão Gráfica” e “Projetos Multimídia”;  

 Grupo de Pesquisa ‘GEAhosp” – Grupo de estudos em engenharia e arquitetura hospitalar. 
 Projeto de Pesquisa: Atlas Histórico de Salvador. Descrição: Elaboração de sínteses temáticas 

baseadas na produção científica do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da UFBA.  Coordenador: Francisco de Assis da Costa. Financiador(es): Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 

 “Arquiteturas dos Quilombos da Bahia”. Visa analisar as arquiteturas das Comunidades 
Quilombolas Certificadas pela Fundação Cultural Palmares e em Processo de Titulação pelo 
INCRA no estado da Bahia. Prof. Fábio Macedo Velame, em andamento. 

 Gestão de Projetos em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde: características e interfaces, 
financiado pelo CNPQ. Coordenação: Prof. Antonio Pedro Alves de Carvalho. 

 Estratégias de Racionalização do Consumo de Energia em Hospitais. Prof. Antonio Pedro 
Alves de Carvalho – Coordenador: Patrícia Farias Uchoa. 

 Capacitação técnica para aprimoramento do SOMASUS. Prof. Antonio Pedro Alves de 
Carvalho – Coordenador: Lucianne Fialho Batista. 

 
3.1. Livros de Autoria: 
 SCHEER, S.; SANTOS, E. T.; AMORIM, S. R. L.; AMORIM, A. L. (Org.). Modelagem 
da informação da construção: uma experiência brasileira em BIM. Curitiba: UFPR, 
2013. 554 p. ISBN: 978-85-87801-24-1 
 SOUZA JUNIOR, V. C.; VELAME, Fabio M. ; BARBOSA, M. Coleção Quilombos Bom de 

Ver e Bom de Viver: Fazenda Buri, Salamina Putumuju e Enseada do Paraguaçu. 01. ed. 
Salvador: Brasil com Artes, 2013. v. 01. 76p .  

 SOUZA JUNIOR, V. C. ; VELAME, Fabio M. ; BARBOSA, M. Coleção Quilombos Bom de 
Ver e Bom de Viver: Guerém, Baixão do Guaí, Girau Grande, Tabatinga, Guaruçu e Porto da 
Pedra. 02. ed. Salvador: Brasil com Artes, 2013. v. 02. 92p .  

 SOUZA JUNIOR, V. C. ; VELAME, Fabio M. ; BARBOSA, M. Coleção Quilombos Bom de 
Ver e Bom de Viver: Dendê, Quizanga, Topá de Cima e Pinho. 03. ed. Salvador: Brasil com 
Artes, 2013. v. 03. 76p.  

 
3.2  Publicação de Trabalhos em Anais  
 Foram publicados 20 trabalhos de professores da Faculdade de Arquitetura em Anais de 

simpósios, encontros e seminários nacionais e internacionais no ano de 2013: 
 PEREIRA, A. P. C.; AMORIM, A. L. Adoção do paradigma BIM em escritórios de arquitetura 

de Salvador. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO 
AMBIENTE CONSTRUÍDO, 3., ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 6., 2013, Campinas. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 
2013. v. 1, p. 387-399. 

 PEREIRA, G. C. Representações Socioespaciais e Urbanismo Contemporâneo. In: ENANPUR 
- Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 



UFBA  -  Relatório de Gestão 2013 – Unidades / Órgãos 
 

 200 

Regional, 15., 2013, Recife. Anais... Recife: ANPUR, 2013. v. 1. 
 TAHARA, A.; FREIRE, M. R.; AMORIM, A. L. Estudo da ferramenta Ecotect Analysis para 

avaliação do desempenho térmico no contexto BIM. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 3.; ENCONTRO DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 6., 2013, 
Campinas. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2013. v. 1, p. 436-448. 

 CARDOSO, Luiz Antônio; SANTOS, Joaquim. “Estado Novo português e Estado Novo 
brasileiro: afinidades e divergências nas relações com o patrimônio arquitetônico (décadas de 
1930-1940). In: ANDRADE, Nivaldo. (org). Anais do Encontro Internacional Arquimemória 
4. A Dimensão Urbana do Patrimônio. Salvador, IAB-BAHIA, 14-17 de maio de 2013. 

 NERY, Juliana Cardoso; BAETA, Rodrigo. “Do restauro à percepção: as diversas 
possibilidades de intervenção no patrimônio construído”. In: ANDRADE, Nivaldo. (org). 
Anais do Encontro Arquimemória 4. A Dimensão Urbana do Patrimônio. Salvador, IAB-
BAHIA, de 14 a 17 de maio de 2013. 

 NERY, Juliana; BIERRENBACH, Ana Carolina. “O que é que a Bahia tem? Os edifícios 
brutalistas da Universidade Federal da Bahia. In: SANTOS, Michelle; GNOATO, Salvador. 
(org). Anais do X Seminário DOCOMOMO-BRASIL, Curitiba, 15-18 out. 2013. Porto Alegre, 
PROPAR/UFRGS, 2013. 

 NERY, Juliana Cardoso. Os Escritos de Lúcio Costa na Construção da Historiografia da 
Arquitetura Brasileira: o tecer das falas e os fios do silêncio. In: Anais do 3º Seminário Ibero-
Americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte, 12-14 de novembro de 2013. 

 SANT´ANNA, Márcia.  “Centro Histórico de Salvador: vazio legal e oportunismo”. In: 
ANDRADE, Nivaldo (org). Anais do Encontro Internacional Arquimemória 4: A Dimensão 
Urbana do Patrimônio, Salvador,  IAB-BAHIA, de 14 a 17 de maio de 2013. 

 CARVALHO, Antonio Pedro A., BATISTA, Lucianne Fialho.  Avaliação Pós-Projeto de 
Edifícios de Saúde pela Utilização de Técnicas de Programação Arquitetônica. In: SBQP-TIC, 
2013, Campinas. Anais do 3. Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente 
Construído. Campinas: PPGAU/EESC/USP, 2013. v.1. p.101 - 111 

 VELAME, Fabio M. TERRITORIALIDADES QUILOMBOLAS: Centro Odum Rondu e a 
tecitura da rede de comunidades quilombolas em Laje dos Negros. In: Arquimemoria 4, 2013, 
Salvador. Arquimemoria 4. Salvador: EDUFBA, 2013. v. 2. p. 120-150.  

 VELAME, Fabio M. ARQUITETURAS DE TERRA DO QUILOMBO SALAMINA 
PUTUMUJU: O Valor da Terra em Esquecimento. In: IX ENECULT - Encontro Nacional de 
Estudos em Cultura, 2013, Salvador. IX ENECULT - Patrimônio Material e Imaterial. 
Salvador: EDUFBA, 2013. v. V1. p. 05-200.  

 VELAME, Fabio M. Terra em Trânsito: Resistências das Comunidades Quilombolas de 
Maragojipe. In: URBA13: Cidades Contemporâneas: utopias, distopias, heterotopias, 2013, 
Salvador. URBA13: Cidades Contemporâneas: utopias, distopias, heterotopias, 2013.  

 VELAME, Fabio M. Arquiteturas das Comunidades Quilombolas de Maragojipe. In: IV 
Congresso Baiano de Pesquisadores Negros - UFRB, 2013, Cruz das Almas. IV Congresso 
Baiano de Pesquisadores Negros - UFRB. SALVADOR: EDUFBA, 2013. v. 1. p. 20-300 

 
 
3.3 Apresentação de Trabalho em Congresso/Palestras:  
Foram apresentados, pelos professores da FAUFBA, 40 trabalhos e proferidas 22 palestras em 

Congressos, Simpósios, e Seminários nacionais e internacionais. Alguns destaques: 
 AMORIM, Arivaldo de L. Palestra Projeto Permanente de Documentação do Patrimônio 

Arquitetônico da Bahia. Arquimemória IV. Encontro Internacional sobre a preservação do 
Patrimônio Edificado. Promoção: (IAB/BA), (FAUFBA), (PPGAU UFBA). Salvador/ BA, 14 
a 17 de maio de 2013.  

 AMORIM, Arivaldo de L. Palestra Nuvens de pontos em modelagem arquitetônica e urbana. 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), João Pessoa/ PB, em 5 de julho de 2013.. 
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 ANDRADE JR. Nivaldo. Conferência magistral New architectural designs for Salvador 
Historical District. 4º Seminario Internacional: Patrimonio Arquitectónico – Fuente de Nueva 
Arquitectura. Promoção: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje da Universidad 
Central de Chile. Santiago do Chile, 2 de agosto de 2013.  

 BAETA, Rodrigo.  Conferência: A arquitetura religiosa e seu papel na construção da paisagem 
urbana barroca no Brasil colonial. Simpósio Cultura Artística e Conservação de Acervos 
Coloniais. Promoção: Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (CAHL UFRB), Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia 
(EBA UFBA), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas 
Gerais (FAFICH UFMG). Cachoeira/ BA, 9 a 13 de setembro de 2013.  

 BAETA, Rodrigo.  Apresentação do projeto Casa do Patrimônio na Casa dos Sete Candeeiros. 
Arquimemória IV. Encontro Internacional sobre a preservação do Patrimônio Edificado. 
Promoção: (IAB/BA), (FAUFBA), (PPGAU UFBA). Salvador / BA, 14 a 17 de maio de 2013. 

 CARDOSO, Luiz Antônio; SANTOS, Joaquim. Apresentação da comunicação “Estado Novo 
português e Estado Novo brasileiro: afinidades e divergências nas relações com o patrimônio 
arquitetônico (décadas de 1930-1940) no Encontro Internacional Arquimemória 4. A 
Dimensão Urbana do Patrimônio. Salvador, IAB-BAHIA, 14-17 de maio de 2013. 

 NERY, Juliana ; BAETA, R. Apresentação da comunicação “Do restauro à percepção: as 
diversas possibilidades de intervenção no patrimônio construído” no Encontro Arquimemória 
4. A Dimensão Urbana do Patrimônio. Salvador, IAB-BAHIA, de 14 a 17 de maio de 2013. 

 NERY, J.; BIERRENBACH, Ana C. Apresentação da comunicação O que é que a Bahia tem? 
Os edifícios brutalistas da Universidade Federal da Bahia, no X SEMINÁRIO DOCOMOMO 
BRASIL, realizado em Curitiba entre os dias 15-18 de outubro de 2013. 

 NERY, J. C. Comunicação “Os Escritos de Lúcio Costa na Construção da Historiografia da 
Arquitetura Brasileira: o tecer das falas e os fios do silêncio” no 3º Seminário Ibero-Americano 
Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte, 12-14 de novembro de 2013. 

 SANT´ANNA, Márcia. Comunicação “Arquitetura Popular: espaços e saberes” no I Congresso 
Internacional da Construção Luso-Brasileira. UFES, 04-06 de setembro de 2013.  

 
3.4  Artigos completos publicados em periódicos 
Os professores da Faculdade Arquitetura publicaram 22 artigos em periódicos nacionais e 

internacionais em 2013: 
 CARVALHO, I. M. M. de; Pereira, C. G. A cidade como negócio. EURE – Revista 

Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, v. 39, 2013. 
 CHECCUCCI, E. S.; PEREIRA, A. P. C.; AMORIM, A. L. Difusão e apropriação do 

paradigma BIM no Brasil. Gestão & Tecnologia de Projetos, v. 1, n. 8, p. 19-39, 2013. 
 GROETELAARS, N. J.; AMORIM, A. L. Tecnologias 3D laser scanning e BIM: aplicações 

em Arquitetura e Urbanismo. Cadernos PPG-AU/FAUFBA, v. 11, n. 1, p. 95-114, 2013. 
 PEREIRA, G. C.; ROCHA, M. C. F.; FLORENTINO, P. V. Spatial Representation: City and 

Digital Spaces. Lecture Notes in Computer Science, v. 7973, 2013. 
 ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. “Novas” questões na teoria da restauração do 

patrimônio urbano: Identidades culturais, função social e participação dos usuários. PARC – 
Pesquisa em Arquitetura e Construção, Campinas, SP, nº 3, p. 58-71, 2013. 

 ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. L'allargamento del concetto di patrimonio in Brasile. 
ANANKE - Trimestrale di cultura, storia e tecniche della conservazione per il progetto, Milão, 
nº 69, p. 111-123, 2013. 

 ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; BARRETO, Alexandre Prisco Paraíso. Commons 
Studio Bar. 30-60: cuaderno latinoamericano de arquitectura, Argentina, v. 38, p. 14-27, 2013. 

 BAETA, Rodrigo. O sentido simbólico da conquista da América Ibérica. In: Revista Ímpeto. 
Maceió: Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL, 
n. 4, 2013. Formato digital on line. ISSN: 1983-6171.  

 GROETELAARS, Natalie Johanna; AMORIM, Arivaldo Leão de. Tecnologias 3D laser 
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scanning e BIM: aplicações em Arquitetura e Urbanismo. Cadernos PPG-AU/FAUFBA, 
Salvador, ano 11, n. 1, p. 97-116, 2013. ISSN 1679-6861. 

 PAZ, Daniel J.M. A Inteligência Está Lá Fora: notas sobre o design de rua, em  Arquitextos 
162, ano 14. nov 2013. ISSN 1809-6928. Endereço: http://www.vitruvius.com.br. 

 PEREIRA, Gilberto Corso; ROCHA, M. C. F.; FLORENTINO, P. V.. Spatial Representation: 
City and Digital Spaces. Lecture Notes in Computer Science, v. 7973, 2013. 

 PEREIRA, Gilberto Corso; CARVALHO, I. M. M. de. A cidade como negócio. EURE – 
Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, v. 39, 2013. Disponível em 
http://www.eure.cl/numero/a-cidade-como-negocio/ 

 SANT´ANNA, Márcia. “A festa como patrimônio cultural: problemas e dilemas da 
salvaguarda”. In: Revista Observatório Itaú Cultural: OIC - Nº 14 (mai. 2013). São Paulo: Itaú 
Cultural, 2013, pp. 21-30. 

 

3.5. Organização de eventos 

A Faculdade de Arquitetura organizou 22 eventos de pequeno e grande porte no ano 2013. 

Destacam-se: 

 ARQUISUR – Asociacion de Faculdades y Escuelas de Arquitectura Publicas de la América 
del Sur . Reunião do Conselho de Decanos – PREENCUENTRO, em Santiago do Chile, para 
estruturar o Seminário XXXII  ARQUISUR. FAU – Universidad de Chile, 17 a 19/04/2013; 

 Arquimemória IV. Encontro Internacional sobre a preservação do Patrimônio Edificado. 
Promoção: Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento da Bahia (IAB/BA), Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPGAU UFBA). 

 VI PROJETAR: o projeto como instrumento para a materialização da arquitetura: ensino, 
pesquisa e prática.  Salvador, BA, 26 a 29 de novembro de 2013. Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Salvador : FAUFBA, 2013 

 Workshop Implantação BIM - IFBA / UFBA. Promoção: Superintendência de Meio Ambiente 
e Infraestrutura (SUMAI) da UFBA/ Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e 
Infraestrutura (PRODIN) do Instituto Federal da Bahia. Realização: Laboratório de 
Computação Gráfica Aplicada à Arquitetura e ao Desenho da Faculdade de Arquitetura da 
UFBA. Salvador/ BA, de 30 de setembro a 4 de outubro de 2013. 

 PROGRAMA ATTILIO, Desafios do Urbanismo na França e no Brasil II Dias 12 e 13 de 
dezembro de 2013 na Faculdade de Arquitetura da UFBA. 

 Seminário Urbanismo na Bahia, o urbBA [13]. A terceira edição do evento acontece nos dias 
6, 7 e 8 de novembro, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

 

3.6 Publicações: (editoração e organização de livros e anais) 

Os professores da FAUFBA organizaram 12 Anais para simpósios, encontros e seminários 

nacionais e internacionais. Em 2013, houve a participação de professores da FAUFBA na 

editoração e organização de 34 livros; 

 PELA, Ida Matilde; SORIANO, Ana Gabriela Wanderley (Organizadoras). Anais [do] VI 
PROJETAR: o projeto como instrumento para a materialização da arquitetura: ensino, pesquisa 
e prática.  Salvador, BA, 26 a 29 de novembro de 2013. Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Salvador : FAUFBA, 2013 (CD-ROM – ISSN: 2237-5007) 

http://www.vitruvius.com.br.
http://www.eure.cl/numero/a-cidade-como-negocio/
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 CARDOSO, Ceila Rosana Carneiro. “(Certaines) Fabriques – entre l’artiffice et La  Nature”. 
Colóquio Internacional Nature Urbain em Projet – vers une nouvelle alliance entre Nature et 
Ville, em Paris, França, fevereiro de 2013. 

 CARDOSO, Ceila Rosana Carneiro. “2 buildings skin+bones: One Market and One Factory at 
Salvador – Bahia – Brasil”. Conferência Internacional “Rust, Regeneration and Romance: Iron 
and Steel Landscapes and Cultures”, Ironbribge Institute, Telford, Reino Unido, julho de 2013. 

 

3.7 Capítulo de livro/artigo publicado: 

Foram publicados 39 entre capítulo de livros e artigos pelos docentes da Faculdade de 

Arquitetura: 

9. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
Foram desenvolvidas 34 atividades de extensão pela Faculdade de Arquitetura, dentre eles cursos, 

“workshops”, ACCs, eventos, alguns desses abaixo relacionados: 
 “VI Projetar 2013” – Coordenação executiva da Profª Ana Gabriela Wanderley Soriano. 
 Introdução à Fotogrametria Arquitetônica Digital, ministrado pela professora Natalie Johanna 

Groetelaars, atividade promovida no âmbito do projeto de pesquisa e extensão Documentação 
do Patrimônio Arquitetônico do Estado da Bahia com Tecnologias Digitais, com suporte do 
CNPq, realizado no período de 3 a 14 de junho de 2013, com carga horária de 60 horas. 

 Workshop Que Cidade é essa? – novembro de 2013. Coord. Profa. Any Brito Leal Ivo. 
 Módulo Prático da Oficina de Marcenaria Naval do Programa "Na trilha do esporte" realizado 

pela Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE –BA, de 15 de abril a 23 de 
maio de 2013. Convênio de Cooperação Técnico-Científica e Cultural entre FAUFBA e 
(FAPES) . 

  Introdução à Fotogrametria Arquitetônica Digital, curso realizado no âmbito do projeto de 
ensino, pesquisa e extensão Programa Permanente de Documentação do Estado da Bahia. 
Data: 3 a 14 de junho de 2013. Carga horária: 60 horas.Promotora: LCAD / FAUFBA 

 Programa Permanente para Documentação do Patrimônio Arquitetônico da Bahia.  Período: 
2013.1 e 2013.2. Equipe: Arivaldo Leão de Amorim, Anna Karla Trajano de Arruda. 

  “Introdução à Arquitetura Hospitalar”, Curso de Extensão em conjunto com a Associação 
Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH), coord.  Antonio Pedro A. 
de Carvalho 

 “Curso de Extensão em Arquiteturas Afro-Brasileiras”, coord.Fábio Macedo Velame. 
 “ACCS Atividade Curricular em Comunidades e Sociedade – Arquiteturas de Povos e 

Comunidades Tradicionais: Arquiteturas do Quilombo Salamina-Putumuju”, coord. prof. Fábio 
Macedo Velame. 

 
5. Serviços oferecidos pela FAUFBA  
São oferecidos dois serviços permanentemente pela Faculdade de Arquitetura à comunidade 

externa à UFBA: PROJECTA - Empresa Júnior de Arquitetura e CURIAR – Escritório Modelo.  
 
6. Convênios, Cooperações e Parcerias 
Projeto de P&D em Convênio entre a UFBA e a COELBA com a pesquisa intitulada 

“Desenvolvimento de cruzetas laminadas coladas de madeira de eucalipto visando 
reaproveitamento de resíduos e treinamento de pessoal” – duração de 24 meses, agora 
prorrogada por mais seis meses, Professor responsável: Rita Dione de Araújo Cunha. 

 
7. Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados à FAUFBA 
 3 º Lugar do Concurso Público Nacional de Arquitetura – Projeto de Arquitetura de Adaptação 

do Edifício da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP. 
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Autores: Sergio Ekerman, Adriano Mascarenhas, Flávia Dantas, Iuri Nascimento, Larissa 
Vitta, Priscila Aragão e Rodrigo Arruda; 

 Menção Honrosa na categoria Arquitetura e Urbanismo para a tese doutoral: "Arquitetura 
Moderna na Bahia, 1947-1951: Uma história a contrapelo". Autor: Prof. Nivaldo V. de 
Andrade Jr. Orientação: Profa. Dra. Esterzilda B. de Azevedo. 

 
9. Parecer Técnico para o CNPQ: consultoria Ad Hoc 
 CARVALHO, Antonio Pedro A..Parecer Ad Hoc CNPQ - BTO, Apoio Eventos, 2013 
 CARVALHO, Antonio Pedro A..Parecer Ad Hoc CNPQ - MAVM, Universal 14/2013, 2013 
 CARVALHO, Antonio Pedro A..Parecer Ad Hoc Universidade Sagrado Coração, Iniciação 

Científica, 2013 
 CARVALHO, Antonio Pedro A..Parecer Ad Hoc CNPQ - CI, Chamada 43/2013, 2013 
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FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  CCOONNTTÁÁBBEEIISS  
 
 
1 – Ensino de Graduação 
Destaques: 
 
8 677 alunos matriculados no primeiro semestre e 655 no segundo semestre; 
9 Dois (2) professores do quadro permanente se aposentaram compulsoriamente e outros três 

(3) docentes encontram-se afastados; 
10 O Departamento de Ciências Contábeis realizou processos de seleção de docentes por tempo 

determinado, para suprir vacâncias ocasionadas pelo afastamento e aposentadoria de 
professores do seu quadro efetivo, sendo: a) três (3) processos seletivos; b) três (3) vagas 
disponíveis; e c) três (3) candidatos selecionados; 

11 A Diretoria realizou sete (7) bancas para Concurso de Docente do Magistério Superior – 
Efetivo - Edital 03/2012, Nomeando uatro (4) novos docentes; 

12 Está previsto para 2014 a realização de quatro (4) bancas para ingresso de seis (6) novos 
docentes; 

13 O Departamento ofertou setenta e cinco (75) turmas de Graduação e Pós-Graduação no 
primeiro e setenta e um (71) turmas no segundo semestre, destas quatro mil quinhentas e 
quarenta e cinco (4.545) vagas disponibilizadas no primeiro e duas mil setecentos e cinquenta 
e uma (2.751) no segundo semestre; 

14 Está em fase final a obra do novo prédio da FCC, com previsão de conclusão para 17 de 
março de 2014. 

 
Ingressos no Curso Diurno 

Alunos Forma de ingresso 2013.1 2013.2 
Vestibular 55 55 
Seleção para Portador de Diploma 00 00 
Seleção para Transferência 
Externa 

00 00 

Seleção para Transferência 
Interna 

03 03 

Reingresso Através de Seleção 00 00 
Total   

* Alunos convocados após cancelamento de matrículas por problemas legais. 
Fonte: SIAC 
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Ingressos no Curso Noturno 

Alunos Forma de ingresso 2013.1 2013.2 
Vestibular 50 00 
Transferência “ex-offício” 00 00 
Seleção para Portador de Diploma 00 00 
Seleção para Transferência 
Interna 

03 03 

Total   
Fonte: SIAC 

 
Número de processos acadêmicos tramitados no colegiado 
 Qtd.* 
Diurno 511 
Noturno 43* 

Total 554 
Fonte: SIAD 

 
O semestre 2013.2 está em andamento, portanto os números de processos acadêmicos poderão ser 
alterados. 
 
2 – Ensino de Pós-Graduação (stricto-sensu) 
Destaques: 

6. Quatorze (14) alunos regulares e sessenta e sete (67) alunos especiais matriculados; 
7. Cinco (5) dissertações defendidas e seis (6) qualificações realizadas; 
8. Distribuição de seis (6) bolsas, sendo três (3) do CAPES e três (3) da FAPESB; 
9. Foram quarenta e sete (47) artigos publicados em eventos, dentre estes, vinte (20) em 

periódicos, dos quais, dezessete (17) em eventos e três (3) em periódicos correspondem à 
publicação dos discentes; 

10. Realizado encontro entre calouros, veteranos e ex-alunos proporcionando sua integração; 
11. Aprovação de cinco (5) projetos de pesquisa financiados por Agências de Fomento; 
12. Aquisição do Programa ECONOMÁTICA adquirido para disponibilizar aos alunos do 

ensino de pós-graduação, dados importantes para fortalecimento das pesquisas, visando à 
publicação de artigos nas áreas de conhecimento. 

 
PLANEJADAS EM 2013 EXECUTADAS EM 2013 

Desenvolver ações para melhorar a produção 
dos docentes e discentes. 

Tem-se feito reuniões de sensibilização sobre 
os critérios da área e da importância de 
compartilhar conhecimento. 

Providenciar juntos aos órgãos competentes da 
UFBA a implantação do sistema de avaliação 
para professores e ex-alunos. 

Esta ação ainda está em fase de discussão, pois 
depende da liberação de recursos da Fapesb. 

Desenvolver ações para indexação do nosso 
Periódico 

Já se cumpriu a maioria dos critérios falta 
apenas começar o processo de indexação. 

Executar o projeto Pró-consolidar Em razão dos recursos captados por meio 
desse projeto foi possível apoiar a participação 
dos mestrandos nos eventos científicos. Além 
de aquisição de equipamentos e materiais de 
escritório. 

Discutir um plano de ação para os professores 
realizarem pós-doutorado. 

Esse é um grande desafio a ser enfrentado pelo 
programa. 

Desenvolver ações para que os professores Por meio de ação de sensibilização, neste ano 
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submetam projetos para editais universais de 
pesquisa e para concorrer a bolsa de 
produtividade e pesquisa. 

três professores tiveram projeto aprovados no 
edital universal do CNPQ. 

Fomentar a integração e cooperação com outros 
programas e centros de pesquisa e 
desenvolvimento profissional relacionados à 
área de conhecimento do programa, com vista 
ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-
graduação 

Está em andamento o acordo de cooperação 
com a Universidade de Coimbra e 
Roehampton Business School, 
RoehamptonUniversity 

Promover ações para melhorar a visibilidade e 
transparência dada pelo programa à sua 
atuação,com: 
Melhoria da página Web para a divulgação, de 
forma atualizada, de dados do Programa, 
critérios de seleção de alunos, parte 
significativa de sua produção docente, 
financiamentos recebidos da Capes e de outras 
agências públicas e entidades privadas etc. 
Utilização do repositório da UFBA pelos 
docentes 
 

Para atender a esta demanda a coordenação 
submeteu um projeto ao Edital No 004/2013 – 
Apoio a Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu, o mesmo foi aprovado, todavia os 
recursos ainda não foram liberados pela 
FAPESB. 
 
Em relação a repositório já foi colocado o link 
no site do PPGCONT. 

Desenvolver ações que possa melhorar a 
Inserção e impacto regional e (ou) nacional do 
programa em Contabilidade da FCC/UFBA, nas 
áreas: 
Educacional – contribuição para a formação de 
docentes, inclusivepara cursos de graduação e 
de especialização, valorizando-se: 
Social – formação de recursos humanos 
qualificados para aAdministração Pública ou a 
sociedade civil que possam contribuir para o 
aprimoramento da gestão pública e a redução da 
dívida social, ou para a formação de um público 
que faça uso dos recursos da ciência e do 
conhecimento e formação de professores para o 
ensino de graduação 
Cultural – formação de recursos humanos 
qualificados para o desenvolvimento cultural e 
artístico, formulando políticas culturais e 
ampliando o acesso à cultura e às artes e ao 
conhecimento nesse campo. 
d) Tecnológico/Econômico – contribuição para 
o desenvolvimento micro-regional, regional ou 
nacional destacando os avanços produtivos 
gerados, entrevistas, matérias em jornais, 
conselhos tutelares e deliberativos; 
disseminação de técnicas e conhecimentos. 

Para dar conta de atender a esta demanda a 
coordenação submeteu um projeto ao Edital 
No 004/2013 – Apoio a Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu, o mesmo foi 
aprovado, todavia os recursos ainda não foram 
liberados pela FAPESB. 

 
3 – Projeto de Pesquisa 
 
Destaque: 

11. O Programa do Mestrado recebeu recurso do PROAP no valor de R$ 22.000,00, o qual foi 
gasto com apoio a professores e alunos para eventos acadêmicos. Somente nesta rubrica 
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foram gastos R$ 35.719,23. A diferença de R$ 13.719,23 foi paga com recurso do Pró-
consolidar. Além foi possível, como os recursos do Pró-consolidar, comprar materiais de 
escritório, ar condicionado e notebook. 

 
Projetos de pesquisa - Mestrado 

PROJETO PROFESSOR AGÊNCI
A 

VALOR R$ 

Necessidades Tecnológicas e de 
Inovação Contábil em Organizações 
do Terceiro Setor 

Joseilton Silveira da Rocha CNPQ 49.000,0
0 

Mapeamento das práticas contábeis 
adotadas pelas companhias abertas 
brasileiras após o processo de 
convergência para as normas 
internacionais de contabilidade. 

Sheizi Freitas CNPQ 9.280,00 

Evidenciação ambiental voluntária e 
a eficácia dos gastos com gestão 
ambiental – uma análise sob a 
tipologia de Suchman 

Sonia Maria da Silva Gomes 
(coordenadora) 

UFBA 8.619,90 

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 

Sonia Maria da Silva Gomes 
(coordenadora) 

UFBA 29.880,0
0 

Proposta De Fortalecimento E 
Internacionalização Do Programa De 
Pós-Graduação Stricto Sensu Em 
Contabilidade 
(PPGCONT/FCC/UFBA) 

Sonia Maria da Silva Gomes 
(coordenadora) 

FAPESB 69.690,0
0 

 
Projetos de pesquisa - Graduação 

PROJETO PROFESSOR AGÊNCIA VALOR R$ 
Programa Itinerante de Educação 
Ambiental Empreendedora: 
Saberes, Desenvolvimento 
Econômico Sustentável e Inclusão 
Social 

Auristela de Oliveira Felix 
Teodoro (coordenadora) 

EDITAL 
PROEXT/M
EC 2013 

142.426,0
0 

 
 
4 – Projeto de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 
Destaque: 
Eventos 

8. Sessão de Pôsteres: A ACC na FCC - Oportunizar um espaço de discussão e evidenciação 
das atividades realizadas na disciplina ACCS da FCC; 

9. Ação Pedagógica Contábil Financeira: Interlocução de Saberes e Inclusão Social - 
Promover um espaço dialógico e de interlocução de saberes com foco na inclusão social; 

10. II Fórum Científico Transdisciplinar de Teoria da Contabilidade, Ética e Auditoria - 
Contabilizando para o desenvolvimento da sociedade - O evento teve como base 
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proporcionar um ambiente de debates trasndisciplinares sobre Teoria da Contabilidade, 
Ética e Auditoria para empresas públicas e privadas. 

11. VI Jornada Científica - Evento realizado para a comunidade e alunos do curso de Ciências 
Contábeis,contou com apresentação de: 

1. PALESTRAS; 
2. MINICURSOS; e 
3. CURSO.  

Cursos 
 Entidades Sem Fins Lucrativos - Capacitar as entidades sem fins lucrativos acerca das 

mais recentes disposições contábeis aplicadas ao setor; 
 Educação Contábil Financeira - Desenvolvimento de competências relacionadas a 

educação contábil financeira referente a poupança, orçamentos, custos e responsabilidade 
social; 

 Gestão Ambiental Empreendedora - Capacitar com conteúdos de gestão ambiental, 
empreendedorismo social, à geração de emprego e renda; 

 Abordagens para a Pesquisa e Filosofia de Pesquisa: Interpretivista e Teoria Crítica; 
 Curso de Excel para Profissionais Contábeis - busca apresentar diversos recursos da 

planilha Microsoft Excel para profissionais contábeis com apresentação de funções de 
planilha, recursos de análise de dados e suplementos. 

 Curso Vida financeira equilibrada com o esporte: Enfrentando os desafios 
contemporâneos diante do meio ambiente - Aspectos Práticos; 

 
Palestras 

10. Dia da Mulher - Encontros com mulheres contadoras que deram seu depoimento no 
evento A MULHER NO UNIVERSO CONTÁBIL; 

11. EFD Contribuições – Salvador; 
12. Novidades na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica Municipal; 
13. Contabilidade x Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 
 
Cursos de Especialização 

 Especialização em Contabilidade Gerencial com Ênfase em Controladoria – em 
andamento com quarenta e cinco (45) alunos regulares; 

 Especialização em Gestão Fisco Contábil em andamento com quarenta e quatro (44) 
alunos regulares 

 
 
5 – Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza acadêmica 
Destaque: 

 SENAC/BA 
 USP  
 SEPLAN/BA 
 Fundação Odebrecht 
 PWC Auditores 

 
 
6 – Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos prestados ao público interno 
e/ou externo oferecidos  
Destaque: 
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Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 

TIPO SERVIÇO QUANTIDADE 
ATENDIMENTO 

LOCAL 

Programa instituído na Faculdade 
de Ciências Contábeis para ajudar 
no preenchimento da Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física 

900 Prédio da 
FCC - 
Piedade 

Ação Pedagógica Contábil-
Financeira: Interlocução de Saberes 
e Inclusão Social 

150 alunos de escolas 
públicas 

Auditório da 
FCC 

 
 
7 – Outras informações consideradas relevantes  
Destaque: 

2. Feira de Estágios - com apoio do DA – Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências 
Contábeis na realização da I Feira de Estágio, com participação do corpo discente. 

3. Consulta para escolha BRASÃO para a nossa Faculdade - Deu início na Faculdade de 
Ciências Contábeis a realização da consulta para escolha do seu Brasão e de uma frase, ou 
palavras, que devem compor o brasão (parte inferior). 

4. Livros adquiridos / doações - Estarão à disposição no primeiro semestre 2014: 
1. 620 exemplares de diversas disciplinas adquiridos com recursos FCC; 
2. 80 exemplares doação Ernest Young; 
3. 100 exemplares doação Ministério da Saúde; 

5. Prêmio Destaque Acadêmico, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade – 
CRC/BA ao aluno RAFAEL ROMERO BOULLOSA DE OLIVEIRA. 

 
O presente documento refere-se ao Relatório dos trabalhos da Faculdade de Ciências Contábeis, 
relativo ao ano de 2013, elaborado em atendimento ao disposto no Art.41, inciso VII, do Estatuto 
da UFBA, segundo a formatação recomendada DN TCU n.º 127, de 15 de maio de 2013, e de 
acordo com as instruções ofício circular nº 021/2013 – PROPLAN. 
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FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  EECCOONNÔÔMMIICCAASS  
  
Em 2013, a Faculdade de Economia (FE) desenvolveu várias atividades no campo do ensino, 
pesquisa e extensão, tendo mesmo ampliado em termos qualitativos sua atuação, sobretudo no 
campo da pós-graduação e da extensão. Foram mantidos convênios vigentes de anos anteriores e 
estabelecidos vínculos com instituições nacionais (federais e estaduais), além da efetivação de 
novas parcerias mediante convênios e atividades de intercambio acadêmico-científicas.  
 
O Colegiado do curso de graduação em ciências econômicas continuou, em conversações com a 
Superintendência Acadêmica, visando o aprimoramento do projeto do novo currículo acadêmico, 
o qual foi aprovado internamente em 2012. Espera-se que a tramitação do projeto nas instâncias 
superiores da UFBA seja concluída o mais rápido possível visando sua implementação, no mais 
tardar, no primeiro semestre de 2015. Dentre as mudanças aprovadas destaca-se uma 
sistematização das disciplinas voltada aos requisitos do mundo atual em seu processo de 
transformação.  
 
Por outro lado, as atividades de pós-graduação no âmbito da FE experimentaram uma significativa 
evolução com a aprovação, por parte da CAPES, do Curso de Doutorado em Economia, antiga 
aspiração da comunidade interna da faculdade e objetivo prioritário da própria universidade, cujo 
projeto fora submetido no mês de março de 2013. Com isso, o Curso de Mestrado em Economia 
conheceu uma evolução, passando a ser denominado programa de Pós-Graduação em Economia, 
abrigando agora os cursos de mestrado e doutorado. Além disso, se faz necessário destacar que o 
Curso de Mestrado em Economia manteve a nota, muito boa, de 4,0 (Quatro) na avaliação trienal 
da Capes (Período 2010-2012).  
 
É possível afirmar que, atualmente, a FE dispõe de uma boa infraestrutura para o desenvolvimento 
de suas atividades. Sua Biblioteca possui com considerável acervo de periódicos e livros 
atualizados, o qual é disponibilizado aos alunos internos e ao público externo, bem como aos seus 
professores-pesquisadores e docentes de um modo geral. Este setor da faculdade foi modernizado 
em 2013 com a introdução do equipamento de arquivos deslizantes para sua seção de periódicos. 
Por outro lado, com o avanço do processo de reformas efetuadas no edifício da faculdade desde 
2012, tornou-se possível a melhoria de elementos infraestruturais, sobretudo o segmento elétrico e 
de lógica, que comportou a introdução de equipamentos mais modernos e eficientes nas salas de 
aula, salas de pesquisa e de trabalho dos professores e nos laboratórios utilizados pelo alunado. 
Entre eles, cabe destacar a ativação da rede interna WI-FI, ou, internet sem fio. 
 
Todavia, é imperativo acentuar a necessidade de melhorias que ainda são exigidas e que tardam a 
ser implementadas, em que pese o esforço desta direção no sentido que as instâncias superiores da 
universidade as introduzam, mesmo quando recursos e meios materiais estão disponíveis. Há que 
mencionar o processo ainda inconcluso e moroso das reformas definidas em projeto aprovado em 
2011 e iniciado em 2012. Também a introdução de um conjunto de novos aparelhos de 
refrigeração, já presentes na faculdade, é permanentemente adiada, sem motivo aparentemente 
justificável, assim como a entrega de outros equipamentos de outra natureza já solicitados e 
aprovados pela direção central da UFBA.  
 
Ao mesmo tempo, há uma boa expectativa de melhoria de funcionamento das atividades da FE em 
virtude da transferência da Faculdade de Ciências Contábeis, que funciona atualmente no mesmo 
prédio da FE, para prédio próprio, a partir de março próximo. Com isso haverá a ampliação do 
espaço físico para as atividades dos membros da comunidade da FE, já que estas vem se 
deparando com uma expansão considerável, principalmente aquelas vinculadas à pesquisa, 
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acarretando na mobilização de um número maior de estudantes, com destaque, nesse sentido, para 
o início, no primeiro semestre de 2014, das atividades do novo curso de doutorado em economia. 
  

 CURSO DE GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 
 
O curso de graduação da Faculdade de Ciências Econômicas incorporou 92 novos estudantes em 
2013, número este constituído por candidatos oriundos do vestibular e ocupantes de vagas 
residuais. Também foi constatado um total de 21 estudantes que deixaram o curso em virtude de 
desistências, transferências, motivos não definidos e morte. Por outro lado, o curso deverá 
apresentar cerca de 35 formandos, sendo 17 no primeiro semestre (já confirmados) e 18 no 
segundo semestre (ainda por ser concluído em fevereiro de 2014). Assim, este é o número (35) de 
monografias previsto para o ano letivo de 2013. É preciso lembrar que os trabalhos do segundo 
semestre de 2013 encontram-se com cronograma atrasado por conta da greve dos docentes 
realizada em 2012, que exigiu alteração no calendário escolar, devendo o semestre 2013.2 ser 
finalizado em 15 de fevereiro de 2014. As monografias mencionadas, uma exigência curricular 
para a conclusão do curso de graduação, foram orientadas por professores da própria Faculdade 
como parte de suas funções docentes. 
 
Ademais, a FE, através de seu Departamento de Economia, ofereceu, no âmbito da graduação, 
tanto para seu próprio curso, quanto para outros cursos da universidade, um total de 112  turmas 
no ano letivo de 2013, atendendo a 21 cursos, com a oferta de 4352 vagas e o preenchimento de 
3924 vagas, além de uma carga horária total desenvolvida de 3631 horas. 
 
Simultaneamente, tem sido objeto de preocupação entre o corpo docente da faculdade a queda de 
interesse dos estudantes pelo curso de economia, cujo número de inscritos nos últimos 
vestibulares tem caído, assim como tem sido também motivo de preocupação o perfil qualitativo e 
de formação daqueles que são selecionados para o curso de graduação. Acrescente-se o 
significativo número de abandonos e a ampliação exagerada do tempo médio de conclusão do 
curso. Com a mudança do processo de seleção adotado pela UFBA com a opção pelo ENEM e 
SISU, espera-se que mudanças ocorram. Mas, será necessário aguardar determinado período de 
tempo para que essas alterações sejam detectadas. De qualquer maneira, a comunidade interna 
deverá se debruçar sobre essas questões com a finalidade de procurar minimizar os problemas 
detectados. Entre possíveis medidas, a Congregação da Faculdade de Economia deverá retomar a 
discussão do Projeto do Curso Noturno de Economia. Esse projeto continua atrasado, por conta de 
inúmeros problemas, dentre os quais se destacam o elenco de docentes da faculdade, já que o 
quadro atual é insuficiente para levar a bom termo esse projeto, bem como a aplicação do novo 
currículo. 
 
 PÓS-GRADUAÇÃO: CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA 
 
O Curso de Mestrado em Economia (CME) funcionou em 2013 mediante uma estrutura 
acadêmico-curricular adotada no início dos anos 2000. Contudo, tal estrutura passa atualmente por 
processo de mudança tendo em vista a aprovação do curso de doutorado, no qual, o curso de 
mestrado passa a integrar uma estrutura curricular e acadêmica que reúne as duas esferas de pós-
graduação, a saber, o mestrado e o doutorado. 
 
Assim, durante o ano letivo de 2013, ainda sob a vigência da atual estrutura curricular e 
acadêmica do CME, foram defendidas 11 dissertações de alunos regulares do curso, as quais 
foram orientadas por professores da próprio programa, sendo que as respectivas Bancas 
Examinadoras são também integradas por professores convidados de centros nacionais ou mesmo 
de outras Faculdades da UFBA e do Estado da Bahia. Também em 2013 o curso de mestrado 
contou com 37 bolsas de estudos, número considerado muito significativo, o que atesta o 



UFBA  -  Relatório de Gestão 2013 – Unidades / Órgãos 
 

 213 

crescimento da representatividade do curso nos últimos anos, a qual permitiu a aprovação do 
projeto do doutorado.  
 
O CME também edita um período científico em economia, qual seja, a Revista Nexos 
Econômicos. Esta teve suas atividades regularizadas e atualizadas. Sendo aberto a toda a 
comunidade científica nacional e internacional em economia, a revista obteve uma melhoria de 
sua classificação no ano de 2013 pelo comitê de área de economia da CAPES, passando do 
conceito B5 para o conceito B4. 
 
É necessário ainda destacar as várias atividades acadêmico-científicas ocorridas no âmbito do 
CME, entre elas 20 conferências proferidas por professsores-pesquisadores de outras 
universidades do Brasil e do exterior e da própria FE e várias reuniões de trabalho e seminários 
dos grupos de pesquisa abrigados na FE. Além disso, o CME implementou, em 2013, o acordo 
assinado com a Universidade Agostinho Neto, de Angola, com a finalidade de formação de uma 
turma de mestres em economia naquela universidade, atividade que prosseguirá em 2014, e 
iniciou o desenvolvimento de um convênio com o departamento de economia da Universidade 
Santiago de Compostela, da Espanha. 
 

 PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO E PUBLICAÇÕES 
 
4.1 - Abaixo se encontram relacionados alguns projetos de pesquisa vigentes na FE, vinculados 
aos seus respectivos professores coordenadores dos mesmos. 
 

Título do Projeto Professor 
1. Rigidez salarial e o mercado de trabalho no 

setor industrial do Estado da Bahia: diagnóstico 
e implicações  

André Luís Mota dos Santos. 

2. A economia política das reformas na China  Antônio Renildo Santana Souza. 
3. Economia criativa: conceituação e 

operacionalização  Bouzid Izerrougene. 

4. Mudanças Tecnológicas na Estrutura Produtiva 
Industrial Brasileira: 1985-2011 Bruno Rodrigues Pinheiro. 

5. Determinantes do desempenho acadêmico e 
estimativa da fronteira de eficiência da UFBa  Cláudia Sá Malbouisson Andrade. 

6. Utilização de Capacidade Produtiva Instalada e 
Produto Potencial no Brasil. Alternativas não 
convencionais de mensuração e construção de 
indicadores para o nível da economia nacional  

 Gervásio Ferreira dos Santos 
Antonio Ricardo Dantas Caffé 

7. Valoração econômica dos recursos naturais em 
áreas protegidas do estado da Bahia  Gilca Garcia de Oliveira. 

8. Investimento Privado em Infraestrutura no 
Brasil: Perfil e Avaliação de Incentivos 
Governamentais e do Potencial de Mitigação de 
CO2 em Projetos de Energia Renovável  

Gisele Ferreira Tiryaki 

9. Complexo industrial da saúde: evolução e 
dinâmica de arranjos e sistemas produtivos e 
inovativos locais no Brasil  

Hamilton de Moura Ferreira Júnior. 

10. Estudo econômico de viabilidade de 
pagamentos por serviços ambientais  Henrique Tomé da Costa Mata. 

11. Construção e análise da matriz de insumo 
produto na Bahia  João Damásio de Oliveira Filho. 

12. Análise estrutural e regional do crescimento Lívio Andrade Wanderley. 
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da indústria de transformação por estados do 
Brasil: um estudo de diagnóstico  

13. A crise econômica mundial e o o atual 
padrão de desenvolvimento brasileiro  Luiz Antônio Mattos Filgueiras. 

14. Políticas públicas na indústria petrolífera: 
experiências internacionais e o caso brasileiro  Oswaldo Ferreira Guerra. 

15. As transformações do capitalismo e a 
dialética da globalização  Paulo Antônio de Freitas Balanco. 

16. Ocupação e renda de famílias pluriativas  Vitor de Athayde Couto. 
17. Escolha e decisão em situação de incerteza 

e risco  Wilson Ferreira Menezes 

 
4.2 - Abaixo são apresentados os resultados de 2013 no que tange à produção intelectual do corpo 
docente e discente da FE. 

 
Produto por professor Quantidade Produto por professor Quantidade 

Artigos em periódicos 16 Capítulos de livros 13 
Livros publicados 02 Trabalhos em Anais 15 
Livros organizados 03   

 

 INTERCÂMBIOS E CONVÊNIOS 
O Quadro abaixo mostra convênios de intercambio e cooperação vigentes estabelecidos pela FE: 

 INTERVENÇÕES NO PRÉDIO DA FACULDADE 
 
 
Em 2013, como mencionado acima, foram implementadas atividades de serviços de recuperação e 
manutenção em continuidade à execução do contrato de reforma da Faculdade de Economia, de 
novembro de 2011. Essas atividades, que foram iniciadas em fevereiro de 2012, com previsão de 
término em janeiro de 2013, continuaram durante todo este último ano, e prosseguem ainda 
inconclusas até o presente momento. Abaixo elencamos os principais pontos dessa reforma já 
executados. 
 
6. Lavagem e pintura externa de todo o prédio.  
7. Pintura geral de todas suas dependências internas. 
8. substituição da rede elétrica em todos os seus pavimentos e salas. (Ainda deve ser retirada a 

fiação anterior dos dutos). 
9. Troca de todas as luminárias dos corredores, salas e áreas livres dos cinco andares. 
10. Raspagem de todo o piso de mármore em seus pavimentos e corredores. 
11. Raspagem e colocação de novo sinteco nas salas de aula e salas administrativas com piso de 

madeira. 
12. Recuperação do 6o andar da Faculdade. 
13. Recuperação das grades externas com colocação de portões para acesso de carros. 

 Instituição Modalidade da cooperação 

1 Universidade Agostinho Neto da 
República de Angola (UAN) 

Em atividades de ensino e pesquisa - Prof. Henrique 
Tomé da Costa Mata e Lívio Andrade Wanderley 

2 Université Paris XIII - França Em atividades de ensino e pesquisa - Prof. Antônio 
Wilson Ferreira Menezes 

3 Institut National Agronomique Paris-
Grignon / França 

Cooperação em atividades de ensino e pesquisa -  
Prof.: Vitor de Athayde Couto 

4 Universidade Santiago de Compostela - 
Espanha 

Em atividades de ensino e pesquisa - Profº Ihering 
Guedes Alcoforado de Carvalho 
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 AQUISIÇÕES ATRAVÉS DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DEMAIS ORGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA UFBA 

 
Com o auxílio da Pró-Reitoria de Planejamento da UFBA e outros órgãos da universidade, foram 
adquiridos vários equipamentos, materiais e bens que permitiram a melhoria da prestação de 
serviços da Faculdade de Economia  à comunidade acadêmica. O Quadro a seguir apresenta os 
itens incorporados: 
 

Descrição do Material Quantidade Descrição do Material Quantidade 
Arquivo de madeira 30 Mesa de madeira 09 
Arquivo deslizante  02 Microcomputador 30 
Cadeiras diversas 70 Monitor de vídeo 30 
Condicionador de ar 16 Persianas 57 
Tablet 05 Sofá 15 
Escada 02 Telefone sem fio 15 
Freezer 01 Rede de internet WI-FI 01 
Gaveteiro 10   

 
 

 PRÊMIOS E EVENTOS 
 

8.1 - Foram atribuídos os seguintes prêmios, em 2013, a professores e estudantes da FE: 
1) XVIII Prêmio Brasil de Economia do COFECON - 2013; Mestre do CME/UFBA: Kallenya 

Thays Lima Limeira Oliveira; Categoria: Dissertação de mestrado- 2º lugar ; Título: Qual o 
valor de uma praia limpa? Uma aplicação do método de valoração de contingente no Bairro 
Rio Vermelho, Salvador, BA - UFBA; Orientador: Henrique Tomé da Costa Mata.  
 

2) Prêmio Economia Baiana do XI Encontro de Economia Baiana – 2013; Prof. do CME/UFBA: 
Gervásio Ferreira Santos; Graduando da FE/UFBA: João Gabriel Rosas Vieira; Categoria: 
Artigo científico; Título: Investimento público, ciclos políticos e interação espacial nos 
municípios do estado da Bahia. 
  

3) Prêmio Mundos do Trabalho 2013; Associação Brasileira de Estudos do Trabalho (ABET) e 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Mestre do CME/UFBA: Pedro Marques de 
Santana; Categoria: Dissertação de mestrado; Título: Um estudo sobre o conceito de 
superexploração na obra de Ruy Mauro Marini; Orientador: Paulo Antônio de Freitas Balanco 
. 

 
8.2 - Dois importantes eventos foram organizados e realizados pelo professores da FE em parceria 
com outras instituições do governo estadual:  
 
1) IX Encontro de Economia Baiana. 
2) II Fórum de Economia Aplicada. 

 NECESSIDADES AINDA NÃO CONTEMPLADAS E EQUIPAMENTOS REQUISITADOS 
 
Há necessidades urgentes, que exigem atendimento com certa brevidade e solicitações já 
efetuadas. a seguir apresentamos as mais importantes. 
 
14. Substituição integral da rede hidráulica do edifício da FE, sobretudo dos grandes dutos que faz 

ligação de todos os andares. A estrutura atual data  da construção em 1956. Esse sistema 
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hidráulico pode a qualquer momento sofrer rupturas, o que causaria grandes prejuízos e 
completa interdição das atividades de todo o prédio.  

15. kit de vídeo conferência, que foi solicitado à Pró-Reitoria de Planejamento.  
16. Dez câmaras de vídeo de segurança, CD 1/3, 420 linhas, sistema de segurança integrado. 
17. Cinco impressoras multifuncionais a lazer e um scanner. 
18. Vinte microcomputadores pessoais tipo notebook. 
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FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  
 
 
Metas definidas para o ano de 2013 
 
- Estruturação do novo curso de Cinema e Audiovisual, iniciado em 2010, contemplando a 
proposta da Unidade feita na sua inserção no programa REUNI; 
 
- Ampliação das atividades de extensão, ensino e pesquisa com parceiros nacionais e 
internacionais; 
 
- Criação de novos cursos de pós-graduação lato-sensu (especialização), em especial, a realização 
do curso em Comunicação Estratégica, já em tramitação na UFBA; 
 
- Conclusão da ampliação dos espaços físicos da Faculdade (construção de um anexo) e instalação 
de equipamentos para melhor atender às atividades de graduação e de pós-graduação, segundo a 
proposta feita pela Unidade, contemplando o programa REUNI; 
 
- Aumento do número de professores e servidores técnico-administrativos da Faculdade para 
cobrir as atuais atividades e as perspectivas oriundas da proposta formulada pela Unidade na sua 
inserção no programa REUNI; 
 
- Aumento de número de bolsistas e monitores para suprir determinadas necessidades laboratoriais 
e, sobretudo, para dar possibilidades aos alunos com dificuldades financeiras permanecerem 
frequentando a Faculdade; 
 
- Modernizar os equipamentos laboratoriais e ampliar suas atividades tendo em vista a 
concretização do programa REUNI, estimulando as atividades com excelência, desses laboratórios 
ao nível do ensino, da pesquisa e da extensão; 
 
- Proporcionar a qualificação do quadro técnico-administrativo da Faculdade, como também do 
corpo docente, possibilitando a formação pós-doutoral;  
 
- Continuar estimulando os vários setores da Unidade na busca de parcerias com empresas, 
organizações governamentais e não-governamentais; 
 
- Estabelecimento de outras parcerias internacionais; 
 
- Expansão de políticas acadêmicas.  
  
 
Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas 
 
- O aumento no número de bolsistas (monitorias) na Faculdade de Comunicação tem sido 
constante: principalmente as vinculadas aos programas Permanecer, Monitoria (PROGRAD) e 
PIBIC, além de outras asseguradas pela própria Direção da unidade. Os bolsistas Permanecer têm 
atuado, sobretudo, nas atividades laboratoriais da Faculdade como havia sido previsto pela direção 
nos últimos anos; 
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- O projeto de ampliação da Faculdade está em andamento, sendo que o primeiro anexo deve ser 
entregue neste mês de dezembro. Em paralelo, está em curso a reforma na parte externa e também 
nas áreas internas da faculdade. A expectativa é que a outra ampliação (segundo anexo), 
financiado em parte pelo CT-Infra, tenha as obras iniciadas no primeiro trimestre de 2014; 
 
- Após os concursos realizados para ocupar de maneira efetiva os professores substitutos, a 
Faculdade de Comunicação espera por novas vagas de concursos para professores destinados ao 
curso de Cinema, que ainda está pendente quanto à demanda não atendida, sacrificando as 
atividades dos cursos de Jornalismo e Produção Cultural, com repetidas migrações de professores; 
 
- Quanto à qualificação dos professores da Facom, com o incentivo à formação contínua, quatro 
professores tiveram seus respectivos afastamentos para estágios pós-doutorais aprovados: Leonor 
Graciela Natansohn (2012.2-2013.2, que realizou estágio no Programa de Pós-Graduação 
Universidade de Buenos Aires, UBA); Itania Maria Mota Gomes (2013.2-2014.2, que está 
realizando seu pós-doc na Columbia University); José Umbelino de Sousa Pinheiro Brasil 
(2013.2, na Universidade Federal de Pernambuco) e Giovandro Marcus Ferreira (2013.2-2014.2, 
na Universidade Metodista e na Universidade do Quebéc, Montreal); 
  
- Os professores Marcos da Silva Palacios e a professora Annamaria Jatobá Palacios realizaram 
atividades acadêmicas na Faculdade de Letras e Artes da Universidade da Beira Interior (UBI) em 
Portugal, fruto de um convênio de colaboração firmado com a Faculdade de Comunicação 
(outubro de 2013). O professor Marcos Palacios está co-orientando a primeira tese de doutorado 
em Dupla Titulação UFBA/UBI, juntamente com o Prof. João Canavilhas. O projeto que envolve 
a pesquisa doutoral da candidata Juliana Teixeira está sendo considerada a experiência-piloto para 
esse tipo de colaboração internacional envolvendo a Facom; 
 
 
- A qualificação dos servidores técnico-administrativos está sendo realizada através de Programas 
da Pró-Reitoria de Pessoal e também por cursos de línguas oferecidos gratuitamente através de 
uma parceria da Faculdade com a ASSUFBA. A Direção da Faculdade tem buscado atender as 
demandas de seus servidores técnico-administrativos, através de rodízio entre eles, para realização 
de cursos promovidos pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas; 
 
- Por meio da parceria com a ASSUFBA, a Faculdade também destinou bolsas para que alunos 
pudessem fazer os cursos de línguas. Em 2013, foram 60 bolsas; 
 
- A Faculdade de Comunicação realizou projetos de extensão com empresas da Bahia, dando 
continuidade a parcerias com a (1) Agência de Publicidade e (2) a Cipó Interativa 
Comunicação/InterVozes (Projeto Observatório de Mídia e Direitos Humanos) e finalizou o 
Programa Jornalismo do Futuro, após três edições, realizado em parceria com o jornal Correio* da 
Rede Bahia. 
 
 
Ações Desenvolvidas na Melhoria do Ensino de Graduação e de Pós-Graduação 
 
1. Ensino de Graduação  
 
 - O curso de Jornalismo obteve a nota máxima na avaliação do Enade (nota 5), sendo o sexto 
curso com maior nota na área no Brasil; 
 
- Deu-se prosseguimento às discussões para o processo de Reforma Pedagógica do Currículo do 
Curso de Comunicação (Jornalismo e Produção Cultural) iniciado em 2012. Com a homologação 
das Novas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Jornalismo, a Comissão específica precisará 
fazer as adequações para encaminhamento da reforma; 
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- Foram mantidas práticas de tirocínio docente exercidas por mestrandos e doutorandos dos 
programas de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas e em Cultura e 
Sociedade; 
 
- O Colegiado, junto com a Direção, manteve a promoção das tradicionais Semanas dos Calouros. 
A atividade tem como objetivo apresentar a faculdade aos novos alunos. Durante a semana, os 
alunos tomam conhecimento da função e atividades da Direção, Departamento e Colegiado; do 
programa de pós-graduação da Faculdade; das atividades dos órgãos laboratoriais; dos órgãos 
ligados diretamente aos estudantes como PET, Produtora Júnior e Centro Acadêmico; e também 
assistem a palestras com convidados especiais que tratam de temas de interesse geral; 
 
- Incentivo e orientação aos alunos da Faculdade de Comunicação a participarem dos programas 
de Convênio Internacional e de Mobilidade Acadêmica; 
 
 - A disciplina de Oficina de Produção Cultural, através de seus alunos e coordenada pelo 
professor responsável, tem promovido, desde 2006.2, um evento planejado e executado ao longo 
do semestre com apoio financeiro. Esses eventos semestrais têm tido uma repercussão junto à 
comunidade externa, pois ele é geralmente realizado fora do âmbito da UFBA e tem oferecido 
uma experiência prática aos alunos de Produção Cultural. Como exemplo, pode-se citar em 2013 a 
realização do Desensaio de Carnaval e do Circolando, eventos que trataram temáticas de música e 
circo;  
 
 - Tivemos estudantes premiados no Expocom Regional nas categorias Ensaio fotográfico (aluno 
Daniel Silveira da Cruz), e Lançamento da Revista Fraude 10 (aluna Carolina de Andrade Leal); 
além de uma premiação no Expocom Nacional em Reportagem em Telejornalismo (aluna 
Fernanda Maria Baraúna de Freitas Aragão); 
 
- Os alunos de Jornalismo Taís Santana e Yuri Girardi conquistaram o 1° lugar (Região Nordeste) 
no 4° Prêmio de Jornalismo Universitário da Escola Superior do Ministério Público da União 
(ESMPU) por reportagem publicada no produto laboratorial da disciplina Oficina de Jornalismo 
Digital: Impressão Digital 126 (impressaodigital126.com.br/2013/04/06/irregularidades-do-
metro-de-salvador-se-estendem-da-lapa-a-rotula-do-abacaxi/); 
 
- Os alunos Alexandro Mota da Silva e Ana Paula Lima dos Santos foram premiados no Prêmio 
Telefônica Vivo de Jornalismo Universitário, em sua primeira edição na Bahia.  Alexandro Mota 
na categoria Jornalismo Online (“Virgem”) e Ana Paula Lima na categoria Jornalismo Impresso 
(“Tocando a bola”); 
 
- Parcerias realizadas pelos vários laboratórios com entidades governamentais e não-
governamentais (Laboratório de  TV e Vídeo, Lab Rádio, Labfoto, e Labmidia); 
 
- Laboratório de TV e Vídeo realizou a produção de 18 telejornais anuais, o que se traduz em 144 
reportagens para televisão. Quanto à produção de vídeos para Trabalhos de Conclusão de Curso, 
foram realizados 7 vídeos entre 15 a 20 minutos anuais (produção cultural e jornalismo);  Projetos 
de extensão:  2 eventos científicos gravados durante todo o ano. Os alunos das disciplinas Oficina 
de Planejamento e Produção de Filmes e Vídeos, de Fotografia, de Som, de Edição e de 
Finalização (do curso de Cinema e Audiovisual) realizaram vídeos solicitados pelas disciplinas; 
 
- O Lab Rádio, além de espaço para as aulas, serve também como estúdio de gravação e edição de 
áudio. Além das atividades das disciplinas, o espaço foi usado para realização de diversas oficinas 
de locução e edição de áudio ao longo do ano, seja para alunos da Facom, ou para membros de 
instâncias da unidade como a Agência Experimental. O laboratório também faz gravações, 
gratuitas, para ONGS e outras entidades sem fins lucrativos a exemplo do Grupo Mar e Sol (ONG 
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que cuida do meio ambiente com participantes do Curso de Biologia da UFBA), CETAD, 
Fundação Cultural do Estado da Bahia, etc.  
 
- A Rádio Facom, que funciona como instância auxiliar das disciplinas de rádio, é um espaço para 
experimentação de formatos e linguagens e para o exercício cotidiano dos alunos da faculdade, da 
UFBA e de comunidades carentes.  Em 2013, realizou dez programas, entre eles o Jornal da 
Facom – Programa jornalístico da disciplina Temas Especiais em Radiojornalismo – que já está 
em sua décima-sexta edição. Além disso, realizou transmissões ao vivo e gravações. 
 
- O LabMídia tem como atividade principal servir para consultas e empréstimos do seu acervo de 
filmes e impressos para entidades culturais diversas, bem como para professores e estudantes na 
área de Cinema tanto da UFBA como de outras instituições de ensino, a exemplo da UNEB. 
Buscando otimizar suas atividades, devido ao grande número de filmes e documentos a serem 
analisados, transcritos e catalogados, foi elaborado o projeto “Preservação da Memória do Acervo 
do Setor de Cinema da UFBA”, o qual desde 2007, ininterruptamente, participa do programa 
Permanecer da UFBA, tendo sido contemplado com a concessão de duas bolsas para o ano de 
2013;  
 
- O Labfoto, por sua vez, realizou eventos regulares como o Olhos da Rua, Boneca Sai da Caixa e 
o Em Fofo; fez o programa de formação para seus monitores; ofertou cursos para a comunidade 
externa à UFBA (230 alunos fizeram os cursos em 2013), bem como atendeu à demanda de 
cobertura dos produtos laboratoriais das disciplinas da Facom, cumprindo 226 pautas. Além disso, 
fez a cobertura de eventos institucionais que aconteceram na Facom, como o Encontro da 
Compós, o SimSocial, Enecult, Emprocult, Cine Facom, Facom Som, Lançamento da Revista 
Fraude (PETCOM), dentre outros, e dos espetáculos do Teatro Castro Alves, Teatro da UFBA e 
do Teatro Vila Velha (total de 220 coberturas); 
 
- Realização de eventos científicos (palestras, colóquios, seminários etc), como a palestra com o 
deputado federal Jean Wyllys sobre as manifestações sociais ocorridas em junho e julho no Brasil, 
bem como a democratização dos meios de comunicação e o marco civil da internet; atividades 
promovidas pelas parcerias em atividades de extensão (Jornalismo de Futuro, Observatório de 
Mídia e Direitos Humanos), além das atividades oriundas dos grupos de pesquisa de pós-
graduação, como: II Simpósio Internacional Brasil-Alemanha “Democracia na Era Digital”, e o I 
Seminário de Estudos sobre o Espaço Biográfico: Desafios da bioficção, promovido pelo 
Programa de Pós-graduação em Literatura e Cultura (PPGLitCult) e pelo Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (PósCom) e Seminário Internacional 
“Perspectivas sobre o Espaço Urbano: o imaginário, o concreto e seus saberes”; 
 
- Sediamos também importantes eventos ao longo do ano envolvendo alunos e professores de 
graduação e de pós-graduação. Dentre eles destacam-se: XXII Compós, SimSocial, Enecult, 
Emprocult, Cine Facom, Facom Som. 
 
 
2. Ensino de Pós-Graduação  
 
- O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (PÓSCOM) conta 
com 21 docentes permanentes e 5 colaboradores. Os princípios que orientam a formação dos 
pesquisadores no PÓSCOM sinalizam um curso com exigência média no cumprimento dos 
créditos e disciplinas e alta exigência na participação das atividades dos Grupos de Pesquisa (GP). 
Isto porque os GPs têm sido o espaço privilegiado para a formação dos discentes pesquisadores. 
Como decorrência das atividades dos GP, os discentes são estimulados a participar dos fóruns de 
intercâmbio acadêmico de excelência na área da comunicação e afins, na maioria das vezes 
apresentando artigos que nasceram da vida acadêmica dos GPs. Um outro fruto dos GPs são as 
redes de intercâmbio com outras instituições de pesquisa nacionais e internacionais. Como 
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resultado direto da ação dos GPs, tem-se uma produção bibliográfica qualificada publicada em 
periódicos de referência, capítulos e livros autorais. Ao longo de 2013, esteve empenhado em 
organizar os processos de visibilidade, realizando as seguintes ações como reorganização do site 
do programa; incentivo ao uso do Repositório Institucional da UFBA 
(https://repositorio.ufba.br/ri); Reorganização da Revista Contemporânea 
(http://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom);  
 
- Foi implementado o quarto curso de pós-graduação latu-sensu na Faculdade: “Comunicação 
Estratégica – Gestão da Marca”, apresentado por professores via o Departamento de 
Comunicação; 
 
 
3. Projetos de Pesquisa  
“A prática do Jornalismo Convergente na Web: avaliando padrões de qualidade e novas rotinas no 
jornalismo na Internet”. Responsável: Marcos Palacios; 
 
“Campo da teledramaturgia e autoria no Brasil. Análise dos modos de narrar de diretores de 
telenovelas consagrados”. Responsável: Maria Carmem Jacob de Souza; 
 
“Forma e sentido do Jornal: em busca de gramáticas de matérias significantes no desenvolvimento 
do discurso da notícia”. Responsável: Giovandro Marcus Ferreira; 
 
“Metodologia de Análise de Telejornalismo (II): Um protocolo de análise de gênero televisivo 
como categoria cultural”. Responsável: Itania Maria Mota Gomes; 
 
“Nas bordas da recepção: o efeito-paratexto no leitura/consumo dos filmes”. Responsável: 
Mahomed Bamba;  
 
“Tendências da Música no Documentário Brasileiro Contemporâneo”. Responsável: Guilherme 
Maia de Jesus;  
 
“Teorias da Comunicação”. Responsável: Giovandro Marcus Ferreira; 
 
“Equipamentos culturais de Salvador: públicos, políticas e mercados”. Responsável: Gisele Marchiori 
Nussbaumer; 
 
“Os sentidos atribuídos aos papéis de gênero, à família, classe social e justiça na cobertura 
jornalística impressa e televisiva do caso Isabella Nardoni”. Responsável: Malu Fontes. Equipe: 
Edson Dalmonte; 
 
“Análise crítica da mídia e produtos midiáticos: novos cenários e novas perspectivas no contexto 
das mídias interativas. Responsável: Edson Dalmonte;  
 
“A crítica como lugar de recepção das séries The West Wing e The Wire”. Responsável: Regina 
Gomes; 
 
“Jornalismo Científico: o papel dos meios de comunicação de massa no estado da Bahia”. Responsável:  Simone 
Terezinha Bortoliero; 
 
“Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD) e Convergência Jornalística em Cibermeios”. 
Responsável: Suzana Barbosa; 
 
“Projeto Laboratorio de Jornalismo Convergente”. Responsável: Suzana Barbosa. Equipe: Marcos 
Palácios, Lia Seixas;  

https://repositorio.ufba.br/ri);
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom);
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“Projeto Democracia Digital no Brasil”. Responsável: Wilson da Silva Gomes 
 
 
4. Projetos de Extensão 
 
A Facom sedia alguns projetos de extensão de caráter temporário e permanente. Entre os 
permanentes está o Programa Ciência, Agenda Arte e Cultura, cujo propósito é divulgar ao 
público interno e externo da UFBA a produção acadêmico-cultural, científica e tecnológica 
realizada no âmbito das unidades de ensino da instituição. Conta com 10 estagiários de graduação 
e 02 de pós-graduação;  
Algumas parcerias:  
 
- Atividades com ONG´s:  foram ministradas disciplinas para a graduação em parceria com Ong’s 
(Cipó e Intevozes), além das atividades de pesquisa e extensão com essas duas organizações no 
projeto Observatório de Mídia e Cidadania, financiado pela Fundação Ford; 
 
- A Facom é parceira da Agência Propeg (Laboratório de Propaganda Digital) e foi, durante três 
semestres, do jornal Correio* no Programa Jornalismo de Futuro; 
 
- A Faculdade de Comunicação foi uma das parceiras na realização das duas Conferências 
Estaduais de Comunicação da Bahia, juntamente com a Agecom (Agência de Comunicação do 
Estado da Bahia) e diversas organizações da sociedade civil.  
 
 
5. Convênios, cooperações e parcerias, intercâmbios  
 
- PósCOM/UFBA - Universidade da Beira Interior, Portugal. Mediante Acordo de Cooperação 
existente entre a Universidade Federal da Bahia e a Universidade da Beira Interior, em 2011 foi 
firmado acordo de colaboração entre a Faculdade de Comunicação da UFBA e a Faculdade de 
Artes e Letras da UBI. Dentre os objetivos: 1) estabelecer um Programa de Cooperação 
acadêmica e científica na Área de Comunicação Social para realizar conjuntamente atividades de 
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 - 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 
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internacional  “Audiencias activas y periodismo: Análisis de la calidad y la regulación de los 
contenidos elaborados por los usuários”, coordenado pelo professor Koldo Meso (da Universidad 
Del Pais Vasco); o professor José Francisco Serafim participa do grupo de pesquisa da 
Universidade Aberta de Lisboa, Centro de Estudos das Migrações e Relações 
Internacionais/CEMRI; a professora Professora Itania Gomes participa como pesquisadora 
convidada na École National Superièure des Sciences de l'Information et des Bibliothèque, 
Université de Lyon; o professor André Lemos tem parceria com os seguintes grupos e 
instituições: PUC-SP, Sociotramas, coordenado por Lucia Santaella; MediaLab – UFRJ, 
coordenado por Fernanda Bruno; Space and Culture - University of Alberta, onde o docente foi 
visiting scholar; CEAQ (Université Paris V), dentre outros; a professora Maria Carmem Jacob de 
Souza integra a Rede de Pesquisadores de ficção televisiva no Brasil, da qual fazem parte a 
PUC/SP, ECA/USP, UFRG/RS, UFPE/PE, UNICAP/PE, UFJF, UNIP/SP; já a professora Regina 
Gomes tem participação na rede pesquisa “Brasil Conectado” que integra o projeto “Jovem, 
Consumo Midiático e Convergência” conduzido pela professora Nilda Jacks (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul);  
 
6. Outras informações (premiações) 
 
A Faculdade conquistou alguns prêmios, tanto relacionados à graduação como a pós-graduação, 
bem como na área de Cinema e Audiovisual, relacionados a seguir:  
 
- Prêmio Compolítica Melhor Tese. Trabalho vencedor: Participação Política, Internet e 
Competência Infocomunicacionais: estudo com organizações da sociedade civil de Salvador, de 
autoria de Jussara Borges. PÓSCOM. Orientador: Prof. Dr. Othon Jambeiro;  
 
- Prêmio COMPÓS Melhor Tese 2013. Trabalho vencedor: Formas do telejornal: um estudo das 
articulações entre valores jornalísticos e linguagem televisiva, de autoria de Juliana Freire 
Gutmann. PÓSCOM. Orientadora: Prof. Dra. Itania Maria Mota Gomes;  
 
- Tivemos estudantes premiados no Expocom Regional nas categorias Ensaio fotográfico (aluno 
Daniel Silveira da Cruz), e Lançamento da Revista Fraude 10 (aluna Carolina de Andrade Leal); 
além de uma premiação no Expocom Nacional em Reportagem em Telejornalismo (aluna 
Fernanda Maria Baraúna de Freitas Aragão); 
 
- Os alunos de Jornalismo Taís Santana e Yuri Girardi conquistaram o 1° lugar (Região Nordeste) 
no 4° Prêmio de Jornalismo Universitário da Escola Superior do Ministério Público da União 
(ESMPU) por reportagem publicada no produto laboratorial da disciplina Oficina de Jornalismo 
Digital: Impressão Digital 126 (impressaodigital126.com.br/2013/04/06/irregularidades-do-
metro-de-salvador-se-estendem-da-lapa-a-rotula-do-abacaxi/); 
 
- Os alunos Alexandro Mota da Silva e Ana Paula Lima dos Santos foram premiados no Prêmio 
Telefônica Vivo de Jornalismo Universitário, em sua primeira edição na Bahia.  Alexandro Mota 
na categoria Jornalismo Online (“Virgem”) e Ana Paula Lima na categoria Jornalismo Impresso 
(“Tocando a bola”); 
 
- A Produtora Júnior, empresa júnior da Faculdade de Comunicação com quase 12 anos de 
atuação, já capacitou mais de 3.000 estudantes e vem acumulando prêmios como: 2ª Melhor 
Empresa Júnior do Brasil, segundo o ranking da Brasil Júnior. Conquistou,  em 2013, o 2° lugar 
no Prêmio AMBEV na Categoria Modelo de Gestão em 2013; 
 
- O filme “A melhor idade”, de Adriano Bastos, 4foi premiado no FESTIVAL 5 MINUTOS, nas 
categorias melhor curta pelo júri oficial, melhor curta pelo júri popular e melhor curta baiano pelo 
júri ABCV/ABD-BA. No Festival de Curta Metragem de São Paulo de 2013, levou o top 10 do 
público; 
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- O filme “A Cartomante”, adaptação do conto homônimo de Machado de Assis, também de 
Adriano Bastos, foi premiado no Feciba de 2013, levando os prêmios de melhor direção e melhor 
atriz para Andréa Nunes. 
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FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
  
  
1 - ENSINO DE GRADUAÇÃO 
19. O Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia registrou a apresentação de 48 

monografias, com 49 formaturas dos alunos, referentes ao semestre 2013.1. Os Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC) versaram sobre variados temas na área da Educação. Referentes a 
2013.2, a previsão de  70 apresentrações de monografias e formaturas 70 formaduras.   

20. O Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física registrou em 2012.1, 14 
formaturas sem solenidade. 

21. O Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais registrou em 2013.1, 2013.2 
sem concluintes 

22. O Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Fisica em 2013.1,uma  apresentação de 
monografia e 17 formaturas, para o semestre 2013.2 uma previsão de 16 alunos para coloção 
de grau. 

23. Curso de Licenciatura em Pedagogia para séries iniciais do Ensino Fundamental UFBA-Irecê 
coordenado pela professora Maria Roseli Gomes Brito de Sá, realizou-se em 15 de dezembro 
de 2012 a Colação de Grau de 56 professores-cursistas, no curso de Licenciatura em 
Pedagogia, cumprindo-se assim os termos do convênio firmado entre o município de Irecê e a 
UFBA para formação do quadro de professores da rede municipal em nível superior. 

Com a formatura dessa turma, o município atende a exigência de formação superior para todo 
o seu quadro docente. 

12. Curso de Licenciatura em Pedagogia para séries iniciais do Ensino Fundamental UFBA-
Tapiramutá, 53 professores-cursistas da primeira turma já tiveram seus memoriais aprovados, 
após apresentação de trabalho escrito e instalações coletivas e aguardam a colação de grau a 
se realizar no dia 23 de fevereiro de 2013. 

13. Curso de Licenciatura em Pedagogia Noturno 

14. Curso de Licenciatura em Pedagogia – PARFOR -  pra atendimento a demanda da 
Preifeitura. 

 
2-  ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

24. O Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Educação (PPGE), coordenado pela professora 
Maria Helena Silveira Bonilla, registrou 39 defesas de mestrado e 43 de doutorado. Registrou 
também a matrícula de 113 alunos no mestrado e 151 no doutorado. Seu conceito na Capes é 
nota 4. 

25. O Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC), 
coordenado pelo professor Eduardo Davi Oliveira, registrou a matrícula de 81 alunos regulares  
registrou 15 defesas de doutorado. Seu conceito na Capes é nota 4. 

26. O Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC) é  um 
dos programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal 
da Bahia e da Universidade Estadual de Feira de Santana, registrou a matricula no mestrado de 
35 alunos regulares e no doutorado 67 alunos regulares, com 78 alunos especiais. Registrou 
também 9 defesas de mestrado e 17 de doutorado . No triênio 2007-2010, o programa recebeu 
o conceito cinco na avaliação da Capes. 

27. Mestrado Profissional em Educação: Currículo, Linguagens e Inovações pedagógicas, registrou 
20 matriculas de alunos regulares, atende ao território de Irecê - (Irecê, Lapão e Ibititá), através 
das Prefeitura. Coordenado pela profa. Maria Inez Carvalho. 



UFBA  -  Relatório de Gestão 2013 – Unidades / Órgãos 
 

 226 

 
28. PÓS-GRADUAÇÃO ( lato sensu) 
29. Curso de Especialização em Docência da Educação Infantil – 2ª edição, iniciado em novembro 

de 2012 e termino em junho de 2014, coordenador pela Profa. Mary de Andrade Arapiraca e na 
vice-coordenação professor Cleverson Suzart Silva, com 6 polos: Alagoinhas, Dias D’Ávila, 
Salvador – duas turmas e Jacobina. 

30. Curso de Aperfeiçoamento em Docência da Educação Infantil, coordenado pela professora 
Mary Arapiraca e na vice-coordenação Cleverson Suzart Silva, iniciado em novembro de 2012 
e termino em junho de 2014, com dois polos, Feira de Santana e Vitória da Conquista.  

31. Escola de Gestores/Especialização em Gestão Escolar oferta da Especialização Escola de 
Gestores em 2012 e adentrou 2013 com 600 vagas tendo formado 355 cursos. 

32. Curso de Especialização a Distância em Coordenação Pedagógica- EaD (Cecop2), coordenado 
pela professora Iracy Maria de Azevedo Alves. Iniciado em abril de 2012 a dezembro de 2013, 
com 553 cursistas, com oito polos: Alagoinhas, Barreiras, Itaberaba, Itabuna, Jacobina, 
Salvador, Santo Antonio de Jesus e Vitória da Conquista e com 11 municípios contemplados. 

33. Curso de Especialização em Currículo Escolar (Inez colocar os dados). 

34. Foi aprovada proposta de Curso de Mestrado profissional em Currículo, sendo as 30 primeiras 
vagas destinadas a professores da rede municipal de Irecê-Bahia, em continuidade ao programa 
de Formação Continuada instituído em 2002, com a realização de cursos de graduação e 
especialização. 

 
3. PROJETO DE EXTENSÃO 
 
 4. PROJETO DE PESQUISA 

REALIZAÇÃO TÍTULO PROPONENTE 
INICIO TÉRMINO 

Projeto Griô: Memória e Cultura na comunidade 
do Alto das Pombas 

Pedro Rodolpho Jungers 
Abib 17/09/2011 30/09/2013 

Hannah Arendt e a educação Vanessa Sievers de Almeida 24/05/2013 06/09/2013 
Lazer Cidadão: Uma ação comunitária Romilson Augusto dos 

Santos 01/08/2012 01/08/2013 

A agroecologia no contexto urbano e Educação 
Popular: experiência de oficinas pedagógicas na 
educação ambiental de jovens em escola pública 

Nair Casagrande 
04/03/2013 13/12/2013 

A agroecologia no contexto urbano e Educação 
Popular: experiência de oficinas pedagógicas na 
educação ambiental de jovens em escola pública 

Nair Casagrande 
04/03/2013 13/12/2013 

V Colóquio Internacional sobre Grupo 
Profissional: Educação, Trabalho e Conhecimento; 
I Colóquio Nacional: Questões de método nas 
pesquisas... 

Vera Lúcia Bueno Fartes 

08/05/2013 10/05/2013 

Curso Realidade Brasileira e Educação Popular Nair Casagrande 15/12/2012 09/06/2013 
Economia solidária e desenvolvimento local em 
Assentamentos da região metropolitana de 
salvador: horta comunitária e unidade de 
processamento de alimentos 

Nair Casagrande 

15/01/2013 15/12/2013 

Ensino por Investigação e a alfabetização 
cientifica: Projeto de Trabalho para a sala de aula 

Izaura Santiago da Cruz 28/02/2013 02/03/2013 

Ensino por Investigação e a alfabetização 
cientifica: Projeto de Trabalho para a sala de aula 

Izaura Santiago da Cruz 28/02/2013 02/03/2013 

II Seminário “Critica e superação no debate das 
concepções do ensino da Educação Física” 

Elza Margarida de 
Mendonça Peixoto 10/04/2013 10/04/2013 

I Seminario do Eixo Trabalho Cientifico do Curso 
de Licenciatura Plena de Carater Ampliado - 
FACED 

Elza Margarida de 
Mendonça Peixoto 07/05/2013 07/05/2013 

Apresentação e Defesa dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso do Curso de Licenciatura em 

Elza Margarida de 
Mendonça Peixoto 15/03/2013 17/03/2013 
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Educação do Campo 
Abordagem Métodos e Técnicas de Pesquisa: 
Fundamentos Lógicos 

Celi Nelza Zulke Taffarel 08/04/2013 09/04/2013 

Seminário Interativo Eixo Práxis Prática do Ensino Celi Nelza Zulke Taffarel 22/03/2013 05/04/2013 
 Lançamento do Grupo de Pesquisa "Educação, 
Política, Indivíduo e Sociedade (EPIS): leituras a 
partir da pedagogia, da psicologia e da filosofia”. 

Lygia de Souza Veiga 
29/05/2013 29/05/2013 

Intercâmbio Acadêmico Científico Alemanha e 
Brasil – Visita Científica: Trabalho Acadêmico 
com o prof. Reiner Hildebrant 

Celi Nelza Zulke Taffarel 
05/08/2013 24/08/2013 

Coretos em Movimentos Romilson Augusto dos 
Santos 13/06/2013 30/06/2013 

A Educação Popular e as suas questões 5 Mauricio Mogilka 20/05/2013 19/08/2013 
Seminário do Eixo Práxis Celi Nelza Zulke Taffarel 08/05/2013 08/05/2013 
Circuito Cultural na Copa: Uma plataforma de 
soluções criativas para integrar artes, cultura e 
futebol 

Romilson Augusto dos 
Santos 29/07/2013 30/12/2014 

Serviço de Orientação Psicopedagógica na Escola 
Municipal Cosme de Farias 

Paulo Roberto Holanda 
Gurgel 15/05/2013 04/12/2013 

ENLACE 2013: Encontro de Leitura em Análise 
do Comportamento e Educação 

Paulo Roberto Holanda 
Gurgel 24/08/2013 23/11/2013 

III Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da FACED/UFBA 

Paulo Roberto Holanda 
Gurgel 22/07/2013 25/07/2013 

III Seninario Corpo Cultura e Lazer: história e 
memória do corpo, cultura, lazer para uma 
educação interdisciplinar e relações étnico-raciais 

Mª Cecilia de Paula Silva 
23/07/2013 27/07/2013 

(Des) caminho de uma política? II Seminário UCA 
BASC 

Maria Helena Bonilla 03/12/2013 04/12/2013 

Capoeiragem na UFBA: capoeira como 
possibilidade educativa na universidade 

Amélia Vitória de Souza 
Conrado 17/07/2013 05/02/2014 

Seminário Interativo de Avaliação do Curso de 
Licenciatura em Educação do Campo 

Celi Nelza Zulke Taffarel 23/08/2013 25/08/2013 

Seminário de exposição dos dados produzidos no 
processo de avaliação do curso de Licenciatura em 
Educação Física da UFBA 

Elza Margarida de 
Mendonça Peixoto 29/07/2013 29/07/2013 

Oficina de Extensão de Web páginas Menandro Celso de Castro 
Ramos 31/07/2013 14/08/2013 

Pesquisa em Educação: Para que, Por quê, para 
quem? 

Sara Martha Dick 08/08/2013 08/08/2013 

Encruzilhadas da História: jogos, tecnologia e 
educação histórica 

Mª Inês Correa Marques 09/08/2013 09/08/2013 

Fórum Baiano de História do Esporte e Práticas 
Corporais 

Coriolano Pereira da Rocha 
Junior 18/10/2013 18/10/2013 

Seminário Integrado sobre Formação de 
professores e II Fórum de Licenciaturas com 
Formação Ampliada 

Celi Nelza Zulke Taffarel 
31/10/2013 01/11/2013 

A Educação Popular e as suas questões 6 Mauricio Mogilka 02/10/2013 13/01/2014 
Seminário “Violência na escola” Celma Borges 26/11/2013 28/11/2013 
II Encontro Estadual do Proinfância Bahia MEC – 
UFBA  

Marlene Oliveira dos Santos 04/11/2013 06/11/2013 

Ética, política e formação Vanessa Sievers de Almeida 18/10/2013 14/02/2014 
A arte/cultura de (com) viver em (com) unidade: 
educação em equidade sociocognitiva e... 

Teresinha Fróes Brunham 04/03/2013 31/12/2013 

Educação escolar quilombola: saberes e conexão 
entre urbano e o rural 

Rosangela Costa Araujo 02/12/2013 01/12/2014 

EDUCAR, ARTE E CULTURA: UM CRESCER 
QUILOMBOLA 

Floriano Barboza Silva 
 (ADM) 02/12/2013 01/12/2014 

A educação musical, escola e comunidade Flávia Candusso (DAN) 02/12/2013 01/12/2014 
Memória, Cultura, Artes e Educação na 
comunidade do Alto das Pombas (Salvador) 

Teresinha Fróes Brunham 04/03/2013 31/12/2013 

Memória, Cultura, Artes e Educação na Reserva 
Tha-Fene do Quingoma? Lauro de Freitas 

Teresinha Fróes Brunham 04/03/2013 31/12/2013 

Memória, Cultura, Artes e Educação na Teresinha Fróes Brunham 04/03/2013 31/12/2013 
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comunidade do Alto da Sereia (Salvador) 
Memória, Cultura, Artes e Educação em 
comunidades do Vale do Iguape 

Teresinha Fróes Brunham 04/03/2013 31/12/2013 

Festival  Micheli Ortega Escobar Ginastica 
Alegria da Escola 

Roseane Soares Almeida 17/10/2013 19/10/2013 

I CISP – Colóquio Internacional Saberes e 
Práticas: (COM) VIVÊNCIA – Tecnologias 
Estéticas 

Eduardo David de Oliveira 
03/12/2013 06/12/2013 

I Seminário sobre Eficácia e Equidade no Ensino 
Superior 

Uilma Rodrigues de Matos 03/12/2013 04/12/2013 

 
 
 
5.  CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCEIRAS, INCLUINDO INTERCÃMBIOS DE 
NATUREZA ACADÊMICA 
 

14. 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. 

15. Convênio da Pós-Graduação PPGE com IFBA/ Barrerias Minter e Dinter. 
16. Convênio da Pós-Graduação PPGE com IFBA/ Salvador Minter e Dinter.  
17. Convênio da Pós-Graduação PPGE com Timor Leste Minter.  

 
 
6. QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ ATENDIMENTOS 
PRESTADOS AO PÚBLICO INTERNO E/OU EXTERNO (TIPO DE SERVIÇO 
NÚMERO DE ATENDIMENTO E ETC) 

 
 Comissão de Diagnóstico do Espaço Físico da FACED que objetiva a reorganização da 

ocupação do espaço interno e externo da FACED. 
 Comissão de Biblioteca que objetiva a reorganização e reforma da biblioteca. 
 Comissão de Projeto Político Pedagógico da FACED que objetiva reordenação das 

questões pedagógicas na Faculdade. 
 Comissão de Educação a Distancia que objetiva a discussão e construção de um 

documento da FACED sobre a EAD.  
 
7. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES 
EVENTOS 

 Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Infantil, Criança e Infância - de  29.11.2012   a 
29.11.2013.  

 Memória, Cultura, Arte e Educação na comunidade Alto das Pombas (Salvador)  
  04.03.2013. 

15 Memória, Cultura, Arte e Educação na Reserva Tha-Fene do Quingoma: Lauro de Freitas - 
04.03.2013 

16 ENLACE 2013: Encontro de Leitura em Analise do Comportamento e Educação  
 24.08.2013.  

 Seminário Dança e Cidadania, Memória e Tradição no Brasil e América Latina  
  26.08.2013. 

 A Oficina sobre Segurança na Internet - 23.10.2013. 
 Seminário Integrado sobre Formação de professores e II Fórum de Licenciaturas com 

Formação Ampliada  - de 31.10.2013  a 01.11.2013. 
 Seminário: Pensando as licenciaturas na UFBA - de 27.11.2013 a 29.11.2013 
 Seminário discute a cultura da Não Violência  
 De 26.11.2013 - 08:00 até 28.11.2013 - 19:00 
 O currículo da/na educação infantil e suas múltiplas linguagens  
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 De 04.11.2013 - 17:00 até 07.11.2013 - 19:30 
 Produtoras Culturais Colaborativas do Nordeste  
 31.10.2013 - 15:00 
 Educação Escolar Quilombola: Saberes e conexões entre o urbano e o rural - 02.12.2013 
 (Des)caminhos de uma política pública? - II Seminário UCA BASC - de 03.12.2013. 
 A educação musical, escola e comunidade - 02.12.2013. 
 I Seminário sobre eficácia e equidade na educação superior - 3 e 4/12/2013 
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FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  FFAARRMMÁÁCCIIAA  
  
  
A Gestão 2013 – 2017 da Faculdade de Farmácia teve início em Janeiro de 2014, onde atribuiu 
como meta o acompanhamento da reforma da FACFAR, ampliação do quadro docente e de 
técnicos de laboratórios e administrativos, atendimento da demanda de aquisição de material de 
consumo e permanente, finalização do regimento interno e apoio ao núcleo estruturante do 
colegiado do curso de Farmácia. O curso possui 53 professores, sendo 46 em regime de dedicação 
exclusiva, 07 professores em regime de 20h e 07 professores substitutos, distribuídos em 03 
Departamentos. 

 
2.  ATIVIDADES  
 

2.1 ÁREA ACADÊMICA 
 

2.1.1 Concurso Público 
 

Conforme a tabela de equivalência docente, foram atendidas 08 (oito) vagas para esta Unidade: 
 

a) Edital 01/2013- Professor Adjunto DE Disciplina Bromatologia (01 vaga) 
b) Edital 03/2012 - Professor Adjunto DE Disciplina Controle de Qualidade Físico Químico 

de Cosmético e Medicamento e Tecnologia Farmacêutica (01 vaga) 
c) Edital 03/2012 - Professor Assistente 20h Disciplina Farmacotécnica (01 vaga) 
d) Redistribuição de Docente da UFAM para a UFBA, da disciplina Citologia Clínica (01 

vaga) 
e) Convocação da segunda colocada do concurso da disciplina Parasitologia Clínica pela 

vacância do professor classificado em primeiro lugar (01 vaga) 
f) Convocação do segundo lugar do concurso de Toxicologia pela aposentadoria de professor 

(01 vaga) 
g) Edital 01/2013- Disciplina Farmacocinética (01 vaga) 
h) Edital 01/2013 - Disciplina Gestão e Planejamento de Saúde (01 vaga) 

OBS: Os concursos citados nas alíneas (g e h) serão realizados em março de 2014. 
 

 
2.1.2 ENADE 

 
O curso possui um total de 749 alunos no curso diurno e 170 alunos no curso noturno. Em 2013, 
o desempenho de estudantes de cursos de graduação na área da Saúde, incluindo Farmácia, foi 
avaliado através do ENADE (Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior). Cerca de 40 
estudantes concluintes (alunos com mais de 80% da carga horária total cursada) foram habilitados 
para realização da prova que ocorreu em 24/11/13 e os resultados ainda serão divulgados. Esse 
contingente de alunos foi menor devido à antecipação da colação de grau dos estudantes 
concluintes 2013.1, graduados em 28/10/13. Destes, 02 alunos do curso noturno graduaram por 
apresentarem processos de aproveitamento de estudos e, portanto, reduziram o tempo para 
integralização da matriz. Em 2013 o Curso de Farmácia da Universidade Federal da Bahia 
recebeu 4 estrelas no processo de avaliação das melhores universidades brasileiras pelo GUIA 
DO ESTUDANTE da Editora Abril.  
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2.1.3 Currículo do curso  
 
O Colegiado de Farmácia trabalhou, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) na 
atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), incluindo a realização de duas reuniões com a 
Comissão de Currículos, visando minimizar a necessidade de diligências durante a análise do PPC 
pela Coordenação de Graduação. Os documentos do PPC gerados foram impressos e 
disponibilizados para consulta no Colegiado antes do encaminhamento sob a forma de processo 
para a Pró-Reitoria de Graduação. 
 

2.2 ÁREA ADMINISTRATIVA  
 
2.2.1  Regimento Interno 

 
Dando continuidade a elaboração do regimento interno iniciada na gestão anterior,  foi formada 
uma comissão através da portaria interna 04/2013 de 27 de fevereiro de 2013, que elaborou o 
documento e, após aprovação na Congregação, foi encaminhado à Reitoria para ser avaliado pela 
Comissão de Recursos e Normas – CONSUNI, aguardando análise final.  
 

2.2.2  Recursos Financeiros 
 

Os recursos financeiros recebidos nesta Unidade foram aplicados da seguinte forma:  
a) Aplicação em material de consumo da dotação orçamentária 2013, no total de R$ 

74.058,20 
b) Aplicação de material permanente dos recursos de extensão incluindo cursos de 

especialização, no total de R$68.390,24.  
c) Emenda Parlamentar da Deputada Federal Alice Portugal, no valor de  R$300.000,00 
 
OBS: Este valor foi remanejado para uso desta Unidade no exercício de 2014 

 
 

2.2.3 Reforma da FACFAR 
 
Aprovação do 2º Termo aditivo ao contrato que entre si Celebram a Universidade Federal da 
Bahia e a Empresa Qualy Engenharia LTDA Processo 23066.042414/12-63, em que prorroga o 
prazo de execução da obra por mais 180 (cento e oitenta) dias, portanto até 27/03/2014. E 
acrescenta ao contrato o valor de R$ 905.720,27 (novecentos e cinco mil, setecentos e vinte reais 
e vinte centavos) CORRESPONDENDO A 40,41% (Quarenta vírgula quarenta e um por cento) 
do valor inicialmente contratado. 
 

a) Posição da Reforma do prédio da FACFAR 
 
. Laboratório Multiuso - Com a entrega da primeira etapa já se encontra em pleno 
funcionamento os 04 laboratórios multiuso, os quais foram disponibilizados para a realização das 
aulas práticas sob o apoio de duas técnicas,  as quais são responsáveis pelo preparo das aulas 
práticas dos componentes curriculares além de atenderem através de um formulário todo material 
necessário para as aulas práticas. 
 
. Salas de Aulas - Seis salas de aulas com capacidade para 60 a 80 alunos já se encontram em 
pleno funcionamento a partir do semestre 2013.2. Estando desta forma 90% dos componentes 
curriculares do curso de farmácia em funcionamento na Unidade.  
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3. DEPARTAMENTOS 
 
A Unidade possui três departamentos distribuídos por área de atuação do profissional 
farmacêutico em: Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, Departamento de Análises 
Bromatológicas e Departamento do Medicamento. Entre as atividades desenvolvidas, foram:  
 

ORIENTAÇÕES Departamento do 
Medicamento 

Departamento de 
Análises Clínicas e 

Toxicológicas 

Departamento de 
Análises 

Bromatológicas 
Monitorias 09 08 07 

Bolsas 
PIBIC/PIBIT/PIBEX 34 24 24 

Bolsas Permanecer 08 10 01 
TCC 52 - 11 

 

 
 

4. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

4.1 Cursos de Pós Graduação Stricto Sensu 
 

4.1.1 Mestrado em Ciência de Alimentos  
 
Fazem parte deste programa 05 (cinco) professores com caráter permanente do Departamento de 
Análise Bromatológicas e 06 (seis) professores externos. Tem como Coordenadora a Profª Drª 
Janice Isabel Druzian e como Vice Coordenadora a Profª Drª Alaíse Gil Guimarães. O percentual 
de docente colaborador por docente permanente em 2013 é de 17%, que está no intervalo de 7-22 
%, portanto, este critério de avaliação CAPES, é considerado Bom, e inserido no Conceito 4 na 
área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
 
O programa possui 21 alunos, o que perfaz um percentual médio de 1,75 discentes por docente 
permanente/ano. Segundo os critérios de avaliação da CAPES, este percentual está dentro no 
intervalo de 1,4-2,2%, considerado Bom e inserido no Conceito 4 na área de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos. 
 
O programa sofreu avaliação da CAPES em 2013, permanecendo com o conceito 03. Os 
professores possuem hoje no mínimo cinco orientandos e são por uma /duas disciplinas no 
programa, além da carga horária na graduação e cargo administrativo na Unidade, o que dificulta 
um melhor desempenho no que tange a publicação que foi o ponto fraco da avaliação pela 
CAPES.   
 
 

PUBLICAÇÕES Departamento do 
Medicamento 

Departamento de 
Análises Clínicas e 

Toxicológicas 

Departamento de 
Análises 

Bromatológicas 
Artigos 30 23 38 
Resumo 17 - 17 

Capítulo de livro 06 - 01 
Trabalho completo - - 02 
Demais publicações - - 08 

Patentes 03 - - 
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4.1.2 Mestrado em Ciências Farmacêuticas  
 
 
Fazem parte deste programa 14 professores com caráter permanente da Faculdade de Farmácia, 
dois professores externos e 06 (seis) professores colaboradores. Atualmente tem como 
Coordenador o Prof. Dr. Marcelo Santos Castilho e como Vice Coordenador o Prof. Dr. Eudes da 
Silva Velozo (a partir de outubro de 2013). A Profª  Drª Marilda Souza Gonçalves foi Vice-
Coordenadora até setembro de 2013. O programa possui um total de 26 alunos o que perfaz um 
percentual médio de 1,62% discentes por docente permanente/ano.  
 

4.1.3 Mestrado Interinstitucional em Assistência Farmacêutica 
 
Este mestrado trata-se de um convênio celebrado entre a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul e as demais Universidades Federais, entre elas a Universidade Federal da Bahia e tem como 
objetivo formar rede de pesquisa em nível Regional na área de Assistência Farmacêutica. O 
mestrado tem como Coordenadora a Profª Drª Lucia Noblat e se encontra na segunda turma.   
 

4.2 Cursos de Pós graduação Lato Sensu 
 

4.2.1 Especialização em Microbiologia 
 
 
O curso de especialização em Microbiologia é oferecido aos profissionais da área de Saúde do 
Estado da Bahia, possui uma carga horária de 493h, sua terceira turma teve início em agosto de 
2012 com a finalização prevista para março de 2014. Tem como coordenadora a Profª Drª Joice 
Neves Reis Pedreira e vice-coordenador o Prof. Ms. Cleuber Franco Fontes. Possui 34 alunos com 
envolvimento de 16 professores da FACFAR e 11 externos.  
  

4.2.2 Especialização em Segurança e Inspeção de Alimentos   
 

O curso de Especialização em Segurança e Inspeção de Alimentos já se encontra em  caráter 
permanente. É oferecido aos profissionais da área de alimentos do Estado da Bahia, possui uma 
carga horária de 442h com envolvimento de dez professores da FACFAR e sete professores 
externos. Possui 45 alunos e com previsão de conclusão da turma em março de 2014. Tem como 
coordenador o Prof. Dr. Celso Duarte Carvalho Filho e vice-coordenadora a Profª Drª Eliete da 
Silva Bispo. 

 
5.  PROJETOS DE PESQUISA 

 
Os projetos de pesquisa possuem onze laboratórios envolvidos e foram contemplados pelas 
agências de fomento:  

 
Órgão de Fomento Quantidade 
CNPq 17 
CAPES 02 
FAPESB 22 
PRODOC/UFBA 03 
Instituto Nacional de Energia Ambiental 01 
PROPATEC/ Parque Tecnológico/UFBA 01 
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6. SERVIÇOS PRESTADOS AO PÚBLICO EXTERNO  
 

Os serviços de extensão da FACFAR envolvem doze laboratórios na área do profissional 
Farmacêutico, nas áreas de Análises Clínicas, Alimentos e Medicamentos:  

 
QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ATENDIMENTOS AO 
PÚBLICO INTERNO E/OU EXTERNO OFERECIDOS PELA UNIDADE/ÓRGÃO 

 

Laboratórios Nº DE Amostras/ 
Pacientes/amostras 

Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Produtos: Alimentos, 
água, manipuladores,visitas técnicas e equipamentos e utensílios, 
coordenado pela Profª Drª Clícia Capibaribe Leite. 

8143 Amostras 

Laboratório de Análises e Controle de Qualidade de Alimentos,  
coordenado pela Profª Drª Rosemary Duarte Sales Carvalho. 1472 Amostras 

Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas (LACTFAR), 
coordenado pela Profª Drª Neci Matos Soares. 

7206 Pacientes 
73040 Exames 

Laboratório de Controle Microbiológico de Produtos Farmacêuticos e 
Cosméticos, coordenado pela Profª Drª Maria das Graças Valverde 
Mariani Passos. 

398 Amostras 

Laboratório de Controle de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos,  
coordenado pela Profª Drª. Regina de Jesus dos Santos Cunha 1050 Amostras 

Farmácia Escola 478 Produtos 
 
 

7. DEMAIS INFORMAÇÕES 
 
7.1 Intercâmbios de natureza acadêmica  

 
Nome Função Tipo  Período 

Leonardo Fonseca Maciel Servidor Doutorado 12 meses 
Cinara Vasconcelos da Silva Servidor Doutorado 12 meses 

Maria Eugênia de Oliveira Mamede Docente Pós-Doutorado 12 meses 
 
7.2 Convênios 

 
. Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB 
. Cooperação com o Programa Nacional de Alimentação - PNAE 

 
7.3 Prêmios  

 
. Sociedade Brasileira de Analistas de Alimentos - foram premiados dois professores da 
área de Alimentos com trabalhos de relevância na área. 
 
. Prêmio Inventor – Núcleo de Inovação Tecnológico da UFBA 2013 5ª Edição - quatro 
trabalhos foram premiados com a participação de 06 (seis) professores e alunos de Iniciação 
Científica e de Pós Graduação. 
 

7.4 Eventos  
 

. XXXII Semana de Farmácia realizada durante o período de 04 a 08 de novembro de 2013. 
Contou com a participação dos professores da Unidade e Professores convidados. 
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FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  FFIILLOOSSOOFFIIAA  EE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  HHUUMMAANNAASS  
 
 
Neste relatório, damos continuidade a relatórios anteriores, ressaltando terem sido mantidos, ao 
longo de quatro anos, os propósitos norteadores da gestão que ora se encerra. Assim, em 2013, a 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA deu continuidade a nossa política 
acadêmico-institucional, com atenção especial a três metas bastante amplas. Nossa primeira meta 
recobre um conjunto de ações relativas à recuperação do espaço físico da Faculdade, desde suas 
instalações até a renovação de seus equipamentos. A segunda meta, que certamente tem a primeira 
entre suas condições, toca a essência de nossa vida enquanto instituição acadêmica, pois nos cabe 
sempre enriquecer o ensino e dinamizar a pesquisa, integrando-os, tornando-os públicos e criando 
oportunidades para seu aperfeiçoamento e interação com a comunidade, por um lado, e com 
pesquisadores de outras instituições, por outro. Para isso, também devemos procurar atender cada 
vez melhor as demandas docentes e discentes, ao lado das solicitações da comunidade, o que 
depende da presença de um corpo técnico-administrativo proporcional à densidade acadêmica de 
nossa Faculdade. Enfim, como terceira meta, também fundamental para o sucesso na recuperação 
de condições materiais de trabalho e fortalecimento de nossa integração acadêmica, sempre 
procuramos estabelecer relações institucionais transparentes, de sorte que nossa Faculdade possa 
manter um aprofundado e constante trato democrático e seja autora, coletivamente, de seu próprio 
destino. 
 
Em relação à primeira meta, continuamos em 2013 a realizar pequenas obras, visando a diminuir 
o desconforto de alguns ambientes e a propiciar melhores condições de trabalho, bem como 
intervenções de maior porte. Para essa tarefa, teve importância a disponibilização de espaço para 
equipe de manutenção nas instalações da FFCH, ao preço às vezes de algum incômodo, como o 
barulho que afeta a atividade em algumas salas de aula. Isso, porém, certamente facilitou a 
realização mais imediata de pequenas intervenções, em particular, no combate a danos decorrentes 
das chuvas, consertos de passeios, e mesmo pudemos saudar a solução de problemas crônicos, 
como o telhado do CRH e a bomba do casarão. Enfim, como intervenção significativa, 
registramos a recuperação do espaço do NUCLEAR. Por outro lado, apesar da equipe de 
manutenção em nosso espaço, continuam sem instalação diversos aparelhos de ar condicionado, 
hoje depositados à espera em salas e corredores, além de não termos conseguido ainda que seja 
concretizado nosso pleito de uma lanchonete no Pavilhão Raul Seixas. Ademais, como 
intervenções mais urgentes e importantes, continuamos aguardando a construção do ponto de 
distribuição de refeições, bem como a ampliação do CIEDS. E aguardamos a posição da Reitoria 
acerca do projeto de nossa nova Biblioteca, tão saudada em nossos relatórios anteriores, mas hoje 
arquivada pela FINEP. Também aguardamos que nos seja enviada a versão atualizada do plano 
diretor do Campus de São Lázaro, que, apresentado em versão preliminar em uma reunião com 
representantes da FFCH e do Instituto de Psicologia, ficou de ser enviado ao início de dezembro 
de 2013 para apreciação da nossa comunidade, sem que até agora tenhamos tido dele mais alguma 
notícia. 
 
Certamente, continuamos avançando, com claras melhorias no espaço de São Lázaro. Não 
obstante tais ações, estamos distantes de uma situação satisfatória. Como já dissemos 
anteriormente, alguns sanitários, por exemplo, deixam ainda a desejar, para nos valermos de um 
eufemismo; além de haver uma clara paralisia na implementação de serviços essenciais, como os 
de telefonia e os de climatização dos espaços – em especial, da Biblioteca e das salas de aula. 
Também continua deveras deficiente a situação de nosso estacionamento, com nosso belo campus 
a carecer de intervenções urbanísticas de maior monta, que, por exemplo, lhe garantam inclusive 
uma iluminação satisfatória, e não a resultante de gambiarras.  
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No que se refere à segunda meta, a de dinamização acadêmica de nosso espaço, em relação à qual 
já tivemos tanto sucesso em anos anteriores, julgamos ter sido ainda muito mais bem sucedidos. 
Por exemplo, não realizamos este ano um Encontro de São Lázaro, mas isso exatamente porque, 
em seu lugar, com grande e extraordinária energia acadêmica, realizamos ao menos dois eventos 
de grande expressão nacional e internacional.  
 
Como sabemos, os três Encontros de São Lázaro tiveram grande expressão acadêmica exatamente 
por a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA (juntamente com o Instituto de 
Psicologia) ser um polo regional para a pesquisa de qualidade. Temos agora 7 programas de pós-
graduação, pois tivemos a grande conquista da aprovação e efetiva implantação do curso de 
mestrado em Museologia, que veio se somar aos seis programas de pós-graduação da FFCH, estes 
já com mestrado e doutorado.  
 
A criação do mestrado em museologia foi a mais significativa conquista de nossa pós-graduação 
no ano de 2013, mas também tivemos uma evolução nas notas do conjunto dos programas da 
FFCH. Três dos nossos programas tiveram sua nota elevada (Filosofia, Pós-Afro e Estudos de 
Gênero) e o programa de sociologia foi recomendado para nota 6, sem que a nota tivesse sido 
confirmada pelo CTC da CAPES. Sociologia entra agora com recurso, assim como o programa de 
história, que teve sua nota injustamente rebaixada. De toda forma, é clara a força, bem como a 
consistente evolução de nossa pós-graduação. 
 
Assim, não realizamos a quarta edição do Encontro de São Lázaro, mas porque nos multiplicamos 
em grandes eventos, cabendo destacar: 
 

 XVII Congresso da Sociedade Interamericana de Filosofia, realizado de 7 a 11 de outubro, 
com a apresentação de 1000 trabalhos, dos quais mais de 350 por pesquisadores 
estrangeiros. Foi o mais importante congresso internacional da área de filosofia já 
realizado no Brasil, tendo passado o Brasil a ser a sede da Sociedade Interamericana de 
Filosofia, com a eleição do Prof. João Carlos Salles para sua presidência. Não por acaso, 
na esteira desse grande evento, que bem mostrou o fôlego do programa de filosofia, este 
programa teve sua nota elevada para o conceito 5 pelo CTC da CAPES, que acolheu a 
recomendação do Comitê da Área de Filosofia. 

 
 XVI Congresso Brasileiro de Sociologia, realizado de 10 a 13 de setembro, com cerca de 

5000 participantes, sendo significativa sua expressão regional e nacional. Não por acaso, 
na esteira desse evento, que bem mostrou o fôlego do programa de sociologia, o programa 
teve a recomendação da nota 6 pelo Comitê da Área de Sociologia. 

 
Nesses dois casos, dada a complexidade dos eventos, a FFCH deu mostras de sua capacidade 
acadêmica e do elevado grau de cooperação com centros de excelência. Além desses grandes 
encontros, foram realizados em nosso espaço (ou diretamente promovidos por nossos atores 
acadêmicos) encontros, minicursos, colóquios, palestras, exposições, que mostram a excelência 
acadêmica do trabalho por nós desenvolvido, bem como a riqueza do nosso intercâmbio com a 
comunidade acadêmica nacional e internacional. Mencionamos em seguida apenas eventos, 
deixando de registrar, por exemplo, palestras e minicursos: 
 

 De 21 de janeiro em diante. Exposição sobre EXU. Instalada na sala de exposições 
temporárias do Museu, foi inaugurada com conferência proferida pelo Prof. Dr. Emanuel 
Roque Soares da UFRB. 

 
 De 27 a 28 de maio. II Seminário Venturas e Males da Alma: um olhar sobre as emoções 

na modernidade - Sofrimento e Juventude. Evento vinculado CRH (FFCH-UFBA). 
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 De 29 de julho a 01 de agosto. Seminário Internacional Independências nas Américas. 

Evento promovido pela Fundação Pedro Calmon, em parceria com a UFBA, UFRB, 
UESB e UNEB. 

 
 De agosto a novembro de 2013. Fórum do Pensamento Crítico. Ciclo de conferências 

promovido pela Fundação Pedro Calmon, com nossa parceria, contando com intelectuais 
destacados do Brasil e do exterior (a exemplo de Marilena Chaui, Márcio Pochmann, Emir 
Sader e Nestor Canclini) em torno do tema da cultura e da transformação social. 

 
 De 22 a 23 de agosto. I Encontro Internacional de Política, Trabalho e Território. Evento 

realizado em parceria com a Faculdade de Arquitetura. 
 

 De 02 a 06 de Setembro de 2013. IX Colóquio O Prazer do Texto, tendo por conferencista 
principal Newton Bignotto (UFMG). 

 
 De 03 a 06 de setembro. II Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: Religião e 

Poder. O simpósio foi realizado em parceria com outras Universidades, visando a 
aprofundar e trazer novas reflexões historiográficas acerca da organização, funcionamento 
e atuação dos tribunais inquisitoriais medievais e modernos, nas diversas dimensões da 
sociedade.  

 
 De 9 de setembro a 29 de novembro. I Exposição Internacional Kiebé-Kiebé: Dança 

Iniciática do Congo-Brazzaville. Evento de grande expressão, ao envolver a cooperação 
de nossa Universidade com o Governo do Congo.  

 
 De 29 a 31 de outubro. III Seminário de História Política. Evento com presença de 

pesquisadores internacionais e apoio do Pronex Filosofia e Ciências (FAPESB/CNPq). 
 

 De 05 a 08 de novembro. Seminário Direitos Indígenas. Seminário desenvolvido pelo 
Departamento de Antropologia, com membros das comunidades Maxakali e autoridades 
locais, estudantes e professores da rede pública de Ensino, nos municípios de Teófilo 
Otoni e Ladainha, Minas Gerais. 

 
 De 5 a 30 de novembro. Encontro O MAFRO E VOCÊ. Idealizado pela coordenação do 

MAFRO e pelo jornalista Marcos Rodrigues participante da TEAM (Teia de Afeto do 
MAFRO), o encontro foi realizado com uma mesa redonda, apresentação audiovisual e 
painéis de discussão a segundas, quartas e sextas feiras do mês de novembro. 

 
 12 de dezembro. Corpo & Saúde numa Perspectiva Antropológica. Simpósio promovido 

pelo Departamento de Antropologia, em parceria com o ISC. 
 
 
Os eventos foram promovidos pelos programas de pós-graduação, grupos de pesquisa, órgãos 
complementares ou núcleos de pesquisa e extensão de nossa Faculdade. Foi mantido, claramente, 
um elevado padrão de qualidade nessas promoções, ao tempo que se torna cada vez mais clara a 
progressiva internacionalização de nosso espaço acadêmico. Além da realização de eventos, 
importa registrar a condição especial de nossa Faculdade como um centro de pesquisa, para além 
das imensas demandas de ensino, às quais sempre correspondemos e cujo registro ultrapassaria os 
limites de espaço deste relatório.  
 
Cabe observar que nossa Faculdade tem consolidado cada vez mais seus grupos de pesquisa e 
programas, sendo significativo o número de bolsistas de produtividade a ela vinculados. Em 2013, 
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contamos 32 bolsistas de produtividade do CNPq, assim classificados: dois bolsistas nível 1A, três 
bolsistas nível 1B, três bolsistas nível 1C, uma bolsista nível 1D e vinte e três bolsistas nível 2. 
Situação deveras singular no cenário da UFBA, sendo sintomática do nosso perfil acadêmico, com 
quase um terço dos docentes na condição destacada de bolsista de produtividade. Aguardamos a 
divulgação do resultado do CNPq, previsto para este mês de janeiro de 2014, para conferir 
eventuais mudanças nesse quadro. 
 
Tendo em conta, aliás, o destaque de nossos pesquisadores, cumpre registrar como honrarias 
acadêmicas o fato de alguns de nossos docentes serem membros de Academias de letras ou de 
ciências, além de reconhecimento acadêmico da sociedade através de prêmios. Tivemos 
igualmente vitórias significativas em editais, cabendo destacar Editais de cooperação 
internacional (com a França e Argentina, por exemplo, na área de filosofia), além da continuidade 
de programas de cooperação nacional, como o importante Procad da área de antropologia.  
 
Destacamos os eventos neste relatório, pois eles são, afinal, sintoma de grande dinamismo 
acadêmico. São atividades que, em todas as áreas de conhecimento da FFCH, favorecem a 
integração entre nossos cursos de graduação e nossos programas de pós-graduação. Nesse mesmo 
sentido, porém, podemos destacar a continuidade de ações mais voltadas para a graduação (como 
o PIBIC, o Permanecer e o PET), sendo digno de nota o significativo crescimento do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UFBA (PIBID-UFBA), que recebe apoio 
financeiro da CAPES e beneficia especialmente os cursos de filosofia e de sociologia. O projeto 
se propõe a estabelecer a inserção de alunos da Licenciatura como monitores em escolas públicas 
do ensino médio da cidade de Salvador, de modo que eles possam desenvolver atividades como 
dar apoio às aulas e atividades desenvolvidas pelos professores das escolas, elaborar e executar 
projetos que desenvolvam conteúdos curriculares e investigar novos métodos, estratégias 
discursivas e materiais para transmissão dos conteúdos.  
 
Essa grande energia docente e discente (associada ao crescimento e à multiplicação dos nossos 
cursos e programas) não encontra, porém, contrapartida em um corpo técnico-administrativo 
proporcional ao trabalho a ser desenvolvido. Ao contrário, ao longo dos anos, houve uma drástica 
redução do corpo técnico administrativo, de modo que, apesar de nossos esforços e do empenho 
da Administração Central, além do especial denodo e competência de alguns funcionários, 
programas de pós-graduação, setores e mesmo turnos continuam descobertos, com prejuízos 
evidentes para todos. Além disso, de forma complementar, o pessoal terceirizado de limpeza e 
segurança da FFCH, como o de toda UFBA, tem sido constantemente penalizado, sem que se lhes 
garanta uma situação estável e justa para uma adequada prestação de serviços. 
 
No que se refere, enfim, à nossa terceira meta (qual seja, a de transparência acadêmica), vale 
registrar que temos procurado valorizar bastante o espaço de nossa Congregação, que se reúne 
com frequência. Por essa via, a Faculdade tem ciência dos problemas e faz parte do 
encaminhamento de soluções, posicionando-se fortemente, em especial, pela necessidade de que, 
no que se refere ao espaço de São Lázaro, nossa comunidade acadêmica seja sempre ouvida. Por 
sinal, pelo debate na Congregação procuramos conduzir o processo da sucessão, uma vez que o 
mandato da atual diretoria se encerrou em final de agosto. Por unanimidade, a Congregação houve 
por bem sugerir à Magnífica Reitora que decidisse pela continuidade da atual gestão, na condição 
de pro tempore, uma vez que apareceram candidatos à sucessão. Com isso, a atual diretoria 
aceitava concluir a gestão deste ano letivo, ao tempo que aprofundaria a consulta à comunidade. 
Da mesma forma, contudo, não aparecendo candidatos após dois editais de consulta, apesar de 
grande esforço de convencimento de colegas mais experientes, e não mais podendo a atual direção 
permanecer indefinidamente, voltou a Congregação por unanimidade a sugerir à Magnífica 
Reitora uma saída institucional, qual seja, a de constituir como pro tempore a decana da 
Faculdade, garantindo com isso a continuidade dos trabalhos e a oportunidade de uma consulta no 
primeiro semestre de 2014.  
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A Congregação consolidou-se assim como o fórum efetivo de representação da Faculdade, o que, 
a nosso ver, é uma importante conquista institucional, de modo que, por meio dela, é mantido 
elevado diálogo com a UFBA inteira e com a sociedade. Nossa força acadêmica, nossa 
integridade como espaço universitário depende, com efeito, do respeito que mantemos por toda a 
Universidade Federal da Bahia, mas também pelo modo respeitoso com que igualmente devemos 
ser tratados. Nesse sentido, julgamos essencial para o sucesso de nosso trabalho esse diálogo 
constante e qualificado com as outras unidades e com a Administração Central da UFBA, e temos 
renovados sinais de que essa é a mesma visão da Reitoria, que assim se nos apresentou em 2013 
como uma decisiva parceira. A reunião constante de nossa Congregação tem sido uma tônica no 
encaminhamento dos problemas. Em 2012, nossa mobilização e debate se traduziram na 
elaboração de um novo Regimento da FFCH, à luz dos novos Estatuto e Regimento da UFBA, 
contemplando nossa atividade rotineira e dando a melhor expressão possível, no interesse de 
nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, para o ordenamento das partes que compõem 
nossa Faculdade. Nosso Regimento foi enfim aprovado pelo CONSUNI no primeiro semestre de 
2013, incorporando positivas contribuições da Comissão de Normas do Conselho Universitário da 
UFBA. Estamos agora na fase final de implementação das medidas nele previstas, por exemplo, 
com a elaboração dos regimentos específicos de nossos órgãos complementares e núcleos. 
 
Podemos concluir, então, com otimismo bem fundado, que nossas metas têm sido cumpridas 
progressivamente. Talvez mesmo, em muitos casos, superamos as expectativas. Em outros, vimos 
confirmadas dificuldades quase crônicas de nossa instituição, que parecem, por vezes, reforçar um 
indesejável insulamento de grupos e um desalentador descompromisso de pesquisadores. De toda 
forma, acreditamos estar no caminho correto e, dessa forma, em 2014, como já o fizemos em anos 
anteriores, esperamos poder celebrar juntos a continuidade da recuperação física de nosso espaço, 
o crescimento e a valorização do nosso corpo técnico-administrativo, a melhoria de nossos cursos 
e programas, o fortalecimento e o crescimento de nossos departamentos, com o adensamento e a 
integração de nosso diverso trabalho acadêmico. Esperamos assim que o mais belo campus da 
UFBA, cada vez mais, encontre condições acadêmicas propícias à afirmação do melhor de sua 
natureza, deveras privilegiada, como espaço universitário. 
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FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  OODDOONNTTOOLLOOGGIIAA  
  
  
A FOUFBA apresenta uma estrutura complexa que articula de forma indissociável o ensino e a 
assistência. A quase totalidade das disciplinas clínicas do curso desenvolve as suas atividades 
práticas na Faculdade, e para tanto, a FOUFBA conta com uma capacidade ambulatorial de 
grande porte, comparável à rede municipal de serviços de saúde bucal de Salvador. A Faculdade 
mantém-se enquanto referência para tratamento odontológico em todo estado da Bahia, realizando 
exames de difícil acesso na rede de serviços públicos de saúde. No complexo de ambulatórios da 
instituição são atendidos usuários de todas as macrorregiões baianas, entretanto a grande maioria é 
constituída por usuários munícipes da capital.  
 
 
II. OBJETIVOS, METAS E ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS / AÇÕES 
DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-
GRADUAÇÃO / DESTAQUES 
 
A nova diretoria para o período de gestão 2013/2016 foi empossada em 17/12/2012 com o 
objetivo principal de dar continuidade às exitosas ações empreendidas até então na FOUFBA. 
Foram identificadas então as prioridades e estabelecidas metas para a concretização de soluções 
no âmbito da estrutura física, de equipamentos e às relativas ao bom desempenho 
acadêmico/assistencial. Buscou-se desde então, o apoio da administração central da UFBA e a 
cooperação das Pró-Reitorias para a superação de problemas emergentes e a superação das metas 
estabelecidas. 
 
No plano de reorganização dos processos de trabalho: Implementação do Regimento Interno 
da FOUFBA- após a provação pelo Conselho Universitário, iniciou-se a adaptação para a 
implementação efetiva do novo Regimento. Priorizou-se no primeiro momento, por relacionar-se 
diretamente com as atividades de ensino e assistência, a estruturação do Sistema Integrado de 
Atenção à Saúde Bucal- SIASB, órgão executivo subordinado à diretoria da unidade, que tem por 
finalidade planejar, coordenar, acompanhar, integrar e promover a articulação, e o 
desenvolvimento de ações relacionadas à assistência no âmbito da Faculdade de Odontologia e na 
relação da FOUFBA com a rede pública de serviços de saúde. Foram realizados vários encontros 
e seminários com docentes e servidores para maior efetividade nas ações da assistência e 
consequentemente do ensino. A Central de Atendimento ao Paciente (CAP) foi substituída pelo 
Núcleo de Acolhimento e Gestão (NAGE), responsável agora pelo Acolhimento ao usuário, além 
das funções já exercidas de recepção, organização da oferta, agendamento, arquivo odontológico, 
processamento da informação, monitoramento e avaliação e gestão dos serviços. A implantação 
do Acolhimento na FOUFBA contou durante o ano todo com a valorosa colaboração dos 
professores do Departamento de Odontologia Social e Pediátrica; Biossegurança – houve 
reestruturação da Comissão de Biossegurança, que teve um importante papel na adequação do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos potencialmente Infectantes da Unidade, com a retomada da 
captação e retirada pela empresa especializada responsável; Central de Esterilização – 
avaliações feitas com o corpo discente apontaram este setor como prioritário e, um serviço mais 
eficaz e eficiente foi conseguido graças a nova organização e rotina de procedimentos, com a 
colocação de maior número de prateleiras e 60 novos armários em aço (20 doados pelo D.A. e 40 
disponibilizados pela direção) que são essenciais para dinamizar o serviço de esterilização uma 
vez que os alunos os utilizam para guardar instrumentais esterilizados. Registra-se a essencial 
colaboração de estagiários do Curso de Auxiliar em Saúde Bucal, promovido pelo Departamento 
de Odontologia Social e Pediátrica na Central de Esterilização. No entanto, a falta de meios para 
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manutenção rotineira nas autoclaves não permitiu a perfeita operação do sistema; Projeto 
Segurança –Foi elaborado e executado um projeto de Segurança para a FOUFBA que contou 
com as seguintes ações:  Reorganização do processo de trabalho com substituição dos vigilantes e 
porteiros e recolocação dos postos de observação; Instalação de câmeras de vigilância internas em 
quatro andares e externas na área de frente e fundos do edifício; Implantado um sistema de 
controle de acesso à usuários com estratificação por cores dos ambulatórios com identificação 
também colorida dos crachás dos usuários e visitantes; Assistentes de Ambulatório- 
reorganização do processo de trabalho dos Auxiliares em Saúde Bucal e implantação de nova 
sistemática de utilização de materiais de consumo por ambulatório, Setor de Contabilidade – 
reorganização do setor responsável pela contabilidade e pelas compras de material odontológico 
efetuadas pela unidade com aumento de pessoal e adequação de espaço físico e de equipamentos.  
 
No plano físico–estrutural: reforma da fachada da FOUFBA – apesar dos esforços, não houve 
continuidade das intervenções na área externa/fachada da FOUFBA optando então, a nova gestão, 
por priorizar o andamento de ações estruturais internas (rede elétrica, rede lógica, rede hidro 
sanitária, forro, piso, pintura, impermeabilização, sanitários, portas, etc.), com o acompanhamento 
intenso das ações, assim como de necessárias adequações físicas em alguns ambulatórios: No 1º 
andar: Ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial/Especialização – 
modernização do ambulatório com revestimento cerâmico das paredes e substituição dos 12 
equipamentos odontológicos; Ambulatório de Laser- modernização do ambulatório com 
revestimento cerâmico das paredes e substituição dos 6 equipamentos odontológicos;  No 3º 
andar:  
Ambulatório 3B – modernização do ambulatório 3B com a substituição de pisos, rede elétrica, 
hidráulica  e de ar comprimido com a substituição dos equipamentos odontológicos  adquiridos 
pelo projeto do Ministério da Saúde/Coordenação de Saúde Bucal/Fundo Nacional de Saúde,  
reforma da sala de espera ampliação de número de cadeiras, instalação de ar condicionado e 
televisão; Ambulatório 3A- substituição de 8 equipamentos odontológicos completos, e 
adequação climática com substituição e recondicionamento de  aparelhos de ar condicionado;  
reforma da sala de espera com substituição de revestimento de paredes e piso, instalação de 
aparelho de televisão e  a construção de sanitário para deficiente físico e DML que atenderão todo 
o andar; Sala de Professores de Clínica – em anexo ao ambulatório 3A também foi instalada a 
sala de apoio para a clínica Integrada; Reforma do Setor de Radiologia – iniciada e em fase de 
conclusão a reforma de todo o setor de Radiologia; Laje da Radiologia – serviço de 
impermeabilização com substituição do revestimento de concreto e mantas antigas e reformulação 
do sistema de drenagem; No 2º andar: Forros - substituição de forro em todo o segunda andar, 
Ambulatório 2A-  climatização e pintura da sala de espera e troca dos aparelhos de ar 
condicionado; NAGE – climatização da sala de espera e substituição de quatro equipamentos 
odontológicos e substituição de 3 computadores; Arquivo – Substituição de arquivo deslizante do 
NAGE com aumento da capacidade para arquivamento de prontuários de pacientes; No 5º andar: 
Sala dos Técnicos de Equipamentos- adequação de sala para consertos de equipamentos 
odontológicos; No 4º andar: Setor de Contabilidade – adequação de espaço físico e 
equipamentos de informática; Sala do CEP – por exigência legal, foi criada uma sala apropriada 
para o Comitê de Ética em Pesquisa com equipamentos de informática, climatização, arquivos e 
disponibilizado pessoal auxiliar; também devem ser registrados os importantes itens que servem a 
vários andares: Ar comprimido – aquisição de dois compressores profissionais de ar comprimido 
para funcionamento das clínicas. Filtros de agua- foram instalados em 8 andares filtros de agua 
para pacientes e alunos. 
 
No plano acadêmico/ ensino   Em 2013 estavam cursando regularmente 624 alunos de graduação 
nas 43 disciplinas oferecidas semestralmente no Curso de Odontologia. Quanto às pós-
graduações, a FOUFBA conta  latu e stricto sensu, sendo que na latu sensu estavam em atividade 
no ano 06 Cursos de Especialização em diversas áreas e na stricto sensu estão matriculados 
regularmente no Programa de Pós-Graduação em Odontologia e Saúde da Faculdade de 
Odontologia 19 alunos no Mestrado e 11 alunos no Doutorado, sendo que este ano ainda não 
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houve defesas de dissertações e teses. Registra-se a participação de aluno na modalidade de 
Doutorado Sanduíche na NYU University. O referido programa conta com conceito 4 da CAPES 
sendo muito bem conceituado na avaliação subjetiva. Está em fase de conclusão a última turma do 
Programa Integrado de Pós-Graduação em Odontologia UFBA/UFPB, nível de doutorado com 06 
alunos matriculados e 02 defesas de Teses em 2013. Foi disponibilizada para o alunado uma 
grande sala de estudo e convivência localizado no espaço da antiga biblioteca que contou com a 
troca do forro, instalação de filtros de água, mesas para estudo, internet wireless, e 8 
computadores para pesquisas e inserção de dados pelos alunos nos prontuários de pacientes, além 
de sala para o Diretório Acadêmico e colocação de divisórias para a futura sala da Revista da 
FOUFBA e sala dos professores. Em cada início de semestre com a proposta de fomentar decisões 
junto à comunidade FOUFBA, a Direção, Colegiado, Diretório Acadêmico e PET-Odonto 
realizaram a II e III Semana Acadêmica, fazendo destas semanas um momento ímpar para 
construção do semestre e da vida acadêmica. Também promoveram nos dois semestres a 
SemanAÇÃO onde é feita a coleta de informações para a Avaliação interna da FOUFBA e um 
momento pedagógico direcionado aos docentes da FOUFBA; Registre-se a eficácia desta 
avaliação que proporcionou discussões com os Departamentos e professores sendo notado 
alteração, para melhor, dos componentes curriculares mal avaliados pelo alunado. Quanto ao 
binômio Ensino/Assistência ressalta-se que as disciplinas clínicas do curso de graduação 
desenvolvem as suas atividades práticas nos ambulatórios e/ou serviços da Faculdade, sendo 
executadas ações de promoção da saúde e de prevenção das doenças bucais, bem como 
procedimentos cirúrgicos, restauradores e de reabilitação oral. Prestação de serviços ao Sistema 
Único de Saúde - SUS –Com vistas à mudança do modelo de atenção na Faculdade, deu-se 
continuidade às estratégias de inovação tecnológica, desenvolvimento e implementação do 
Sistema de Informação em Saúde Bucal - SISB; organização e informatização dos arquivos ativo 
e inativo da FOUFBA; concretização do projeto de humanização da atenção e modernização dos 
processos de acolhimento, triagem, agendamento, referência e contra-referência.  
 
Tabela 1 – Procedimentos realizados na FOUFBA em 2013. 

Grupos/ procedimentos Quantidade 
Primeira consulta odontológica programática 4.185 
Procedimentos de urgência 2.341 
Radiografia peri-apical interproximal (bite-wing) 4.979 
Biopsias 61 
Odontologia preventiva 5.706 
Odontologia cirúrgica básica 2.716 
Odontologia cirúrgica especializada 508 
Dentística básica 4.064 
Procedimentos de reabilitação oral 378 
Outros 5.152 
Total 30.090 
Fonte: SISB - FOUFBA 
 
A tabela 1 apresenta a quantidade de procedimentos realizados na FOUFBA em 2013. Esta 
Unidade realiza grande número de procedimentos do grupo de dentística básica e cirurgia básica, 
bem como procedimentos de odontologia preventiva, radiografias peri-apical e interproximal, 
primeira consulta odontológica programática, dentre outros. A quantidade de procedimentos 
realizada supera a produtividade de municípios de pequeno e médio porte da Bahia. Ressalta-se 
por fim, que no presente ano, efetivou-se a atualização do convênio com a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Salvador, com adequação dos procedimentos de média complexidade 
desenvolvidos por esta unidade, fruto de um longo processo de pactuação com esta Secretaria. 
Pessoal - Embora persistam em alguns setores, as deficiências relativas aos servidores técnico-
administrativos, foram minimizadas e as necessidades emergenciais de pessoal de apoio aos 
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ambulatórios (auxiliares em saúde bucal) certamente serão diminuídas com o pregão realizado 
para contratação de pessoal especializado.  
 
 
III. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 
Os inúmeros projetos de pesquisa realizados na FOUFBA evidenciam o esforço institucional para 
o crescimento de sua produção científica. Vários projetos foram contemplados com financiamento 
através da FAPESB, CNPq ou outras agências. Na FOUFBA existem vários grupos de pesquisa 
cadastrados no CNPq e inúmeros projetos desenvolvidos e registrados nos Departamentos e na 
pós-graduação, por questão de espaço serão omitidos os projetos em desenvolvimento dos 
Programas de Pós-graduação stricto e latu sensu e listados somente os principais projetos 
desenvolvido na graduação: Águida Cristina Gomes Henriques Leitão: Estudo Retrospectivo 
dos Mucoceles Orais Diagnosticados no Serviço de Patologia Oral da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte; Imunodetecção de fatores osteoclastogênicos em lesões periapicais 
inflamatórias crônicas humanas; Papel de fatores estimuladores e inibidores da osteoclastogênese 
na imunopatogenia de lesões periapicais crônicas humanas. Alessandra Castro Alves: Análise da 
Longevidade das ARTs com Cimento de Ionômero de Vidro em Molares Decíduos. Ana Clara 
Rebouças: Comunidade, Saúde e Base Comunitária de Segurança: ações integradas para a 
prevenção da violência no território. Andrea Araújo de Nobrega Cavalcanti: Estudo dos efeitos 
da erosão dental sobre estrutura dentinária e materiais restauradores e dos mecanismos para 
minimizar danos superficiais. Andréia Cristina Leal Figueiredo: Avaliação de Ações de 
Promoção de Saúde Bucal com Crianças de Escolas Municipais de Educação Infantil em 
Salvador/Ba. Eliane Sousa Santos: Saúde e Educação infantil: Avaliação de uma tecnologia 
social na promoção da saúde bucal de crianças do bairro de Brotas, Salvador, BA.  Emmanuel 
Braga Rego: Avaliação da acurácia do scaneer de modelos ortodônticos Orthoinsight 3D. 
Antônio Fernando Pereira Falcão: Condições de Saúde Bucal em Pacientes Portadores de 
Hepatites Virais. Antonio Luiz Barbosa Pinheiro: Avaliação Clínica da Utilização da 
Fototerapia Laser no Tratamento da Sintomatologia Dolorosa Associada à Disfunção 
Temporomandibular no Âmbito do Sistema Único de Saúde através do Oral Health Impact Profile 
(OHIP) – 14; Avaliação Clínica da Viabilidade de Utilização da Fototerapia Laser no Tratamento 
de Patologias do Complexo Buco-Maxilo-Facial no Âmbito do Sistema Único de Saúde através 
do Oral Health Impact Profile (OHIP) – 14. Clarissa Araújo Rocha Gurgel: Expressão de Genes 
da Via de Sinalização SONIC HEDGEHOG em Linhagens de Células Tumorais e Identificação 
de Potenciais Moléculas Inibidoras. Fabíola Bastos de Carvalho: Avaliação da área de cimento e 
guta percha em caninos obturados com diferentes técnicas; Avaliação por meio da diafanização do 
preparo de canais radiculares achatados. Flávia Caló de Aquino Xavier: Transição epitélio-
mesenquimal na carcinogênese de boca: estudo de biomarcadores; Efeito da modulação da 
Cavéola na transição epitélio-mesenquimal em linhagens celulares de carcinoma epidermoide de 
boca. Gisela Estela Rapp: Sulco palato-radicular associado à periodontite crônica na 
Universidade Federal da Bahia; Ocorrência, severidade e extensão da doença periodontal na 
comunidade de Oitis Esplanada BA; Avaliação do perfil periodontal utilizando PSR em alunos da 
disciplina de Periodontia da FOUFBA. Ieda Margarida Crusoé Rocha Rebello: Transição 
epitélio-mesenquimal na carcinogênese de boca: estudo de biomarcadores; Efeito da modulação 
da Cavéola na transição epitélio-mesenquimal em linhagens celulares de carcinoma epidermoide 
de boca. Jean Nunes dos Santos: Pesquisa sobre Tecnologia de Micrornas (Coordenador); 
Imunodetecção da Sonic Hedgehog e GPC3-3 em Tumores Odontogênicos; Expressão de 
Micrornas e Proteínas relacionadas à Angiogênese e Mastócitos em Carcinoma Escamocelular de 
Boca e Tumores de Glândula Salivar Menor; Molecular, biochemistry and immunologycal tumor 
diagnosis. Lana Bleicher: Significados e sentidos do trabalho docente: o caso da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Leonardo Gonçalves Cunha: 
Influência do agente cimentante sobre a resistência de união de um sistema cerâmico reforçado 
por zircônia; Efeito do agente cimentante sobre a resistência da união de um sistema cerâmico 
reforçado por zircônia antes e após armazenamento em meio aquoso. Luciana Ramalho: 
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Expressão de componentes da via de sinalização Wingless Type em Tumor Odontogênico 
queratocístico e Ameloblastoma: contribuição para o conhecimento da patogênese- Coordenador; 
Complicações Estomatológicas e do Reparo associadas à Obesidade e Cirurgia Bariátrica: Estudo 
experimental e Clínico. Luciana Valadares Oliveira: Prevalência de DTM em indivíduos 
reabilitados com próteses totais. Marcondes Queiroz de Oliveira: La animación digital como 
uma herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la histología y la patologia. Maria Beatriz 
Cabral: Alterações do sistema estomatognático em portadores de mucopolissacaridose; Cárie 
dentária na Primeira Infância: um estudo longitudinal; Caracterização do serviço odontológico 
ofertado e perspectivas de um novo modelo de atenção: um estudo de caso. Maria Cristina 
Cangussu: Estudo longitudinal do impacto do Programa de Saúde Bucal na Empresa sobre 
indicadores de saúde bucal no SESI-Bahia; Condições de saúde bucal em trabalhadores da 
indústria do petróleo. Maria Goretti Silva Britto: Perfil epidemiológico das condições de saúde 
bucal e fatores associados em crianças de 6 a 60 meses com doença doença falciforme no estado 
da Bahia. Maria Isabel Pereira Vianna: Pesquisa Multi-institucional sobre Doença Periodontal 
em Gestantes e Prematuridade/Baixo Peso ao Nascer - A Experiência de Salvador-Ba. Nelson 
Gnoatto: Condição de saúde bucal de pacientes pediátricos portadores de obesidade. Paloma 
Telles: Elaboração do projeto de pesquisa “Avaliação do conhecimento das mães sobre educação 
em saúde bucal na clínica materno-infantil. Patrícia Leite Ribeiro Lamberti: Avaliação dos 
Métodos Agnor e Papanicolau em Citologia Esfoliativa de Mucosa Normal de Pacientes Fumantes 
e Etílicos. Patrícia Ramos Cury: Avaliação da prevalência e fatores de risco para doenças bucais 
em usuários de crack e cocaína; Estudo das doenças bucais no povo indígena de etnia Kiriri da 
Bahia: Prevalência e fatores de risco para periimplantite em pacientes atendidos na FOUFBA. 
Paula Mathias de Morais Canedo: Efeitos da exposição à fumaça de cigarros, a substancias 
contendo corante e a antisépticos bucais sobre a dinâmica de difusão e a estabilidade de cor de 
resinas composta; Avaliação do efeito da água de piscina sobre a sorção e solubilidade, 
rugosidade superficial e estabilidade de cor de resinas compostas de esmalte. Paulo Sérgio Flores 
Campos: Avaliação da prevalência de ateromas em pacientes diabéticos e hipertensos através de 
radiografia panorâmica digital.; Inserções da cápsula da articulação temporomandibular; Estudo 
anátomo-radiográfico do canal mandíbula; Estudo anátomo-radiográfico do canal mandibular; 
Distância intercanina em relação ao sexo, fenótipo cor de pele e idade - sua importância na 
identificação de marcas de mordida.; Dosimetria e qualidade de imagem em tomografia 
computadorizada multidetector de 64 canais para implante. Rebeca Barroso Bezerra: Influência 
de diferentes sistemas de acabamento e polimento na rugosidade superficial de duas resinas 
compostas. Regina Wanderley Cruz: Alterações do sistema estomatognático em portadores de 
mucopolissacaridose Sandra Garrido: Estratégia Saúde da Família - Inovação Tecnológica para 
Ampliação do Acesso, da Qualidade e Promoção de Saúde Bucal na Atenção Básica. Silvia 
Regina de Almeida Reis: Análise da situação de saúde e determinantes genéticos das fissuras 
labiopalatinas no Estado da Bahia. Sonia Cristina Lima Chaves: Estratégia Saúde da Família - 
Inovação Tecnológica para Ampliação do Acesso, da Qualidade e Promoção de Saúde Bucal na 
Atenção Básica; As Políticas de Saúde Bucal no Brasil: caminhos, descaminhos e condições de 
possibilidade. Viviane Almeida Sarmento: Comparação do Coeficiente de Atenuação do Osso 
Mandibular em diferentes Exames de Tomografia Computadorizada: Estudo experimental in vivo; 
Acurácia de Radiografias Panorâmicas e Reformatações de Tomografia Computadorizada 
Avaliações por meio de Engenharia Reversa e Microtomografia Computadorizada; Relação entre 
Saúde Bucal e Pneumonia Nosocomial em Indivíduos Hospitalizados em Unidades de Terapia 
Intensiva. 
 
 
IV. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE 
EXTENSÃO 

Inúmeras atividades de extensão foram desenvolvidas pela FOUFBA no ano de 2013. Estas 
envolveram eventos; cursos de curta duração; cursos de formação de pessoal auxiliar em 
odontologia; programas preventivos e educativos de caráter eventual ou permanente em escolas e 
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creches; além de atendimento ambulatorial na própria Faculdade. A FOUFBA ofereceu ainda 6 
cursos de pós-graduação lato sensu (especializações em Ortodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, 
Endodontia, Implantodontia, Prótese Dentária e Radiologia). A seguir a lista das principais 
atividades de extensão desenvolvidas: Internato em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, 
Curso de extensão em Endodontia, ACC Prevenção da violência: abordagem interdisciplinar, 
ações de promoção de saúde bucal com crianças de escolas municipais de educação infantil em 
Salvador/Ba; Semana de Atualização Clínica; Promoção de saúde bucal na primeira infância; 
Pacientes Especiais e Gestantes; Curso de Extensão do Laboratório de Patologia; Curso de 
Extensão COAT. 
 
 
 V. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS À 
UNIDADE 
 Águida Cristina Gomes H. Leitão: Prêmio Eric Roger Wroclawski 2013 na categoria Ciências 
Básicas e Medicina Experimental - Laser de baixa intensidade induz proliferação in vitro de 
células-tronco mesenquimais. Revista Einstein - Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert 
Einstein. Regina Lucia Seixas Pinto: º. Lugar na categoria Tema Livre Acadêmico do trabalho 
intitulado Anemia Falciforme: Manifestações radiográficas de interesse odontológico no 1º 
Encontro de Endodontia e 2º.Encontro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da 
12ª.Jornada Odontológica da Bahiana. Silvia Regina de Almeida Reis: 1º lugar categoria Fórum 
Científico: Polimorfismos rs560426 e rs987525 e fissuras labiais e/ou palatinas não sindrômicas, 
Jornada Odontológica da Bahiana; 2º lugar categoria Fórum Científico: Polimorfismos de 
suscetibilidade genética para fissuras lábio ou palato não sindrômica, Sociedade Brasileira de 
Pesquisa Odontológica.Viviane Almeida Sarmento: TOP 100 Health Professionals 2013, 
International Biographical Centre, Cambrigde, England. Alessandra Castro Alves: 2o Lugar com 
a orientação do Forum : Dentinogenese Imperfeita - Relato de caso clinico, UNIME. Emilena 
Xisto Castor: XII JOBA (Jornada Odontológica da Bahiana) obteve o 2º lugar na categoria 
projeto profissional, 3º lugar na categoria projeto acadêmico e 3º lugar na categoria Mesa 
demonstrativa.  

 

VI. PERSPECTIVAS PARA O EXÉRCÍCIO 2014 

Inúmeros foram os problemas enfrentados durante o ano de 2013. A paciência e a superação 
foram marcas registradas da comunidade FOUFBA.  Espera-se que se possa contar novamente 
para a superação dos desafios com o imprescindível apoio da Administração Central da UFBA. 
Continuam necessários investimentos em infra-estrutura para a conclusão de obras inacabadas e 
início de outras imprescindíveis, resolução definitiva para a insuficiência e instabilidade dos 
recursos de custeio provenientes do Sistema Único de Saúde e a melhoria no sistema de compras 
de material de consumo para que o curso não sofra com a frequente solução de continuidade no 
atendimento clínico ambulatorial. 
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IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
 
 
Considerando-se o Ofício Circular nº 021/2013 – PROPLAN, que determina a data de 20 de 
janeiro de 2014 para o envio dos Relatórios Anuais de Gestão (RAG); considerando-se os atrasos 
de entrega dos Relatórios Anuais de Atividades (RAT) de vários setores do ICI; considerando-se 
que em conversa telefônica com a pró-reitora, profa. Maria Isabel Pereira Vianna, a Diretoria do 
ICI foi autorizada a entregar o RAG-ICI-2013, no máximo, em 31 de janeiro de 2014; 
considerando-se que não houve quorum na reunião de Congregação do ICI, convocada para o dia 
30 de janeiro de 2014: 
 
Este RAG-ICI-2013 (versão completa) foi aprovado ad referendum em 30 de janeiro de 2014. 
Em 07 de fevereiro de 2014, em Reunião Ordinária da Congregação, o ad referendum foi 
aprovado por unanimidade. 
 
Este RAG-ICI-2013 (versão completa) foi elaborado com base nos RAT 2013 dos diversos 
setores da Unidade e, especialmente, no Plano Anual de Trabalho da Unidade (PAT-ICI-2013), o 
qual foi submetido à apreciação da Congregação em 11 de junho de 2013, em cumprimento ao 
que determina o Art. 39, inciso I, do Estatuto da UFBA. 
 
 
1) AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO: 
 
1.1) OBJETIVOS E METAS PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO 2013: 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 
· Manter entendimentos com o curso de Museologia visando a criar componente curricular 
optativo para o curso de Arquivologia; objetivo não alcançado; decidiu-se por encerrar a 
busca pelo alcance deste objetivo devido a dificuldades para se levar o asuntom adiante; 
· Dar prosseguimento à organização do acervo arquivístico do Colegiado de Arquivologia 
com elaboração de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos; objetivo alcançado; 
· Participação nos seminários de planejamento didático promovidos pelos Departamentos do 
ICI; objetivo alcançado; o Colegiado prestou apoio à realização dos seminários de 
planejamento didático promovidos pelos Departamentos do ICI; 
· Realização de Seminário de Planejamento Acadêmico; objetivo não alcançado; esta ação 
foi proposta pela plenária do Colegiado, porém não foi viabilizada em virtude da atipicidade 
do calendário do ano; 
· Atuação junto à comissão para elaboração de Projeto de Divulgação dos Cursos de 
Graduação da UFBA, sob a coordenação do Colegiado de Estatística - IM; objetivo 
alcançado; a Coordenadora participou de várias reuniões da Comissão, formada por 
Coordenadores de cursos cujo ingresso de alunos vem declinando desde 2009, sob a 
Coordenação do curso de Estatística (IM). O objetivo dessa Comissão foi buscar 
mecanismos para ampliar a divulgação dos cursos e sua visibilidade entre os estudantes de 
2º grau, entretanto as ações conjuntas não ficaram completamente definidas e as ações 
específicas que caberiam ao curso de Arquivologia não chegaram a ser discutidas em 
plenária por falta de sistematização; 
· Promoção de cursos básicos de línguas (português e inglês), em parceria com os Colegiados 
de Secretariado e Biblioteconomia; objetivo não alcançado; esta ação foi proposta em 
parceria com os cursos de Biblioteconomia e Secretariado, porém não se viabilizou devido à 
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atipicidade dos semestres ministrados em 2013, com a sobrecarga de horas/aula das 
disciplinas obrigatórias e optativas distribuídas durante o ano de 2013 
· Promoção de cursos de atualização para alunos da graduação; objetivo não alcançado; Esta 
ação foi proposta em parceria com os cursos de Biblioteconomia e Secretariado, porém não 
se viabilizou devido a atipicidade dos semestres ministrados em 2013, com a sobrecarga de 
horas/aula das disciplinas obrigatórias e optativas distribuídas durante o ano de 2013 
 
Colegiado do Curso de Biblioteconomia e Documentação - COLBIBLI 
· Implantar novo currículo do curso de Biblioteconomia e Documentação; objetivo não 
alcançado; o currículo não foi implementado devido ao tempo demasiado que ficou retido 
no setor de avaliação de currículos da SGC, reduzindo em muito o tempo hábil para 
rediscussão e apresentação para aprovação e implantação; 
· Promoção do Seminário de Graduação; objetivo alcançado; o seminário foi executado em 
conjunto com o seminário da pós-graduação. 
· Reuniões com professores (semana pedagógica) em parceria com os Departamentos; 
objetivo alcançado; colaboração para a realização do I Seminário sobre Viabilidade de 
Articulação entre as Disciplinas do ICI, em 28/01/2013; A iniciativa foi positiva, uma vez 
que viabilizou a integração entre professores dos dois departamentos, DDI e DFPI, no que 
se refere a evitar redundância de conteúdos em componentes congêneres. Foi uma 
oportunidade de compartilhar metodologias aplicadas e, principalmente, prospectar lacunas 
e oportunidades de melhorias no aporte de recursos tecnológicos para aqueles componentes 
que requeiram a aplicação de TI. A crítica que se faz é que precisamos dar continuidade a 
essa ação; 
· Coleta de informações sobre o curso para o Guia do estudante; objetivo alcançado; Foi 
positiva no sentido de que mantivemos o conceito do curso. 
 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 
· Concurso para docentes; objetivo em andamento; o concurso, com três vagas destinadas 
pela Congregação, tem previsão para sua realização em abril de 2014 
· Melhorias no que tange ao ensino; objetivo alcançado; houve revisão dos componentes 
curriculares e ampliação de referencial bibliográfico das disciplinas. 
 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 
· Finalização do Plano de Desenvolvimento 2012/2013; objetivo não alcançado; o 
afastamento da então chefe do DFPI para o pós-doutorado na Espanha, por um ano, e que 
ainda permanece por lá até final de janeiro de 2014, dificultou a continuidade das ações pela 
nova Chefia eleita, sendo descontinuado este objetivo; 
· Dar consequência ao Seminário Interno de Conteúdos das Disciplinas; objetivo não 
alcançado; o afastamento da então chefe do DFPI para o pós-doutorado na Espanha, por um 
ano, e que ainda permanece por lá até final de janeiro de 2014, dificultou a continuidade das 
ações pela nova Chefia eleita, sendo descontinuado este objetivo; 
· Elaborar Plano de trabalho 2013/2014, a partir dos pontos negativos diagnosticados no 
Seminário de dezembro de 2012, criando comissão para tal fim, na reunião de 9 de janeiro 
de 2013; objetivo não alcançado; o afastamento da então chefe do DFPI para o pósdoutorado 
na Espanha, por um ano, e que ainda permanece por lá até final de janeiro de 
2014, dificultou a continuidade das ações pela nova Chefia eleita, sendo descontinuado este 
objetivo, com um novo plano de trabalho para o ano de 2014, conforme o item 8 do RAT 
2013 – PAT 2014 do DFPI 
 
Diretoria 
· Aperfeiçoamento da infraestrutura do Laboratório Acadêmico de Informática - LAI, com 
aumento do número de computadores, substituição de todos os monitores para telas LCD, 
criação de novas bancadas para computadores, manutenção dos móveis existentes e pintura 
do ambiente; objetivo alcançado; 
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· Ampliar o quadro permanente de docentes da Unidade, via Decreto REUNI, com 
solicitação, já encaminhada, de três vagas de docentes para o DDI e uma vaga de docente 
para o DFPI; objetivo em andamento; concurso previsto para acontecer em março/abril de 
2014. 
 
Núcleo de Estágio - NUEST 
· Realizar encontros e palestras promovidos pelo Núcleo de Estágio, envolvendo as agências, 
na tentativa de sensibilizá-las e comprometê-las com a efetiva função do estágio; objetivo 
alcançado; A palestra foi realizada nos três turnos com a presença de Alanna Barros, 
representante do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), não foi possível viabilizar a 
participação de outras agências intermediárias. A palestra alcançou um número satisfatório 
de alunos. 
· Aprimorar o acompanhamento freqüente e a avaliação das atividades de estágio; objetivo 
alcançado; Registramos um avanço positivo em relação ao acompanhamento, visto que os 
alunos vêm entregando periodicamente os relatórios de estágios, mas ainda não foi possível 
obter 100% dos alunos que realizam estágio. 
· Promoção de palestra, objetivando sensibilizar os graduandos ingressos da legislação que 
regulamenta o estágio; objetivo alcançado; A palestra de sensibilização ocorreu durante a 
receptividade dos calouros e foi positiva, por ter contado com a presença de quase 100% 
deles. 
· Acompanhamento dos relatórios de estágio; objetivo alcançado; Atualmente temos obtido 
um retorno de relatório satisfatório, já que atrelamos a assinatura dos Termos Aditivos e dos 
Termos de Compromisso de Estágio à entrega de relatório e termo de finalização de estágio. 
· Otimização do cadastro dos Termos de Compromisso de Estágio; objetivo alcançado; O 
cadastro vem possibilitando um maior controle da trajetória de estágio dos discentes 
 
Núcleo de Laboratórios – NULAB 
· Promover um curso de extensão em Gerenciamento Eletrônico de Documentos; objetivo em 
andamento; em fase de planejamento, já tendo sido realizadas algumas reuniões, e em 
processo de elaboração do projeto para submeter à Congregação 
· Ciclo de palestras mensais sobre Tecnologia da Informação; objetivo não alcançado; o 
NULAB enviou mensagem a todos os docentes solicitando sugestões de temas, mas não 
recebeu retornos. Em 2014 a proposta será retomada. 
· Fortalecimento da parceria com a STI-UFBA para viabilizar estudos, implantação de novas 
ferramentas e ampliação do LAI; objetivo em andamento; foi realizada parceria com a STI 
para implantação do software livre de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), o 
ALFRESCO. O software já está instalado, pronto para teste. Estamos ainda formando 
equipe para iniciarmos os testes e a homologação do software. Já realizamos uma palestra de 
apresentação com a participação da STI; 
· Elaboração do regulamento dos Laboratórios de Conservação Digital Orientado a 
Preservação e o de Conservação Preventiva de Documentos; objetivo em andamento; 
aguardando aprovação do Regimento Interno do ICI pelo Consuni, desde 14 de julho de 
2010; 
· Planejamento e Implantação dos Laboratórios de Conservação Digital Orientado a 
Preservação e o de Conservação Preventiva de Documentos; objetivo parcialmente 
alcançado; os laboratórios já foram implantados, mas continua-se aguardando a finalização 
da instalação dos aparelhos de ar condicionado; 
1.2) OUTRAS AÇÕES, NÃO PREVISTAS, MAS REALIZADAS: 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 
· Colação de grau da primeira turma de ingressos no curso noturno: No primeiro semestre de 
2013.1, oito alunos ingressantes na primeira turma do curso noturno (2009) colaram grau. 
· Ampliação da oferta de disciplinas optativas: O Colegiado incentivou a oferta dos 
componentes ICIA32, ICIA33, ICIA34, ICIA35 - Tópicos Avançados em Arquivologia, 
tendo contemplado os temas: Competências Infocomunicacionais, Latinidades I e II. Esses 
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conteúdos poderão vir a fazer parte do rol de disciplinas optativas do curso, com o programa 
específico de cada disciplina 
 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 
· Projeto de monitoria: o docente Francisco Pedroza mais uma vez elaborou e obteve 
aprovação de seu projeto de monitoria, que infelizmente não se concretizou por ausência de 
inscrições discentes; 
· Qualificação docente: duas docentes do DDI se titularam em nível de doutorado no ano de 
2013 e outras duas docentes do DDI estão realizando doutoramento; 
 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 
· Concurso para docentes: o concurso, com uma vaga destinada pela Congregação, tem 
previsão para sua realização em abril de 2014; 
 
Núcleo de Laboratórios – NULAB 
· Palestra de abertura e boas vindas aos novos alunos onde foi apresentado o Regulamento do 
Laboratório Acadêmico de Informática (LAI). 
· Projeto de Monitoria Voluntária, para ampliação do horário atendimento do LAI, com 
participação de oito alunos voluntários ao longo do ano. 
· Realização de treinamento com alunos selecionados para o trabalho voluntário de monitoria 
do LAI. 
· Solução de problemas de hardware, software e de infraestrutura: Contabilizada apenas a 
partir de out/2013, com um total de 36 ocorrências, restando ao final do ano apenas uma 
ocorrência pendente, e com prazo médio para solução de três dias. 
 
 
2) ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
 
2.1) OBJETIVOS E METAS PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO 2013: 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 
· Implantação do Curso de Especialização em Gestão e Tratamento de Acervos de Música: 
objetivo não alcançado; após a conclusão de todas as etapas administrativas, o Curso de 
Especialização em Gestão e Tratamento de Acervos de Música foi divulgado nacionalmente 
durante mais de 4 meses, entretanto não obteve a quantidade mínima de inscritos para 
viabilizar a sua realização. Foram avaliados os aspectos relacionados à carga horária de 
horas presenciais, custo de professores-orientadores e valor do investimento individual, no 
sentido de se propor outro modelo para sua realização em 2014; 
 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI 
· Alcançar o conceito 5 do mestrado e doutorado; objetivo não alcançado; a análise crítica da 
não execução do objetivo não foi informada pela Coordenação do PPGCI, mesmo após 
reiteradas solicitações da Ditreção da Unidade; 
· Ampliar a rede de parcerias nacionais e internacionais; objetivo alcançado; realizou 
disciplina optativa ICI A52 Produção, Circulação e Mediação da Informação, oferecida ao 
mestrado e ao doutorado, no molde vídeocoferência, tendo sido ministrada pela Profª. Drª. 
Fernanda Ribeiro, da Universidade do Porto – Portugal. Resumindo, no semestre 2013.1, 
teve como docentes convidados o Prof. Rafael Rocha, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, docente que ministrou a disciplina A61 – Políticas e tecnologias da 
informação. Este mesmo docente apresentou conferência de abertura do ano letivo de 2013 e 
a Profª Isa Freire, da Universidade Federal da Paraíba. participação do Prof. Edivaldo 
Machado Boaventura, apresentando o seminário Metodologia da pesquisa: um caminho 
percorrido; participação da Profª. Flávia Garcia Rosa, apresentando a palestra Repositórios 
Institucionais: realidade da Edufba; 
· Fortalecer e ampliar o número de projetos contemplando a internacionalização; objetivo 
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alcançado; Recebeu como estudante de intercâmbio o doutorando da Universidade de Évora 
Nuno Miguel Epifânio. Recebeu a aluna Mylène Tanferri, por meio de protocolo de cotutela 
firmado entre a Ufba e a Universidade de Lausanne (Suíça), em maio 2013. 
· Incentivar a ampliação e melhor distribuição da produção qualificada dos docentes e 
discentes; objetivo alcançado; participação dos professores Maria Carolina Santos, 
Francisco Pedroza e Albano Oliveira, com apresentação de palestras sobre os caminhos 
percorridos em suas pesquisas de doutorado. 
· Assegurar o bom desenvolvimento dos cursos de mestrado e doutorado em ciência da 
informação; objetivo alcançado; Comprovada a eficiência da implantação da nova estrutura 
curricular do Mestrado em sintonia com a estrutura do Doutorado, conforme projeto 
aprovado pela Capes. Estão sendo ofertadas, com êxito, as novas disciplinas no sistema 
Ufba. Os planejamentos acadêmicos foram elaborados, aprovados e implantados de modo 
equilibrado entre as duas linhas de pesquisa. Asseguraram-se os equipamentos das salas de 
aula necessários ao bom desenvolvimento das atividades de ensino. 
· Realizar o processo de avaliação para credenciamento e recredenciamento de docentes do 
PPGCI / Ufba; objetivo alcançado. 
2.2) OUTRAS AÇÕES, NÃO PREVISTAS, MAS REALIZADAS: 
 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 
· Melhorias no que tange ao ensino e à produção científica: houve atualização de bibliografias 
e de metodologias do ensino de pós-graduação; 
· Ampliação do número de dissertações e teses orientadas por docentes do DDI e da 
participação em bancas examinadoras de dissertações, teses e em exames de qualificação em 
nível da pós-graduação; 
 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 
· Participação em cursos de especialização e em bancas examinadoras de dissertações e teses 
no ICI e em instituições parceiras; 
 
 
3) PROJETOS DE PESQUISA (APROVADOS PELA CONGREGAÇÃO): 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 
· Prospecção do Mercado de Trabalho para Arquivistas egressos do ICI/UFBA: O projeto foi 
desenvolvido no âmbito do Programa Permanecer, objetivando conhecer a colocação dos 
arquivistas egressos do ICI no mercado de trabalho, atendimento dos egressos às demandas 
de mercado, além de traçar o perfil da oferta de vagas de estágio para os estudantes de 
Arquivologia. A vertente da pesquisa relacionada ao perfil do estágio foi concluída, sendo 
apresentado um artigo contendo os resultados no IV Simpósio Baiano de Arquivologia. O 
mapeamento e indexação dos Termos de Estágio permitiu também a consolidação da 
implantação do Núcleo de Estágio (Nuest); 
 
Departamento de Documentação e Informação – DDI (inclui os projetos de docentes 
vinculados também ao PPGCI) 
· Foi ampliada a participação de docentes do DDI em projetos do Programa Permanecer e do 
Pibic / CNPq, Fapesb. O número de trabalhos de conclusão dos cursos de graduação do ICI 
orientadas por docentes do DDI também foi significativo. Também foi expressiva a 
participação de docentes do DDI em bancas examinadoras de monografias dos cursos de 
graduação. 
· 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”); 
· Sistemas e redes sociais como mecanismos de difusão de conhecimentos entre os serviços 
de atenção à saúde; 
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· 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; 
· Mediação da Informação em Bibliotecas Universitárias: desafios na busca de indicadores 
para o aperfeiçoamento de metodologias; 
· Glossário de representação da informação arquivística: projeto de pesquisa; 
· Bibliografia básica e complementar para o curso de graduação em Biblioteconomia: uma 
proposta: período 2012 a 2013; 
· Identidade bibliotecária: perfil dos egressos do curso de biblioteconomia – outubro 2012 – 
julho 2013; 
· Editoração e publicação de uma revista eletrônica: em pauta a ponto de acesso; 
· Difusão do conhecimento e apropriação de saberes: acesso e uso da informação na 
sociedade; 
· Competências infocomunicacionais: estudo em organizações da sociedade civil de salvador; 
· 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); 
· 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; 
· COMPONDO 2.0. 
 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais – DFPI (inclui os projetos de 
docentes vinculados também ao PPGCI) 
· Contribuição à Memória da Ditadura Militar a partir dos Arquivos Administrativos 
Acadêmicos do ICI; 
· Capacitação de Estudantes em Práticas de Gestão nos Arquivos do ICI; 
· Gestão nos Arquivos da Ditadura da UFBA; 
· Editoração de Revista Eletrônica; 
· Elaboração e Aprovação de Projeto de Pesquisa; 
· A Conversão Digital de Documentos Especiais de Acervos Públicos; 
· Campanha Nacional em Saúde/Iniciativa contra a Asma; 
· Desafios e Alternativas Digitais para a Salvaguarda e Difusão do Patrimônio Documental 
Arquivístico Audiovisual; 
· Memória do Arquivo Público da Bahia: 1890-1990; 
· Metodologia para Aperfeiçoamento da Transposição do Modelo Teórico de Avaliação de 
Biblioteca Universitária para o Instrumento Operacional – Banco de Informações Gerenciais 
(BIG); 
· Sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos nas Organizações de Salvador 
 
 
4) PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE 
EXTENSÃO (APROVADOS PELA CONGREGAÇÃO): 
 
4.1) OBJETIVOS E METAS PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO 2013: 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 
· Realização da III Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, a ser realizada 
entre os dias 16, 17 e 18 de outubro, em Salvador: objetivo alcançado; o Colegiado 
conduziu os trabalhos de organização da III Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Arquivologia, realizada entre os dias 16, 17 e 18 de outubro, no Auditório do PAF III, em 
Ondina, com a participação de cerca de 150 professores, pesquisadores, estudantes de 
graduação e de pós-graduação de todo o Brasil; 
· Participação no projeto de extensão Folia Literária para incentivo à leitura, em parceria com 
os Colegiados de Secretariado e Biblioteconomia; objetivo não alcançado; Este projeto foi 
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proposto em parceria com os cursos de Biblioteconomia e Secretariado, porém não se 
viabilizou devido à atipicidade dos semestres ministrados durante o ano de 2013, o que 
inviabilizou o planejamento de novas ações; 
 
Colegiado do Curso de Biblioteconomia e Documentação - COLBIBLI 
· Divulgação do Curso nas Escolas; objetivo não alcançado; A divulgação do curso foi 
executada, parcialmente, durante a Calourada (recepção no ICI). Quanto às escolas, não foi 
feito por parte do Colegiado, visto que estávamos no aguardo de uma ação conjunta do setor 
de avaliação de cursos da UFBA. Este colegiado chegou a participar de reuniões nesse 
sentido 
· Colaboração no Encontro Regional Norte e Nordeste de Estudantes de Biblioteconomia - 
EREBD 2013; objetivo alcançado; 
 
Diretoria 
· Realizar o I Curso Básico de Gestão Documental, em ambiente virtual de aprendizagem, no 
âmbito do acordo de cooperação firmado entre a UFBA, por intermédio do ICI, o Arquivo 
Nacional e a Câmara Técnica de Capacitação de Recursos Humanos do Conselho Nacional 
de Arquivos; objetivo em andamento; aguardando encaminhamentos da Câmara Técnica de 
Capacitação de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Arquivos; 
· Realizar o XI CINFORM; objetivo alcançado; 
· Apoiar ações, no âmbito da parceria com a Avante – Educação e Mobilização Social e com 
a Rede EMredando Leituras, relativas ao Plano Municipal do Livro e da Leitura; objetivo 
alcançado; os componentes da Comissão instituída pela Congregação não tem tido 
condições de atuar com a devida eficácia e regularidade nestas ações, mas o ICI participou 
efetivamente das primeiras ações administrativas e políticas de planejamento; 
· Estimular servidores e setores em geral para participação no ACTA 2013; objetivo 
alcançado; 
Com sua participação em editais de organização de eventos de extensão, cursos e projetos 
sociais, o ICI atingiu o montante de R$ 634.134,60, utilizados nos próprios eventos contemplados 
nos editais, distribuídos da seguinte forma: 
 
 
 
 
ÓRGÃOS DE FOMENTO/APOIO 
EVENTO 
CAPES FAPESB CNPQ MEC 
(CAPITALMEC  
(BOLSAS) 
TOTAL 
E 
CUSTEIO) 
V CAN 20.000,00 13.700,00 10.000,00 43.700,00 
XI CINFORM 23.000,00 19.400,00 10.000,00 52.400,00 
I CIC SAÚDE 
BRASIL 
13.000,00 40.000,00 53.000,00 
III REPARQ 22.000,00 17.950,00 10.000,00 49.950,00 
SBA 2013 8.600,00 8.600,00 
PRADIME 174.000,00* 224.000,00 398.000,00 
SIS PPSUS 28.484,60 28.484,60 
TOTAL 78.000,00 79.534,60 78.600,00 174.000,00 224.000,00 R$ 634.134,60 
( * ) : O relatório da prestação de contas do PRADIME ainda está em gestação pelo NEAD, mas 
há indicações de que 
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haverá devolução de parte dos recursos. 
 
Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância – NEAD 
· Participação em Edital para oferta do curso de Biblioteconomia EaD; objetivo alcançado; 
apesar de o parecer final não ter chegado às instituições participantes do Edital, o resultado 
final foi divulgado na página da CAPES, quando soubemos que a instituição aprovada foi a 
UFRJ. No entanto, a experiência adquirida pelao NEAD nesta ação foi extremamene 
valiosa; 
· Participação de evento promovido pelo CONARQ; objetivo alcançado; participação em 
seminário nacional promovido do Conselho Nacional de Arquivos, no Rio de Janeiro, em 
sessão reservada à educação e à capacitação à distância; 
· Acompanhamento da execução da Capacitação Básica em Arquivologia promovido pelo 
CONARQ; objetivo em andamento; aguardando novos encaminhamentos da Coordenação 
da Câmara Técnica da Capacitação de Recursos Humanos do Conselho Nacional de 
Arquivos. 
 
Núcleo Interdisciplinar de Extensão – NEXT 
O Núcleo Interdisciplinar de Extensão (NEXT) esteve sob a coordenação de Prof. Albano 
Souza Oliveira até junho de 2013. A partir de julho, assumiu a professora Maria Isabel de Jesus 
Sousa Barreira, que nesta função exerce a representação do ICI no Conselho Acadêmico de 
pesquisa e Extensão - CAPEX, ocupando, por este motivo, assento na Congregação da Unidade. 
Abaixo relatamos as ações mais gerais. Na seção 4.2 estão listados os projetos aprovados pela 
Congregação executados ao longo de 2013. 
· Acompanhar as discussões para regularização da Empresa Junior de Arquivologia na 
CAPEX; objetivo em andamento; a UFBA ainda está debatendo o assunto; 
· Dar início, após a liberação dos recursos pelas instâncias ministerial e da UFBA, à execução 
do programa em andamento com a Academia de Letras Jurídicas da Bahia, no âmbito do 
Edital PROEXT-MEC-SESu 2012-2013; objetivo não alcançado; após uma aprovação 
inicial integral do programa, pelo MEC, fomos preteridos por outras propostas que entraram 
com recurso contra as suas não aprovações iniciais, e assim perdemos o acesso aos recursos, 
ficando apenas com a aprovação pelo mérito. A proposta poderá ser submetida em um 
próximo edital. 
· Concluir execução do projeto em andamento com a Academia Baiana de Educação, no 
âmbito do Edital PROEXT-MEC-SESu 2011-2012; objetivo em andamento; dificuldades 
administrativas, inclusive junto ao MEC para alteração de senha de acesso ao sistema de 
enmissão de relatórios, têm adiado a esperada conclusão formal deste projeto. Por outro 
lado, a proposta e a parceria manterão continuidade até que se alcance, de fato, os aspectos 
que ainda não puderam ser finalizados no período formal de execução da proposta. 
· Realizar o curso de Especialização em Tecnologia e Inovação; objetivo alcançado; 
destinado à capacitação dos servidores da UFBA, o curso foi concluído com êxito, após a 
apresentação da monografia de conclusão de curso de 23 alunos regularmente matriculados. 
· Organização do espaço físico destinado a coordenação; objetivo em andamento; com o 
apoio da Diretoria da Unidade, o espaço vem sendo equipado com mobiliário e computador, 
aguardando, ainda, a aquisição de mapotecas pela PROPLAN. 
· Retomada na construção da minuta do Regulamento do NEXT; objetivo em andamento; 
aguardando a aprovação do Regimento Interno da Unidade pelo Consuni, desde 14 de julho 
de 2010 
· Mapeamento detalhado das atividades atualmente desenvolvidas; objetivo alcançado; o 
SIATEX, com o constante lançamento das atividades no sistema, é o sistema que nos 
permitre ese mapeamento, eliminando a necessidade de um amapeamento, já que a consulta 
à base de dados nos fornece os dados que precisarmos. 
· Apoio às iniciativas extensionistas do ICI; objetivo alcançado; todas as atividades do ICI na 
esfera da extensão são aprovadas em Congregação e contam com o apoio do NEXT 
· Ampliação dos convênios e parcerias com a comunidade acadêmica e externa à UFBA; 
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objetivo alcançado; 
· Formalização das atividades extensionistas no Siatex; objetivo alcançado; todas as 
atividades aprovadas pela Congregação vêm sendo lançadas no sistema; 
· Proposta SIATEX: 5478 - III Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia; 
Proponente: Aurora Leonor Freixo; Data de Aprovação da Proposta: 07/07/2011; objetivo 
alcançado; 
· Proposta SIATEX: 5760 - XI CINFORM - Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em 
Informação; Proponente: Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira; Data de Aprovação da 
Proposta: 14/09/2012; objetivo alcançado; 
· Proposta SIATEX: 5280 - I Seminário sobre Conhecimento, Inovação e Comunicação em 
Serviços de Saúde - I CIC SAÚDE BRASIL 2013; Proponente: Francisco Jose Aragão 
Pedroza Cunha; Data de Aprovação da Proposta: 14/09/2012; objetivo alcançado; 
· Proposta SIATEX: 5155 - I Oficina de Ferramentas de Comunicação Científica; Proponente: 
Nidia Maria Lienert Lubisco; Data de Aprovação da Proposta: 12/12/2012; objetivo 
alcançado; 
· Proposta SIATEX: 5240 - Diálogos Contemporâneos; Proponente: Alzira Queiroz Gondim 
Tude de Sá; Data de Aprovação da Proposta: 14/12/2012; objetivo não alcançado; 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI 
· Realizar o III Seminário de Pesquisa do PPGCI-UFBA: Integrando graduação e pósgraduação; 
objetivo alcançado; a publicação dos anais será editada pela Edufba, com 
previsão de ser lançada em 2014. 
· Implementar projetos voltados à inserção social; objetivo alcançado; A doutoranda Elieny 
do Nascimento Silva, que desenvolve projeto de tese intitulado “Responsabilidade social da 
Ciência da Informação na extensão universitária”, vem representando o PPGCI / Ufba no 
ciclo de seminários desenvolvidos pela PROEXT / Ufba “Extensão – A bola da vez” 
· Incentivar a ampliação e melhor distribuição da produção qualificada dos docentes e 
discentes; objetivo alcançado; participação dos professores Maria Carolina Santos, 
Francisco Pedroza e Albano Oliveira, com apresentação de palestras sobre os caminhos 
percorridos em suas pesquisas de doutorado. 
· Incentivar projetos de extensão; objetivo alcançado; vários docentes e discentes do PPGCI 
atuam em projetos de extensão, ligados às suas instituições de vinculação atual ou aos 
setores do ICI nos quais estão diretamente lotados; 
 
 
4.2) OUTRAS AÇÕES, NÃO PREVISTAS, MAS REALIZADAS: 
 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 
· Organização do acervo da Central de Atendimento da Faculdade de Odontologia: O 
Colegiado, através de sua Coordenadora, continuou prestando assessoramento técnico 
regular à Faculdade de Odontologia, através da supervisão dos estudantes de Arquivologia, 
bolsistas do Programa Permanecer, Programa de Ações Institucionais e Proufba alocados ao 
Projeto de Organização dos Prontuários Odontológicos da Central de Atendimento a 
Pacientes (CAP-Foufba). Uma das bolsistas apresentou uma comunicação de pesquisa sobre 
o modelo implantado no I CIC Saúde 
 
Colegiado do Curso de Biblioteconomia e Documentação - COLBIBLI 
· Como melhorar a visibilidade do curso perante os vestibulandos: Foi realizada uma reunião 
extensiva do Colegiado de Biblioteconomia e Documentação, no dia 27 de novembro de 
2013, com participação do público externo, visto que, no último vestibular, só houve o 
ingresso de 13 alunos, contra uma oferta de 60 vagas. A reunião visou analisar, discutir e 
estabelecer ações a serem conduzidas para promover a dita visibilidade. 
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Departamento de Documentação e Informação - DDI 
· Organização da III Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia; 
· I Seminário Nacional sobre Conhecimento, Inovação e Comunicação em Serviços de Saúde; 
· Especialização em Tecnologia, Inovação e Organização do Conhecimento; 
· Núcleo de Disseminação do Conhecimento – Projeto Alerta; 
· Colaboração na organização de eventos: docentes do DDI estiveram envolvidos em 2013 na 
organização e coordenação da comissão científica do Encontro Regional Norte e Nordeste 
de Estudantes de Biblioteconomia (EREBD), como também participaram como membros 
avaliadores da comissão científica desse evento; 
· Aprovação de financiamento e apoio de eventos científicos para docentes do DDI; 
· Participação de docentes em comissões de eventos científicos nacionais e internacionais; 
 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 
· Participação de docentes na Câmara Técnica de Capacitação de Recursos Humanos 
(CTCRH-CONARQ); 
· Curso de Extensão GED; 
· Democracia Latina; 
· Especialização em Gestão de Processos Universitários; 
· Organização do Acervo Documental do Professor Romano Galeffi; 
· Digitalização de Acervo Fotográfico ICI/UFBA; 
· Semiótica da Informação Visual e Pedagogia: O Design na Produção de Ferramentas para o 
Ensino de Crianças e Adolescentes Surdos; 
· Participação dos docentes em eventos extensionistas: promovidos pelo IBICT, PPGCI, 
Arquivo Nacional, AABA e pela PROEXT-UFBA, bem como a inserção na ACTA 2013, 
no ENANCIB 2013, no ENECULT, na rede Cariniana, REPARQ e CTCM. 
 
Diretoria 
· Palestra promovida pela Diretoria da Unidade: Preservação de objetos digitais, realizada em 
16/07/2013, por Luis Sayão (CNEN); 
· Palestra promovida pela Diretoria da Unidade: História do Papel, realizada em 02/12/2013, 
por Antonio Gonçalves da Silva (Arquivo Nacional); 
· Palestra promovida pela Diretoria da Unidade: Fabricação de Papel Moderno, realizada em 
02/12/2013, por Antonio Gonçalves da Silva (Arquivo Nacional); 
· Seminário promovido pelo Instituto Cultural Brasil-Alemanha, em parceria com a Diretoria 
do ICI: O espaço da Biblioteca no mundo digital realizado dia 15/07/2013 – Auditório de 
PAF III –UFBA; 
· Seminário promovido pelo Instituto Cultural Brasil-Alemanha, em parceria com a Diretoria 
do ICI: O futuro das bibliotecas escolares: desafios e perspectivas – Auditório do Goethe- 
Institut. 
Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância – NEAD 
· PACC 2012 – Plano Atual de Capacitação Continuada – Universidade Aberta do Brasil 
(UAB - UFBA): Participação na formação continuada de coordenadores, docentes, tutores, 
profissionais multidisciplinares e técnicos envolvidos em projetos/cursos no âmbito do 
Sistema UAB, visando fomentar o uso das TIC na UFBA e ampliar o número de pessoal 
qualificado para trabalhar em atividades relacionadas às práticas de EAD. Os cursos 
previstos são: 
o Curso Moodle para professores: a educação online na UFBA. Vagas: 200 
o Design Educacional. Vagas: 200 
o Tutoria em EAD. Vagas: 200 
o Gestão em EAD. Vagas: 200 
· Projeto para Desenvolvimento de Material Didático e de Apoio ao Curso de 
Biblioteconomia na Modalidade a Distância – CAPES/CNPQ: Participação no 
desenvolvimento de materiais didáticos de apoio ao curso de Bacharelado em 
Biblioteconomia na modalidade a distância, considerando o staff e experiência em EaD que 
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a UFBA já possui, aliados àqueles adquiridos durante os últimos anos em que o curso de 
Biblioteconomia na modalidade presencial foi realizado na UFBA. 
· Curso de Extensão PRADIME: Curso destinado aos Dirigentes Municipais de Educação e 
Técnicos das Secretarias de Educação dos estados de Alagoas, Sergipe e Maranhão para 
tratar de questões essenciais a gestão da educação publica nos municípios, tais como: 
Planejamento, Orçamento, Finanças, Materialidade e Materialização. 
 
Núcleo Interdisciplinar de Extensão – NEXT 
· Proposta SIATEX: 6154 - Elaboração de artigos científicos; Proponente: Rubens Ribeiro 
Gonçalves da Silva; Data de Aprovação da Proposta: 19/09/2013; 
· Proposta SIATEX: 5558 - Como Falar em Público: Apresentação de Seminários 
Acadêmicos; Proponente: Rubens Ribeiro Goncalves da Silva; Data de Aprovação da 
Proposta SIATEX: 17/04/2013; 
· Proposta SIATEX: 5899 - PRADIME-EaD; Proponente: Maria Carolina Santos de Souza; 
Data de Aprovação da Proposta: 17/07/2013; 
· Proposta SIATEX: 5646 - IV Simpósio Baiano de Arquivologia; Proponente: Jussara 
Borges de Lima; Data de Aprovação da Proposta: 11/06/2013; 
Com relação à Parede Galeria: 
· “Expressão 4”, com esculturas de alunos da Escola de Belas Artes da UFBA, sob a 
orientação do prof. Paulo Guinho, em janeiro de 2013; curadoria de prof. Albano Oliveira; 
· Com a saída de prof. Albano Oliveria do NEXT, tendo também a necessidade de 
interromper sua atividade como curador da galeria, a Curadoria da Parede Galeria, ação 
extensionista permanente, passou à responsabilidade do Diretório Acadêmico do Curso de 
Arquivologia (DA-ARQ), numa experiência inédita, proposta pela Diretoria da Unidade e 
aprovada por unanimidade pela Congregação, tendo como curador Daniel Marins. A 
exposição realizada sob a curadoria do DA-ARQ em 2013 intitulou-se “Poéticas do 
Reencontro”, com Curadoria de Graça Ramos e Daniel Marins e Coordenação de Cristina 
Damasceno e Paulo Guinho. 
 
 
5) CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS, INCLUINDO INTERCÂMBIOS DE 
NATUREZA ACADÊMICA: 
 
Diretoria 
· Estabelecer Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação existente entre a UFBA e a 
Universidad Carlos III de Madrid (Espanha); objetivo em andamento; a vice-diretora do 
ICI está realizando estágio pós-doutoral na Espanha e levando adiante encaminhamentos 
administrativos com a UC3M para o aditivo específico com o ICI; 
· Estabelecer acordo de cooperação com a Universidad de Murcia (Espanha); objetivo em 
andamento; a vice-diretora do ICI está realizando estágio pós-doutoral na Espanha e 
levando adiante encaminhamentos administrativos com a UM para o aditivo específico com 
o ICI; 
· Renovar acordo de cooperação com a Universidad de Salamanca (Espanha); objetivo em 
andamento; a vice-diretora do ICI está realizando estágio pós-doutoral na Espanha e 
levando adiante encaminhamentos administrativos para a renovação do acordo de 
cooperação, vencido em 2010, entre UFBA e UM, com aditivo específico para o ICI; 
· Estabelecer acordos de cooperação com a Université de Lyon III (França); objetivo adiado; 
· Estabelecer acordos de cooperação com o Centro de Pesquisa e Documentação da História 
Contemporânea do Brasil - Fundação Getúlio Vargas; objetivo em andamento; contatos 
pessoais e visitas técnicas já foram realizadas para os encaminhamentios formais em breve, 
com previsão de abril/maio de 2014; 
· Estabelecer acordos de cooperação com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO); objetivo em andamento; contatos pessoais e visitas técnicas serão agendadas 
para os encaminhamentios formais iniciais, com previsão de maio/junho de 2014; 
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· Estabelecer acordo de cooperação com a Academia Baiana de Educação; objetivo em 
andamento; a ABE está reunindo a documentação necessária para o estabelecimento do 
acordo; 
· Dar prosseguimento ao estabelecimento do Plano de Trabalho para intercâmbio de 
estudantes e docentes no âmbito do acordo de cooperação existentre entre a UFBA e a 
Universidade de Coimbra; objetivo em andamento; os encaminhamentios formais da 
documentação necessária já está sendo providenciado, com previsão de março/abril de 2014; 
 
Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância – NEAD 
· Parcerias com o Ministério de Educação e Comunicação para realização do PRADIME e, 
por extensão, com a Escola de Administração da UFBA, Universidade do Estado da Bahia e 
Instituto Federal da Bahia. 
 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI 
· Acordos firmados com a UFRGS, UFPB, UFMG e Universidade do Porto (Portugal), para 
oferta de disciplinas com docentes convidados. 
· Firmadas parcerias também com a Universidade de Lausanne (Suíça), Universidade do 
Porto (Portugal), e Universidade de Évora (Portugal) para a realização de eventos 
internacionais e acolhimento de alunos estrangeiros. 
· Estágio pós-doutoral da Profª Nídia Lubisco na Universidade Carlos III (Espanha); 
· Doutoramento sanduíche de Giovanna Guedes na Universidade da Calábria (Itália) 
· Acordo firmado para a realização do doutoramento sanduíche de Martha Suzana Cabral 
Nunes na Université Paul Sabatier, Toulouse III – Paris – França, com início previsto para 
fevereiro/2014 e término em julho/2014. 
· Estão sendo firmadas parcerias junto à Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em 
Mediações e Usos Sociais de Saberes e Informação (Rede Mussi), ao III Colóquio 
Internacional A Medicina na Era da Informação (Medinfor), mantendo o protocolo assinado 
em 2008 entre o PPGCI / Ufba, ICI / Ufba, Faculdade de Medicina / Ufba e Universidade do 
Porto – Portugal. 
· Acesso a bolsas de mestrado e de doutorado provenientes do Programa Grupo Coimbra, 
intercâmbio estabelecido pelo PROPG / Ufba com a Organização dos Estados Americanos 
(OEA). 
· Participação no Programa PAEC, selecionando candidatos com bolsa ao mestrando, 
oriundos da África. 
· Contatos desenvolvidos junto ao Instituto de Letras, à Faculdade de Medicina da Ufba e à 
Faculdade de Direito da Ufba, para a consecução de projetos acadêmicos, científicos, 
tecnológicos e de inovação. 
 
6) QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ATENDIMENTOS 
PRESTADOS AO PÚBLICO INTERNO E/OU EXTERNO OFERECIDOS (TIPO DE 
SERVIÇO, Nº DE ATENDIMENTOS, ETC.): 
 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 
Gerência Administrativa e Financeira 
Acompanhamento e controle dos serviços de limpeza e vigilância 
Apoio à realização de eventos de extensão (EREBD, ParedeGaleria, CINFORM) 
Apoio à recepção de calouros (Calourosa e Calourada) 
Apoio ao Núcleo de Estágio 
Apoio ao projeto PRADIME 
Apoio e participação em atividades de normalização do ICI e da UFBA (REGPG) 
Atendimento a Diretoria e vice-Diretoria 
Atendimento aos discentes 
Atendimento aos docentes 
Atendimento aos técnicos administrativos 
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Certificados de eventos 
Controle de freqüência dos servidores 
Controle de salas 
Controle de acesso de veículos ao ICI (selo para veículos de servidores) 
Elaboração da tabela do recesso para festas de final de ano 
Elaboração do edital para eleição do representante técnico-administrativo para o biênio 2013/2015 
Elaboração do formulário de ocorrências (justificar faltas e atrasos dos servidores do ICI) 
Elaboração do questionário de satisfação dos usuários dos serviços da GERAF 
Elaboração e distribuição do crachá de identificação do ICI 
Emissão de passagens e diárias no sistema SCDP 
Manutenção da Unidade através do sistema SIPAC 
Participação em comissões de estágio probatório de servidor 
Participação na Comissão de Acompanhamento de Obras 
Participação na comissão para proceder inventário de bens móveis 
Programação de férias no sistema SIAPE 
Programas de disciplinas e Histórico Escolar (currículo antigo) 
Representação da Unidade na PROAD, no Setor de Eventos 
Representação do ICI na Coordenação de Meio Ambiente/Coleta Seletiva 
Representação na Comissão Permanente de Arquivos da UFBA 
Representação na Congregação (titular e suplente) 
Representação na PRODEP (titular e suplente) 
Representantes para registro no Sistema de Registro de Ocorrências de segurança – SRO 
Secretariado nas solenidades de colação de grau dos cursos do ICI 
 
Colegiado do Curso de Graduação em Arquivologia 
Orientação acadêmica aos discentes relativa ao 
cumprimento da matriz curricular e atividades 
complementares. 
Orientação sobre competências e habilidades 
exigidas no curso de Arquivologia, a fim de 
subsidiar a seleção de profissionais. 
Orientação aos discentes sobre transferência interna e 
externa, e seleção para vagas residuais. 
Informações sobre o curso (formas de ingresso, 
atividades profissionais, campo de atuação etc.). 
Informações sobre mobilidade acadêmica. 
Divulgação aos discentes de ofertas de vagas de 
estágio, emprego e concursos. 
Orientação aos discentes sobre oportunidades de 
estágio. 
Orientação aos docentes sobre análise de processos de 
horas complementares. 
Manutenção da página 
<https://blog.ufba.br/ici/cursos/> com atualização das 
informações relacionadas ao curso de Arquivologia. 
Apoio à seleção de profissionais 
Avaliação curricular para fins de emissão de atestados 
(semestralidade, percentual de conclusão, 
confirmação de frequência etc.) 
 
Colegiado do Curso de Graduação em Biblioteconomia e Documentação 
Orientação acadêmica para cursar disciplinas internas 
e externas e atividades complementares. 
Orientação sobre atividades técnicas do curso de 

https://blog.ufba.br/ici/cursos/
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Biblioteconomia, principalmente referente à escolha 
de Profissionais. 
Orientação legal quanto ao exercício da profissão. 
Informações sobre o curso (vestibular, atividades 
profissionais, campo de atuação). 
Informações sobre transferência interna e externa. 
Informações sobre transferência externa e vagas 
residuais (portador de diploma). 
Informações sobre mobilidade acadêmica. Informações sobre mobilidade acadêmica 
Informações sobre intercâmbio no exterior. 
Orientações para estágio (escolha de discente por 
demanda de trabalho; carga horária e 
semestralidade). 
 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
Informações acadêmicas referentes aos cursos de mestrado e doutorado em ciência da informação. 
Atendimento contínuo, em turnos ininterruptos, das 8 horas às 19 horas 
Compras de passagens e pedido de diárias para docentes e discentes. 
 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais 
Atendimento aos docentes que envolvem a 
constituição de processos, licenças e contratações 
Redação de ofícios e portarias 
Atendimento de caráter eventual (pedido de disciplina por 
parte de outra Unidade, pedido de orientação para 
organizar bibliotecas) 
Elaboração de pautas para a realização de reuniões e 
editais para concursos 
Emissão de certificados e atas 
Impressão de cadernetas 
Informações acerca da legislação e intermediação nas 
relações dos docentes com as diversas instâncias da 
unidade e da universidade 
Atividades relativas ao Planejamento Acadêmico e 
inserção desses dados no SIAC 
Orientação a candidatos às vagas para professor 
temporário ou efetivo 
 
Departamento de Documentação e Informação 
Emissão de pareceres em processos encaminhados 
pela comunidade interna 
Emissão de pareceres em processos encaminhados 
pela comunidade interna 
Atendimento às demandas discentes Oferta de eventos de extensão 
Atendimento às demandas docentes Atendimento às demandas de outras unidades da 
UFBA 
Atendimento às demandas de outros departamentos Consultas às normas da UFBA e legislação 
federal 
para orientação a candidatos a vagas de professor 
efetivo, substituto ou temporário 
Planejamento acadêmico a cada semestre letivo Elaboração e divulgação de editais de concursos 
públicos para seleção de docentes 
Formação, abertura e acompanhamento de processos 
docentes (progressão, estágios probatórios, 
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afastamentos temporários; afastamentos para 
qualificação; afastamentos de saúde; licenças, 
contratação, etc.) 
Emissão de portarias 
Elaboração de pautas, agendamento e realização de 
reuniões plenárias (elaboração de pautas, emissão de 
convocações, elaboração e exposição das atas para 
exame e aprovação pelos docentes) 
Consultas às normas da UFBA e legislação federal 
para orientação a docentes, discentes 
Contatos com a SUPAC, CPPD, Reitoria, Pró- 
Reitorias, SPE, SMURB e outras instâncias da UFBA 
sobre trâmites acadêmicos e administrativos para 
orientação das atividades do DDI e orientações aos 
docentes 
Conferência de documentações para formação de 
processos 
Programação do uso das salas para realização das 
aulas das disciplinas 
Emissão e distribuição das cadernetas aos professores 
Elaboração de relatórios para encaminhamento à 
Diretoria do ICI 
Nota: Estas atividades desenvolvidas pelo DDI, entre outras, não são mensuradas, portanto, não é 
possível 
informar o volume quantitativo de cada um desses serviços/atendimentos prestados. 
 
Revista PontodeAcesso 
Divulgação de artigos de cunho científico 
 
Núcleo de Estágio 
Orientação sobre legislação de estágio. 
Divulgação de oportunidades de estágio. 
Implementação da verificação das documentações, junto a UFBA das empresas conveniadas e ao 
Sistema de 
Gerenciamento de Bolsas de Iniciação (SISBIC). 
Atendimento aos alunos de Arquivologia (Termo de compromisso: 64, Aditivo: 38) e de 
Biblioteconomia e 
Documentação (Termo de compromisso: 43, Aditivo: 15). Nesse item não estão computados os 
atendimentos 
de rescisão de contrato; entrega de relatório; dúvidas sobre a lei de estágio; retificação dos termos 
de 
compromisso e aditivo quando chegam com dados incorretos. 
Contato com agências intermediárias para soluções de questões referentes a contratos de estágios. 
 
Núcleo de Laboratórios Acadêmicos 
Atendimento ao público das 9 às 21h, de segunda a sexta, 
com média de 20 usuários por turno (matutino, vespertino e noturno). 
Manutenção de hardware, software e infraestrutura 
 
Núcleo Interdisciplinar de Extensão 
Exposições na Parede Galeria 
Colaborar com a comunidade interna quanto ao preenchimento do Siatex 
Organizar junto aos discentes ações voltadas à extensão 
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Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância 
Participação em Editais direcionados para EAD e 
elaboração de projetos 
Atendimento por telefone: Esclarecimento de 
dúvidas e divulgação das datas dos encontros 
presenciais do PRADIME. Mais de 500 contatos 
feitos e uma média de 200 efetivados com sucesso 
Divulgação de Informações sobre EAD Atendimento por correio eletrônico: Envio de 
mensagens para informar dados de acesso ao 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), datas 
dos encontros presenciais, informações gerais sobre 
as inscrições e certificados do curso. Mais de 1000 
mensagens trocadas desde abril de 2013 a novembro 
de 2013. 
Atendimento presencial: Esclarecimento de dúvidas 
e recebimento de documentação de professores e 
cursistas durante a realização de reuniões pedagógicas e encontros presenciais. 
Ocorreramencontros presenciais e reuniões pedagógicas. 
Atendimento pelo AVA : Acompanhamentoperiódico para esclarecimento de dúvidas edivulgação 
de avisos. Não contabilizado. 
Atendimento pelo Facebook: Informes sobre o 
curso. Não contabilizado. 
 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 
 
7) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES (EVENTOS, PRÊMIOS, 
ETC): 
 
7.1) OBJETIVOS E METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO ICI 2013: 
 
Diretoria 
· Avançar na criação de planilhas eletrônicas de RIT, RAT, PIT, PAT; objetivo em andamento; 
parceria com a Coordenação do Núcleo de Laborástórios do ICI; 
· Prosseguir nas gestões juntos à SUMAI para a finalização da construção da casa de energia do 
ICI; objetivo alcançado; agurdando apenas a COELBA cumprir sua ação final de transferência de 
energia para a estação já finalizada; 
· Prosseguir nas gestões junto à SUMAI para a instalação, no prédio do Canela, dos diversos 
aparelhos de ar-condicionado já destinados à Unidade pela PROPLAN; objetivo em andamento; 
previsão de conclusão em fevereiro/março de 2014; 
· Prosseguir nas gestões junto à SUMAI para a instalação, no prédio do Canela, de novaslinhas 
telefônicas; objetivo não alcançado; a rede UFBA de telefonia já não suporta, para o 
prédio do ICI, novas linhas e nem mesmo novas extensões (compartilçhamwento de .linhas); 
· Prosseguir nas gestões junto à SUMAI para a instalação, no prédio do Canela, de mais 
pontos de rede; objetivo alcançado; 
· Instalar aparelhos de ar-condicionado no ICI-Federação; objetivo em andamento; previsão 
de conclusão em fevereiro/março de 2014; 
· Ampliar o quadro de servidores técnico-administrativos da Unidade, a critério da 
Administração Superior, com base no documento enviado à PROPLAN em janeiro de 2011, 
intitulado “Necessidades urgentes e imediatas de servidores técnico-administrativos (Em 
atendimento ao requerido pelo Ofício-Circular PRODEP nº 1/2011)”, e nos dados 
fornecidos nos RAG-ICI-2011 e 2012; objetivo em andamento; novos servidores 
ingressaram na Unidade, como reposição por aposentadorias, exonerações, permutas, mas, 
segundo a PRODEP, haverá dificuldade para repor novos servidores concursados, por 
escassez e oferta de códigos de vagas pelo Governo; ampliando o problema, a Congregação 
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do ICI deliberou por autorizar, sem a concordância da Diretoria da Unidade, que uma 
servidora fosse transferida para outra Unidade da UFBA sem reposição de novo servidor 
para sua vaga no ICI; 
· Dar continuidade à busca da melhoria das condições de trabalho; objetivo em andamento; 
especialmente com a saturação do espaço disponível na Unidade, torna-se muito difícil 
encontrar meios para a execução deste objetivo, mas vimos atuando especialmente para 
melhorar mobiliário e equipamento de informática, bem como climatização, nos prédios do 
Canela e da Federação; 
· Dar prosseguimento à organização do acervo arquivístico do ICI (projeto de profa. Lídia 
Toutain); objetivo em andamento; a equipe da Coordenação de Documentação da PROAD 
interrompeu momentaneamente a atividade, em dezembro de 2013, para que se fizessem 
reparos nos banheiros do andar térreo da Federação e para que fossem instalado os aparelhos 
de ar condicionado; a previsão de retomada das atividades é de fevereiro/março de 2014; 
· Dar prosseguimento à atualização de todos os Regulamentos e Regimentos da Unidade em 
decorrência do novo Estatuto e do novo Regimento Geral da UFBA; objetivo em 
andamento; aguardando a aprovação do Regimento Interno do ICI pelo Consuni, desde 14 
de julho de 2010. 
 
Gerência Administrativa e Financeira – GERAF 
· Implementar o planejamento da Diretoria para 2013; objetivo alcançado; 
· Acompanhamento e controle dos serviços de Limpeza e Vigilância; objetivo alcançado; 
· Controle da Freqüência dos servidores; objetivo alcançado; 
· Incentivar os Servidores a participarem de cursos de treinamento, visando ao aprimoramento 
dos serviços; objetivo alcançado; 
· Apoio aos órgãos setoriais da Unidade; objetivo alcançado; 
· Manutenção da Unidade: iluminação; rede hidráulica, telefônica e lógica; objetivo 
alcançado; 
· Supervisão e controle do depósito de material, na liberação do material de expediente, 
informática e de higiene; objetivo alcançado; 
· Acompanhamento da destinação e aquisição de equipamento permanente pela PROPLAN à 
Unidade; objetivo alcançado; ver ANEXO 1 
· Implementação, aquisição e acompanhamento da destinação dematerail de consumo para a 
Unidade; objetivo alcançado; ver ANEXO 2 
· Concurso Público – Recebimento de inscrições e organização do concurso em acordo com a 
legislação da UFBA; objetivo alcançado; 
 
Revista PontodeAcesso - RPA 
· Atualizar a apresentação gráfica da Revista PontodeAcesso; objetivo em andamento; 
estamos deswenvolvendo um novo lay-out em parceria com a Escola de Belas Artes; 
· Ampliar os indexadores e a divulgação da Revista PontodeAcesso; objetivo em andamento; 
um dos nossos editores está com a responsabilidade de pesquisar sobre as bases de dados no 
sentidos de incluir a revista e assim melhorar a sua classificação; 
· Certificação das avaliações; objetivo alcançado; a revista passou a publicar em cada número 
editado a relação dos avaliadores dos artigos referentes ao número publicado, o que certifica 
a sua participação; 
· Reavaliação da Conselho Editorial; objetivo em andamento; estamos levantando nomes 
para efetivar o convite 
· Manutenção da periodicidade em dia por ser um dos critérios que pesa na avaliação de 
periodicos; objetivo alcançado; a periodicidade foi mantida; foram publicados três 
números da revista, sendo um deles um número especial cujos editores foram da 
Universidade Federal Fluminense e da Universidade de Coimbra; 
· Participação dos editores em eventos da área; objetivo alcançado; os editores da revista 
participaram de eventos da área, tais como o ENANCIB, o CINFORM, a REPARQ; 
· Ampliação dos recursos humanos e estrutura logistica (equipamentos e sala) que 
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viabilizem a execução das atividades a serem desenvolvidas; objetivo parcialmente 
alcançado; dois estagiarios foram contratados, via projeto do Cnpq, e mais um editor passou 
a fazer parte da equipe de editores executivos, exercendo a atividade de normalizador; 
quanto à sala destinada à revista, parte do mobiliário já está disponivel, apenas aguardando a 
finalização da instalação do ar-condicionado para poder ser ocupada; 
· Publicação, em abril, do número especial, v.7, n.1, sobre Representação da Informação, 
com a colaboração da Universidade de Coimbra e da Universidade Federal Fluminense; 
objetivo alcançado. 
 
7.2) OUTRAS AÇÕES, NÃO PREVISTAS, MAS REALIZADAS: 
 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 
· Em 1023 docentes do DDI foram pareceristas e colaboradores ad hoc de periódicos 
científicos da área e de agências de fomento à pesquisa como CAPES, CNPq, FAPESB, etc. 
Também do PIBIC, sendo uma docente vice-líder do Subcomitê PIBIC das Ciências Sociais 
Aplicadas 
 
Diretoria 
· Pintura do carro na cor branca padrão da UFBA, revisão do motor, troca de quatro pneus; 
· Instalação de novos coletores seletivos; 
 
Núcleo de Laboratórios – NULAB 
· Criação e implantação, em outubro/2013, de um sistema em Excel para registro e 
acompanhamento de ocorrências do Laboratório Acadêmico de Informática (LAI), sejam 
elas relativas a problemas de hardware, software ou infraestrutura, como geração de gráficos 
mensais, como resumos por situação (pendente, resolvida, fechada sem solução), resumo por 
tipo de ocorrência, entre outros. 
· Por medida de segurança, a partir de dezembro de 2013, passou-se a registrar a freqüência 
diária de usuários do LAI. 
· Implantação do software CmapTools nos computadores do LAI, com a colaboração da STI, 
para as aulas práticas de Tecnologia da Informação. 
 
Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância – NEAD 
· Participação, a convite da PRODEP-CDH, na equipe de consultores do curso de Produção 
de Audiovisuais a Distância. Público Alvo: Servidores técnico-administrativos da UFBA. 
 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI 
 
· Participação no XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (Enancib), 
com reuniões e apresentações de trabalho em diversos grupos de trabalho. 
· Participação de docentes e discentes no SEMPPG e na Acta 13, promoção da PROPG / 
Ufba. 
· Participação de docentes do PPGCI / Ufba na comissão para a seleção da melhor tese de 
doutorado de 2013 ao prêmio Ancib. 
· Participação de docente do PPGCI / Ufba na secretaria da Ancib e coordenação das 
comissões de teses e dissertações do Prêmio Ancib 2012 e 2013. 
· Participação de docente do PPGCI / Ufba como consultora da comissão da Capes que 
avaliou as propostas aprovadas para a criação de novos cursos de doutorado e mestrado 
acadêmico em ciência da informação e universidades do Brasil. 
· Reuniões da coordenadora e do representante da Secretaria do PPGCI / UFba no Fórum de 
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação filiados à Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Ciência da Informação (Ancib) e Coordenadores de GTs da Ancib com 
as representantes da área do conhecimento Ciências Sociais Aplicadas I (Comunicação, 
Ciência da Informação e Museologia) da Capes. 
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· Reuniões internacionais da coordenadora do PPGCI / Ufba: 1 – Universidade do Porto; 2 - 
Universidade de Lausanne. 
7.3) PRÊMIOS: 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 
· Guia do Estudante: O curso de graduação em Arquivologia continua figurando na 
publicação denominada Guia do Estudante, mantendo-se no segmento de Melhores 
Universidades 2013. Neste ano de 2013 o curso recebeu 5 estrelas, estando entre os sete 
cursos da UFBA (entre 54 avaliados) contemplados com essa pontuação. 
 
 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 
· Prêmio de melhor trabalho apresentado do GT1 do Encontro Nacional de Pesquisa em 
Ciência da Informação (ENANCIB) de 2013; 
 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 
· Aprovação de docente em Concurso Internacional como investigador para pós-doc na 
Universidade de Coimbra 
· Aprovação de docente em Concurso Público para tecnologista do IBICT; 
· Prêmio de melhor trabalho apresentado do GT6 do Encontro Nacional de Pesquisa em 
Ciência da Informação (ENANCIB) de 2013; 
· Docente com maior número de acesso a suas publicações no Repositório Institucional da 
UFBA 
 
8) OBJETIVOS E METAS PARA O PRÓXIMO ANO (PLANO ANUAL DE TRABALHO 
–PAT 2014): 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 
· Havendo indefinição na escolha do novo Coordenador, desde o mês de outubro até o final 
do ano de 2013, não houve reunião da plenária para estabelecimento de metas para 2014. 
 
Colegiado do Curso de Biblioteconomia e Documentação - COLBIBLI 
· Atualizar cadastro dos alunos, no sistema SIAC; 
· Estabelecer e implementar ações que promovam a visibilidade do Curso de Biblioteconomia 
e documentação; 
· Atender as recomendações feitas pela Secretaria Geral a respeito do novo currículo do Curso 
de Biblioteconomia; 
· Organizar o arquivo do Colegiado; 
 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 
· Dar continuidade ao aperfeiçoamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
realizadas pelos docentes, buscando a sua expansão e o alcance cada vez maior de resultados 
de excelência; 
· Estimular os docentes, e apoiá-los, na realização de projetos de monitoria, de extensão, na 
aceleração de suas qualificações docentes, visando à ampliação da pesquisa e da produção 
científica 
 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 
· Dar continuidade às ações de disseminação e propostas de atividades direcionadas à 
promoção dos cursos ofertados pelo ICI, em especial o curso de Biblioteconomia; 
· Dar continuidade à sequência dos Seminários das Disciplinas com o objetivo de investigar 
possíveis redundâncias e/ou necessidades de ampliação de componentes curriculares das 
matrizes dos cursos ofertados pelo ICI, com destaque para as disciplinas lotadas no setor 
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Diretoria 
· Realizar o I Curso Básico de Gestão Documental, em ambiente virtual de aprendizagem, no 
âmbito do acordo de cooperação firmado entre a UFBA, por intermédio do ICI, o Arquivo 
Nacional e a Câmara Técnica de Capacitação de Recursos Humanos do Conselho Nacional 
de Arquivos; 
· Estabelecer Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação existente entre a UFBA e a 
Universidad Carlos III de Madrid (Espanha); 
· Estabelecer acordo de cooperação com a Universidad de Murcia (Espanha); 
· Renovar acordo de cooperação com a Universidad de Salamanca (Espanha); 
· Estabelecer acordo de cooperação com a Université de Lyon III (França); 
· Estabelecer acordo de cooperação com o Centro de Pesquisa e Documentação da História 
Contemporânea do Brasil - Fundação Getúlio Vargas; 
· Estabelecer acordo de cooperação com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO); 
· Estabelecer acordo de cooperação com a Academia Baiana de Educação; 
· Concluir Termo Aditivo com Universide de Coimbra; 
· Avançar na criação de planilhas eletrônicas de RIT, RAT, PIT, PAT; 
· Prosseguir nas gestões junto à SUMAI para a instalação, no prédio do Canela, dos diversos 
aparelhos de ar-condicionado já destinados à Unidade pela PROPLAN; 
· Prosseguir nas gestões junto à SUMAI para a instalação, no prédio do Canela, de novas 
linhas telefônicas; 
· Instalar aparelhos de ar-condicionado no ICI-Federação; 
· Ampliar o quadro de servidores técnico-administrativos da Unidade, a critério da 
Administração Superior, com base no documento enviado à PROPLAN em janeiro de 2011, 
intitulado “Necessidades urgentes e imediatas de servidores técnico-administrativos (Em 
atendimento ao requerido pelo Ofício-Circular PRODEP nº 1/2011)”, e nos dados 
fornecidos nos RAG-ICI-2011 e 2012; 
· Dar continuidade à busca da melhoria das condições de trabalho; 
· Dar prosseguimento à organização do acervo arquivístico do ICI (projeto de profa. Lídia 
Toutain); 
· Dar prosseguimento à atualização/implantação de todos os Regulamentos e Regimento da 
Unidade em decorrência do novo Estatuto e do novo Regimento Geral da UFBA; 
· Implantar o Laboratório Acadêmico de Informática 2, na Federação, para uso das atividades 
do NEAD. 
Gerência Administrativa e Financeira – GERAF 
· Dar prosseguimento aos atendimentos que caracterizam o cotidiano do setor, conforme 
indicados no Quadro 6; 
· Colocação de película redutora de intensidade de luz e calor nos vidros das janelas das salas 
de aulas e setores administrativos da Unidade; 
· Concluir a organização do Arquivo Setorial da Unidade 
Núcleo de Estágio - NUEST 
· Promoção de palestra, objetivando sensibilizar os graduandos ingressos da legislação que 
regulamenta o estágio. 
· Acompanhamento dos relatórios de estágio. 
Núcleo de Laboratórios – NULAB 
· Elaboração de proposta de uso do ambiente do LAI visando a uma maior segurança. 
· Criação de um sistema que ajude o controle a freqüência ao LAI de forma automática. 
· Promover o curso de extensão em GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), já em 
fase de planejamento. 
· Ciclo de Palestras mensais sobre Tecnologia da Informação. 
· Atender as recomendações da Secretaria Geral dos Cursos a respeito do novo currículo do 
Curso de Biblioteconomia, visando à sua devolução àquela instância no primeiro semestre 
de 2014 
· Continuar o fortalecimento de parceria com a STI-UFBA para viabilizar estudos e 
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implantação de novas ferramentas. 
· Elaboração do Regulamento dos Laboratórios de Conservação Digital Orientado a 
Preservação e o de Conservação Preventiva de Documentos 
Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância – NEAD 
· Realizar o Curso de Especialização à Distância em Gestão Escolar 
· Firmar parceria com o IFBA para a realização do Curso Técnico de Biblioteconomia à 
Distância. 
Núcleo Interdisciplinar de Extensão - NEXT 
· Retomada na construção da minuta do Regulamento do NEXT; 
· Mapeamento detalhado das atividades atualmente desenvolvidas; 
· Apoio à realização do III Medinfor, previsto para ocorrer de 22 a 25 de julho de 2014, numa 
parceria entre a UFBA e a Universidade do Porto, sob a coordenação da profa. Zeny Duarte; 
· Apoio à realização do III MUSSI, previsto para ocorrer em novembro de 2014, sob a 
coordenação das profas. Kátia de Carvalho e Maria Isabel de J. Sousa Barreira; 
· Ampliação dos convênios e parcerias com a comunidade acadêmica e externa à UFBA; 
· Formalização das atividades extensionistas no Siatex. 
Com relação à Parede Galeria: 
· Ampliação de contatos para exposições da Parede Galeria; 
· Piano na Parede, com Gabriel Lorenzo, estudante da Escola de Música da UFBA, no evento 
de lançamento do folhetim “Arquive”, em janeiro de 2014, numa realização do Diretório 
Acadêmico de Arquivologia; 
· Realização de exposições, entre março e outubro de 2014, em parceria com a Escola de 
Belas Artes da UFBA e outros artistas, além do projeto “O som da Parede”, em parceria 
com a Escola de Música da UFBA; 
· Exposição “À Beira-mar”, de Rubens Ribeiro, em novembro/dezembro de 2014. 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI 
· Assegurar o bom desenvolvimento dos cursos de mestrado e doutorado 
· Ampliar a rede de parcerias nacionais e internacionais. 
· Fortalecer e ampliar o número de projetos contemplando a internacionalização. 
· Organizar eventos nacionais e internacionais. 
· Consolidar a atuação internacional do PPGCI / UFba através dos doutoramentos sanduíches 
e de estudantes do programa PAEC e Grupo Coimbra. 
· Estimular a produção científica, o desenvolvimento dos grupos de pesquisa e a realização de 
atividades de extensão pelo corpo docente / discente do PPGCI / Ufba. 
· Incentivar a ampliação e melhor distribuição da produção qualificada dos docentes e 
discentes, com o objetivo de favorecer a conquista do conceito 5 junto à Capes. 
· Ampliar a implementação de projetos de extensão para a soma de inserção social. 
· Realizar avaliação para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes. 
Revista PontodeAcesso - RPA 
· Reavaliação do Conselho Editorial; 
· Atualização gráfica da revista; 
· Ampliação dos indexadores 
· Participação dos editores em eventos da área; 
· Ampliação da divulgação; 
· Ampliação dos recursos humanos e estrutura logística (equipamentos e sala) que viabilizem 
a execução das atividades a serem desenvolvidas; 
· Manter contato com a Profa. Viviane Couzinet – Lerass/Univ. Paul Sabatier, Toulouse 3, França 
(coordenadora científica da Rede Mussi pela França) e com profa. Kátia Carvalho no sentido de 
serem as editoras especiais do número especial, n.1, do v. 8 de 2014. 
DATA: 30 de janeiro de 2014 
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IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  BBIIOOLLOOGGIIAA  
  
  
Relatório de Gestão do exercício de 2013, apresentado à PROPLAN como prestação de contas 
anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do Art. 70 da Constituição Federal, elaborado 
de acordo com as disposições da DN TCU nº 127/2013 e das orientações dos órgãos de controle 
interno. Este Relatório foi consolidado com base nos dados e informações constantes nos 
Relatórios Anuais de Trabalho (RAT) dos Departamentos de Biologia Geral, de Botânica e de 
Zoologia, dos Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento, em Genética e 
Biodiversidade, e em Diversidade Animal, além do Colegiado do Curso de Graduação em 
Ciências Biológicas.  
 
Os dados apresentados evidenciam o investimento do Instituto em ações visando a melhoria do 
ensino de graduação e de pós-graduação e a consolidação da pesquisa e da extensão ainda que não 
tenham sido aprovadas metas e ações para o ano de 2013. A aprovação deste relatório e de metas 
e ações para o ano de 2014 possibilitarão definir indicadores que subsidiarão a avaliação do 
desempenho da Unidade e estabelecer as condições mínimas necessárias para a sua execução. 
 
1. ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
Conforme registrado na tabela 1, foram ofertadas 135 vagas (90 vagas diurno + 45 vagas noturno) 
no curso de Ciências Biológicas em 2013, contabilizando um total de 89 matriculados e 64 
diplomados. O Instituto estimula a participação dos estudantes de Biologia em programas de 
mobilidade acadêmica, assim foi informada a participação por um aluno do curso noturno.  
 
Tabela 1 Síntese dos dados relativos ao Curso de Graduação em Ciências Biológicas, Instituto de 
Biologia/UFBA, 2013 (fonte: RAT do respectivo colegiado). 

Nº de vagas/ 
Matriculados 
Diurno 

Nº de vagas/ Matriculados 
Noturno 
 

Nº de Diplomados 
Diurno 
 

Nº de Diplomados Noturno 

90 / 68 45 / 21 64 Primeira turma esperada 
para se diplomar em 2013.2 

 
A Unidade atendeu à demanda de 64 Colegiados, tendo ofertado 6.758 vagas em componentes 
curriculares ministrados para os alunos de Biologia e de outros cursos, contribuindo 
especialmente na formação inicial dos graduandos da área 02. 
 
Foi realizada a revisão das ementas de componentes curriculares oferecidos pelos Departamentos 
aos estudantes de Biologia e de outros cursos, visando a atualização das disciplinas e a abordagem 
direcionada ao curso de graduação a que se destina, qualificando a formação profissional dos 
estudantes envolvidos.  
 
Registre-se a criação do componente curricular ‘Atividade Interdisciplinar’, propiciando a 
interação interdepartamental, em atuação cooperativa e de múltiplas interfaces, de modo 
que as abordagens diversificadas compreedem conteúdos, em sua grande maioria, pouco 
explorados na grade curricular (e.g. aspectos sistemáticos, e ecológicos da interação planta-
animal), o qual contou com 20 inscrições dos alunos concluintes. 
 
Outro destaque refere-se à utilização do ambiente virtual de aprendizagem, disponibilizado na 
plataforma MOODLE/UFBA, a partir da inclusão de materiais didático-pedagógicos, como apoio 
à prática de ensino e à aprendizagem em disciplinas ofertadas pela Unidade. 
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A ampliação da oferta de monitoria para os alunos dos cursos de Ciências Biológicas e para os 
alunos das disciplinas ofertadas pela Unidade para outros cursos, possibilitou a concessão de 26 
bolsas vinculadas à PROGRAD (Programa Bolsas de Monitoria), cinco à PROEXT (ACCS), 30 
ao Programa Permanecer, além de vinculadas ao Programa de Formação de Professores da Rede 
Pública (PARFOR), e ao incentivo à monitoria voluntária. Além das monitorias os estudantes de 
Biologia foram contemplados com 09 bolsas do Programa Institucional de Iniciação à Extensão 
(PIBIEX/UFBA), 68 do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC/UFBA). Cabe 
destacar ainda que em 2013, o PIBID/Biologia/UFBA contou com a participação de 29 bolsistas, 
estudantes da Licenciatura em Ciências Biológicas, 13 Professores-orientadores do Instituto de 
Biologia e 17 Supervisoras de sete escolas de Salvador. A produção do Programa constou de 37 
Resumos, 13 Artigos publicados em Anais de Eventos Científicos e um publicado em periódico 
internacional, 3 orientações de Doutorado, além de outros produtos diversos. 
 
Em relação ao estágio curricular, o curso de Ciências Biológicas  conta com 29 parcerias de 
instituições públicas e privadas da área ambiental e de ensino, viabilizando o encaminhamento de 
37 bacharelandos para estágio curricular, sob supervisão técnica do órgão acolhedor 
 
Devem-se registrar os esforços que vêm sendo empreendidos, visando a reavaliação do Curso de 
Bacharelado em Ciências Biológicas pelo MEC, o qual obteve conceito 02 na avaliação/2012, 
devido à inconsistência dos dados inseridos no E-MEC pela UFBA. Desta forma, destaca-se a 
constituição do Núcleo Docente Estruturante (NDE), responsável pela reestruturação dos Projetos 
Político-Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Ciências Biológicas.  
  
 
2. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
A Unidade possui 05 cursos de pós-graduação stricto sensu, com expressiva participação do seu 
corpo docente no núcleo permanente e no núcleo colaborador dos mesmos. Além de fazerem parte 
do corpo docente dos cursos de pós-graduação da Unidade, diversos professores participam de 
programas de pós-graduação de outras Unidades da UFBA ou IES. Os dados sobre o ensino de 
pós-graduação no IBIO estão sumarizados na Tabela 2.  
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Tabela 2 Síntese dos dados relativos aos Cursos de Pós-Graduação, Instituto de Biologia/UFBA, 2013 (fonte: RATs 
dos colegiados respectivos). 

Curso de Pós-Graduação Nº de alunos 
matriculados 

N° de 
dissertações ou 
teses defendidas 

Nº de docentes 
da Unidade 

credenciados 

Percentual de 
docentes 

credenciados em 
relação ao total da 

Unidade 
Mestrado em Ecologia e 
Biomonitoramento  60 11 18 27,7 
Doutorado em Ecologia e 
Biomonitoramento 67 05 18 27,7 
Mestrado Profissional em Ecologia 
Aplicada à Gestão Ambiental 51 13 18 27,7 
Mestrado em Genética e 
Biodiversidade 18 8 14 21,5 
Mestrado em Diversidade Animal 11 9 20 30,8 

 
A produção científica tem sido incentivada mediante a submissão de artigos de docentes e 
discentes do programa para revisão de língua inglesa ao PROPUBLICAR/UFBA, bem como pela 
concessão de créditos para artigos publicados pelos discentes. 
 
A busca de um padrão de qualidade internacional dos cursos de pós-graduação da Unidade está 
refletida nos resultados obtidos na avaliação trienal da CAPES 2013, que atribuiu, aos Programas 
de Pós-Graduação em Diversidade Animal (PPGDA), em Genética e Biodiversidade 
(PPGGENBIO) e Mestrado Profissional em Ecologia os conceitos 4, 3 e 3, respectivamente. O 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento (PPGECOBIO) obteve conceito 6,  
tornando-se o único programa com esta nota na área de biodiversidade no Nordeste.  
 
Os Programas de Pós-Graduação captaram recursos de diversas fontes, especialmente voltados 
para a melhoria da infraestrutura e do incremento da produção científica:  

 Edital infra-estrutura FAPESB 2008 – PPGDA – aquisição de infra-estrutura para 
implantação de laboratório de Geoprocessamento e análise de dados no Museu de 
Zoologia da UFBA;  

 Editais Pró-equipamentos CAPES 2010, 2011 2012 e 2013 – parceria PPGDA, 
PPGECOBIO e PPGGENBIO – aquisição de sistema de captura de imagens;  
equipamentos mergulho; armazenamento de dados biológicos;  

 Edital Pró-consolidar PROPG-PROPCI/UFBA 01/2011 – PPGDA – crescimento da 
produção científica por meio de análises periódicas do processo de formação e criação. 

 
Deve-se destacar o investimento na integração entre o ensino de graduação e de pós-graduação 
mediante a realização do “Seminário Novos e Velhos Saberes”, projeto de extensão de caráter 
permanente promovido pelos Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento, em 
Genética e Biodiversidade e em Diversidade Animal.  
 
Na integração entre os programas de pós-graduação da Unidade, foi realizada a oferta de 
disciplina comum aos Programas de Pós-Graduação em Genética e Biodiversidade e em Ecologia 
e Biomonitoramento, ministrado por três professores de outra instituição de ensino superior 
(USP). 
 
No que tange ao Ensino a Distância, foi reofertado o Curso de Pós-Graduação lato sensu em 
Educação Ambiental a Distância, modalidade Atualização, com carga horária de 180h, com 338 
alunos matriculados e 87 concluintes. 
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3. PROJETOS DE PESQUISA 
 
O Instituto de Biologia  registrou um elevado quantitativo de projetos de pesquisa, sendo alguns 
com financiamento de agências de fomento e ampla rede de colaboração com instituições do 
governo federal, estadual, municipal, de empresas públicas e privadas e instituções internacionais 
de renome. Desta forma foram 137 projetos de pesquisa financiados por instituições como: 
Universidade do Uruguai, EMBRAPA, FAPESB, CNPq, CAPES, 
PROPCI/PROPG/UFBA/PRODOC, PETROBRAS, FAPERJ, MICHELIN, além de 
financiamento da própria UFBA.  
 
É expressivo o envolvimento dos docentes na orientação de alunos, alcançando um patamar de 
135 orientandos de Iniciação Científica, cinco orientandos de Iniciação Científica-Júnior, 76 
mestrandos, 29 doutorandos e três estudantes de especialização, em sua grande maioria bolsistas 
vinculados a Programas Institucionais e a agências de fomento, além dos Estagiários Voluntários. 
A Unidade responde por 13 bolsas de apoio técnico e também recebeu 03 bolsistas de Pós-
Doutorado. 
 
Outra informação relevante diz respeito à produção científica da unidade, que atingiu o total de 92 
artigos publicados em periódicos indexados, três livros, cinco capítulos de livros, 31 
teses/dissertações e 22 monografias, 172 Resumos em eventos, bem como outras produções, 
incluindo textos em jornal e palestras, seminários ou conferências.   
 
Cabe destacar a ação importante desenvolvida pelo Museu de História Natural da Universidade 
Federal da Bahia (MHNBA), cujo acervo científico do Museu de Zoologia com mais de 120 mil 
espécimes e do Herbário Alexandre Leal Costa com mais de 106 mil exsicatas de espécimes 
botânicas além de mais de 800 amostras de madeiras e mais de 500 amostras de fungos, constitui 
referência da biodiversidade regional. Os trabalhos de pesquisa em torno do MHNBA conta com a 
contribuição de 21 docentes do Instituto sendo 11 responsáveis pela Curadorias das Coleções do 
referido Museu. 
 
Também merece registro a instalação da nova e moderna Casa de Vegetação, constituída por uma 
estufa de cultivo de plantas para a pesquisa em Fisiologia Vegetal, que atende também à Escola de 
Medicina Veterinária, contribuindo para o incremento da produção científica dos docentes que 
desenvolvem pesquisas nessa área do conhecimento. 
 
Outro dado a registrar é a participação de docentes da Unidade como membros de Conselhos 
Editoriais e/ou consultores ad hoc de agências de fomento e de periódicos científicos nacionais e 
internacionais, como: Investigações em Ensino de Ciências (Online); Revista Brasileira de 
Pesquisa em Educação em Ciências; Ciência e Educação (UNESP); Scientiae Studia (USP); 
Arquivos do Instituto Vital Brasil; Revista de Divulgação Científica Jovens Cientistas; Revista da 
Sociedade Brasileira de História da Ciência; Organização e Sociedade (UFBA); Ideação (UEFS); 
Boletim do Instituto de Pesca; Educação em Revista (UFMG); Biotemas (UFSC); Plant 
phisiology and biochemistry (PPB); Journal of Species List and Distribution; International Studies 
in the Philosophy of Science; Science & Education (Dordrecht); Semiotica (Berlin); Genetics and 
Molecular Biology; Journal of Biosemiotics; Triple C (Viena); Asclepio (Madrid); Zootaxa 
(Auckland); Brazilian Journal of Microbiology; Bulletin de l´Acadèmie Vétérinaire de France. 
 
 
4. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES 
DE EXTENSÃO 
 
Dentre as ações de Extensão desenvolvidas na Unidade destaca-se um programa vinculado ao 
Programa de Extensão Universitária do MEC/Sesu (PROEXT 2013-MEC/Sesu); oito projetos 
vinculados ao Programa de Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária/PIBIEX, quatro ao 
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PROUFBA e cinco à Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade – ACCS ofertada como 
componente curricular. Também foram desenvolvidos 104 atividades e eventos diversos tais como 
cursos, Workshops, Sessões Científicas, Seminários, Forum Científico, Colóquio Científico, 
Treinamentos em Taxonomia etc, resultantes de projetos de Extensão registrados no Siatex que 
contaram com financiametos e parcerias com diversas instituições, entre elas: CETREL, INEMA, 
FAPESB e CNPq.  
 
Devem-se destacar os serviços prestados pelo Laboratório de Genética Humana e Mutagênese 
(LGHM), o qual atende à demanda de todo o Estado da Bahia e do Nordeste, sendo o único 
laboratório da região Norte/Nordeste a realizar o diagnóstico molecular para a Síndrome do X-
frágil. No ano de 2013 foram realizados 40 consultas e 123 exames laboratoriais genéticos, 
distribuídos em 43 cariótipos, 20 diagnósticos moleculares para a Síndrome do X-frágil, 15 
diagnósticos moleculares para a Fibrose Cística e 45 hibridações in Situ por Fluorescência.  
 
Outra ação relevante de extensão são as Exposições temporárias, intinerantes ou virtuais, do 
Museu de História Natural da Universidade Federal da Bahia (MHNBA), cujo acervo é 
organizado pelos 11 docentes responsáveis pela Curadoria das Coleções do referido Museu, 
atendendo à visitação pública especialmente de escolas de ensino fundamental e médio além da 
oferta de cursos de extensão. 
 
Além disso, a Unidade conta com docentes que representam a UFBA no Comitê Estadual do Projeto Orla do Programa 
Nacional de Gerenciamento Costeiro; as Universidades baianas no Conselho Estadual de Meio Ambiente; e que 
representam a UFBA em Conselhos de Unidades de Conservação do Estado. 
 
 
 
5. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS, INCLUINDO INTERCÂMBIOS 
DE NATUREZA ACADÊMICA 
 
A formalização de convênios, cooperações, parcerias e intercâmbios de natureza acadêmica com 
universidades e instituições de pesquisa brasileiras e estrangeiras tem propiciado o intercâmbio 
entre alunos, professores e pesquisadores. Constituem fortes parceiras do Instituto de Biologia: a 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), que envolve dez docentes da Unidade 
participantes de projetos abrangendo pesquisa e extensão e 5 atuantes em Programas de Pós-
Graduação daquela IES; a EMBRAPA e a Empresa Baiana de Desenvovolvimento Agrícola S.A 
(EBDA) que contabilizam a implementação de 06 e 04 projetos, respectivamente.  
 
Além dessas parcerias, 20 docentes da Unidade estão envolvidos no desenvolvimento de projeto 
de pesquisa e/ou extensão com uma das seguintes universidades e instituições de pesquisa 
brasileiras e estrangeiras: Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)/Salvador; Agência de Defesa 
Agropecuária da Bahia (ADAB); CENARGEN; Hospital Universitário Prof. Edgard Santos 
(HUPES); Universidade Federal de Porto Alegre; UFMG; UFPR; UFPE; UFPA; Universidad 
Politécnica de Madrid; Institut Pasteur/Uruguai; Museu de História Natural e da Ciência da 
Universidade de Lisboa/Portugal; Natural History Museum of the University of Kansas,USA; 
University of Guelph, Canadá; Universidad de Sevilla; Swedish Museum of Natural History; 
USP/ City University of New York; Marine Institute Plymouth University; United Kingdom 
School of Biological Sciences; Victoria University of Wellington, New Zealand; National 
Institute of Water and Atmospheric Research, New Zealand; College of Marine Science, 
University of South Florida, USA. Destes, somente a Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ)/Salvador e a University of Guelph/Canadá envolvem 02 docentes atuantes em 
Programas de Pós-Graduação daquelas instituições. 
 
Destaque para o Projeto Rede Vital para o Brasil - Nacional de Diálogo e Cooperação sobre 
Animais Peçonhentos, desenvolvido em parceria com várias instituições de ensino e pesquisa na 
área, a saber: UFES; Casa Vital Brasil; Centro de Produção e Pesquisas de Imunobiológicos do 
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Paraná; Centro de Estudos e Venenos Animais/UNESP/Botucatu; FIOCRUZ/RJ; Instituto 
Butantan; Instituto Vital Brazil; Museu Paraense Emílio Goeldi.  
 
 
6. QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ATENDIMENTOS 
PRESTADOS AO PUBLICO INTERNO E/OU EXTERNO OFERECIDOS 
 
Serviços prestados pelo Laboratório de Genética Humana e Mutagênese (LGHM), o qual atende à 
demanda de todo o Estado da Bahia e do Nordeste.  
Tipo de serviço nº de atendimentos 
Consultas 40 
Cariótipos 43 
Diagnósticos moleculares para a Síndrome do X-frágil (único 
laboratório a realizar esse serviço no Norte e Nordeste) 

20 

Diagnósticos moleculares para a Fibrose Cística 15 
Hibridações in Situ por Fluorescência 45 
 
 
 
7. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
A Unidade foi agraciada com 05 premiações do Premio Inventor UFBA 2013 – 5ª Edição, pelo 
desenvolvimento de 05 softwares aplicaveis aos estudos em ecologia da paisagem, de autoria de 
alunos e professores do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento. Alem 
disso dois técnicos-administrativos dedicados ao Núcleo Acadêmico do Instituto conquistaram o 
segundo lugar do prêmio Idéias Inovadoras em Gestão Universitária. 
 
A excelência acadêmica de quatro trabalhos apresentados pelos docentes e/ou discentes da 
Unidade foi premiada nos seguintes eventos científicos, respectivamente: I Encontro Internacional 
de Animais Peçonhentos (Rio de Janeiro); XVIII Encontro de Zoologia do Nordeste (Maceió); 
Congresso Baiano de Pediatria (Salvador), II Simpósio de Entomologia do Rio de Janeiro. 
Registre-se também a Menção Honrosa – Prêmio CAPES de Tese/2013 – Área Ciências 
Biológicas I concedida a docente da Unidade. 
 
Destaque para a premiação do livro "Polinizadores no Brasil: Contribuição e Perspectivas para a 
Biodiversidade, Uso Sustentável, Conservação e Serviços Ambientais", no Prêmio Jabuti do 
Jornal Folha de São Paulo, em 3° lugar - Categoria Ciências Naturais, de autoria de Favízia 
Freitas de Oliveira; Thiago M. Francoy, Thiago Mahlmann, Astrid M. P. Kleinert & Dora A. L. 
Canhos. 
 
Os docentes do Instituto de Biologia organizaram e realizaram o VI Congresso Brasileiro de 
Herpetologia, no período de 22 a 26/7/2013, em Salvador. Além disso, docentes também estão 
participando da organização do XI Congreso Latinoamericano de Botánica, 65º Congresso 
Nacional de Botânica, Sixth International Rubiaceae and Gentianales Conference e XXXIV 
Encontro Regional de Botânicos de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo (ERBOT), a serem 
realizados de 19 a 24 de outubro de 2014, em Salvador, Bahia. 
 
O reinício das atividades da Comissão de Biossegurança e a reestruturação da Comissão de Ética 
no Uso de Animais (CEUA) constituiram iniciativas importantes para o pleno desenvolvimento 
das atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão, segundo os princípios éticos e de 
biossegurança, tendo sido realizadas as palestras “Noções de Primeiros Socorros” e “Prevenção e 
Combate a Incêndio”. 
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IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  FFÍÍSSIICCAA  
  
  
No ano de 2013, as atividades acadêmicas do Instituto de Física da UFBA (IF-UFBA) seguiram 
regularmente, apesar das dificuldades devido às obras de infraestrutura. Como é de amplo 
conhecimento, a obra do complexo Instituto de Física - Instituto de Química está sendo realizada 
em ritmo muito lento, não atendendo ao cronograma físico previsto. Em particular, a obra de 
reforma do prédio do IF, que foi iniciada em 2011, não concluiu o único andar em reforma em 
2013, o quinto andar.  Vale frisar, também, que a obra da biblioteca setorial da área de ciências 
exatas – Biblioteca Prof. Omar Catunda – ficou interrompida durante todo o ano de 2013. 
 
Em 2013 foram requeridas 03 aposentadorias, sendo duas de servidores técnico-administrativos e 
uma de servidor docente. Ocorreram 05 nomeações de servidores técnico-administrativos. Foi 
realizada a redistribuição de um servidor técnico-administrativo para a Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB) com a contrapartida da redistribuição de uma servidora da UFRB 
para o IF-UFBA. 
 
Principais atividades realizadas em 2013 
 
Entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no período merecem destaque: 
 
Ensino de Graduação  

 Reestruturação curricular dos cursos de graduação: encaminhada ao Conselho Acadêmico 
de Ensino para apreciação. 

 Na Graduação, foram diplomados 18 licenciados e 11 bacharéis. 

 Foi realizado o “1º Ciclo de Palestras para a Graduação em Física” na semana de 21 a 25 
de janeiro de 2013. 

 O Curso de Licenciatura Especial em Física, relativo ao Plano Nacional de Formação dos 
Professores da Educação Básica (PARFOR), prosseguiu regularmente, com duas turmas e 
um total de 27 participantes. Em setembro de 2013 ocorreu a colação de grau da primeira 
turma deste curso, com 17 formandos. 

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) contou com um total 
de 30 bolsistas. Também, foi aprovada uma ampliação do número de bolsas de 30 para 40, 
a ser implementado em 2014.  

 No Programa de Monitoria da UFBA, o IF foi contemplado com 32 bolsas, distribuídas 
nas disciplinas Físicas Gerais e Experimentais I, II, III e IV.  

 Modernização dos laboratórios didáticos: foi realizada a compra de novos equipamentos 
para os laboratórios didáticos do IF através do pregão elaborado para este fim nº 73/2012,  
no valor total de R$ 683.532,36, dos quais foram entregues equipamentos no valor total de 
R$ 538.432,45, restando a entrega de equipamentos no valor total de R$ 145.099,91 para 
o ano de 2014. Vale frisar que a comissão especial para elaboração de uma proposta de 
reformulação e atualização dos laboratórios didáticos continuou seu trabalho em 2013 e 
uma nova proposta de compra de equipamentos deverá ser concluída no início de 2014. 
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Ensino de Pós-Graduação 
 No Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) foram defendidas 16 dissertações de 

mestrado e uma tese 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 
14 dissertações de mestrado e 04 teses de doutorado. 

 No Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC), 
programa conjunto com o Instituto de Biologia, o Instituto de Química, a Faculdade de 
Educação da UFBA e a Universidade Estadual de Feira de Santana, e sediado no IF, foram 
defendidas 10 dissertações de mestrado e 12 teses de doutorado. 

 No período de 16 a 20 de setembro de 2013, foi realizada a VI Escola de Inverno do 
PPGF, com 93 participantes, sendo cerca de 30 de outras instituições que tiveram apoio 
financeiro da organização do evento. Ocorreram 08 minicursos e 08 palestras nas diversas 
áreas da Física. 

 
Atividades de Extensão 

 Organização da Olimpíada Brasileira de Física na Bahia, que teve a participação de alunos 
de 150 escolas do Estado da Bahia. 

 Organização da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas na Bahia, que passou 
a ser realizada em todos os estados brasileiros, tendo a participação de 180 escolas 
públicas de cerca de 100 municípios do Estado da Bahia. 

 XII Curso de Extensão em Astronomia, realizado em janeiro de 2013, com 168 
participantes. 

 Projeto de extensão “Ciência em Pauta”. Público alvo: estudantes secundaristas da Escola 
Estadual Evaristo da Veiga.  

 
Atividades de Pesquisa e Inovação 

 Inauguração em 09 de julho de 2013 do Laboratório Multiusuário de Microscopia 
Eletrônica, localizado no Laboratório de Física Nuclear Aplicada, prédio anexo do 
Instituto de Física. 

 Premiação do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFBA: “Prêmio Inventor 2013”. 

 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 
 Projeto da UFBA: Chamada Pública MCTI/FINEP/CT-INFRA-PRO-INFRA 01/2013. Do 

valor total aprovado de R$ 6.844.340,00, o sub-projeto LIMCET V, elaborado 
conjuntamente com os Institutos de Geociências, Química e Matemática, foi aprovado o 
valor de R$ 2.201.647,00.  

 Sub-projetos LIMCET’s I, II, III e IV, num valor total de R$13.521.211,00. É importante 
registrar a existência de atraso na realização dos sub-projetos anteriores devido ao não 
repasse de verbas associadas a estes. 
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 Edital PROPCI/UFBA 08-2013 - PROPARTEC (Projetos de Construção e Implantação de 
Centros Laboratoriais Multiusuários no Parque Tecnológico): o sub-projeto “Centro 
Laboratorial Multiusuário de Materiais Avançados do Parque Tecnológico do Estado da 
Bahia (CLAMTEC)”, com a participação de professores dos Institutos de Física, Química 
e da Escola Politécnica, no valor de R$ 26.213.797,00, área destinada de 3 mil m2, foi 
aprovado integralmente. 

 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 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.  

 Inúmeros projetos de pesquisa de professores do IF, financiados pelas agências CNPQ, 
CAPES e FAPESB, nas diversas áreas do conhecimento em Física, Geofísica e 
Oceanografia. 

 
Convênios, cooperações e parcerias 

 Rede Estadual de Pesquisa – FAPESB 

Estudos Teórico – Experimental dos Mecanismos de Dissociação e Ionização de Sistemas 
Moleculares, em colaboração com a UEFS e a UFRB. 

 Participação nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT´s) 

o INCT de Sistemas Complexos.  

Instituições envolvidas: CBPF, UFAM, UFBA, UFC, UnB, UFMG, UFV, UEM, 
PUC-RJ, UFRJ, UFF, UFRN, UFRGS, USP e UFS. 

o INCT de Energia e Ambiente. 

Instituições envolvidas: UFBA, UNEB, UEFS, UESB, UEL, UFRGS, UFRJ, 
UFSC e USP. 

o INCT em Saúde (CITECS) 

Instituições envolvidas: UFBA, IFBA e Hospital São Rafael. 
 PROCAD’s 

o Campos, Partículas e suas Interações: Aspectos Teóricos e Computacionais.  

Instituições envolvidas: UFBA, UnB e UFCG. 
o Excitação, Dissociação e Ionização de Moléculas de Interesse Biológico por 

Fótons, Elétrons e Íons. 

Instituições envolvidas: UFBA, UNICAMP, UFRJ e PUC-RJ.  
o Submissão em dezembro de 2013 – PROCAD – Cosmologia e Gravitação. 

Instituições envolvidas: UFBA, UFES e CBPF 
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 PRONEX’s 

o Núcleo de Pesquisa em Materiais Nanoestruturados para Energia e Sensoriamento 
– II. 

Instituições envolvidas: IF-UFBA, IQ-UFBA, IF-UFPR, DF-UFPE, DF-UEFS e 
DCET-UNEB. 

o Dengue: novas estratégias de vigilância epidemiológica e definição de fatores 
prognósticos de severidade com vistas à redução da morbimortalidade. (PRONEX 
– CNPQ do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA). 

o  Integrando Niveis de Organização em Modelos Ecológicos Preditivos (PRONEX – 
FAPESB do Instituto de Biologia da UFBA). 

o Red iberoamericana de Vigilancia Epidemiológica para el Controle de 
Enfermedades Infecciosas Emergentes e Re-emergentes (Mexico, Brasil, 
Portugal).  

Instituições envolvidas: Universidad Autonoma do Mexico, Instituto Gulbenkian 
de Ciência –Portugal) 

o Núcleo de Modelagem Computacional de Sistemas Físicos e Biológicos 

Instituições envolvidas: IF-UFBA, EP-UFBA, IF-USP e DF-UEFS. 
 Projeto: Controlling Properties of High Dielectric Constant Oxide Films Deposited by Ion 

Beam Assisted Method.  

Instituições envolvidas: UFBA, USP, UFPR e Office of Naval Research-Washington, 
USA. 

 Bolsa Pesquisador Visitante Especial - Ciências Sem Fronteiras (CAPES/CNPq/FAPs / 
Linha 2)  Projeto Espectroscopia de perda de energia de fotoelétrons para o estudo de 
novos materiais na energia solar e na eletrônica (Photoelectron Energy Loss 
Spectroscopy PEELS)  Pesquisador: Christian Godet (Institut de Physique de Rennes, 
França), iniciado em 2012. 
 

 Bolsa Pesquisador Visitante Especial - Ciências Sem Fronteiras (CAPES/CNPq/FAPs / 
Linha 1)  Projeto Estudo experimental e teórico de processos envolvendo a interação de 
fótons, elétrons, íons e átomos com moléculas  Pesquisador: Vincenzo Aquilanti 
(Universidade de Perúgia, Itália), iniciado em 2013. 

 
 Projeto intitulado Developing a flexible theoretical approach for designing 

inherentlynanostructured and cluster-assembled materials -YR2009 7017 , aprovado pelo 
STINT (Fundação Sueca para Cooperação Internacional em Pesquisa e Educação 
Superior), iniciado em 2009. 

 
 Projeto intitulado Field Emission and Nonlinear Dynamics: Classical and Quantum 

Aspects, aprovado pela Capes/DGU - edital nº 22/2011 e pelo Ministerio de Educación de 
España, através do Programa Hispano-Brasileño de Cooperación Interuniversitaria., 
iniciado em 2012. 
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IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  LLEETTRRAASS  
 
 
1.Ensino de graduação 
 
O Instituto de Letras da UFBA oferece três cursos na área de Letras: 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 Grego e Latim). As licenciaturas em Letras Vernáculas e Língua Estrangeira – Inglês ou 
Espanhol – funcionam em dois turnos: diurno e noturno; os bacharelados são oferecidos 
exclusivamente nos turnos diurnos. São abertas 405 vagas por ano, sendo que 80% delas são 
acessíveis através do concurso vestibular e 20% são exclusivas para os egressos dos Bacharelados 
Interdisciplinares. 
 
No ano de 2013, parte destas vagas ficou ociosa, pois a aprovação no vestibular ficou abaixo das 
vagas oferecidas, sobretudo no curso de Língua Estrangeira diurno. A expectativa é de que este 
problema seja sanado com a adoção da entrada via SISU em 2014.  
 
O ingresso ainda pode ser feito por seleção de vagas residuais, por transferência interna ou 
ingresso de portadores de diploma na área das Letras. As formas de saída são a conclusão do 
curso por cumprimento da grade curricular ou graduação, ou através de outras formas como a 
mudança de curso, o cancelamento da classificação do vestibular ou a recusa de matrícula por 
descumprimento do Regulamento de Ensino de Graduação. Os cursos de graduação em Letras 
possuíam, em dezembro de 2013, 1667 alunos ativos, assim distribuídos: 
 

Cursos Alunos ativos em dez. de 
2013 

Diurno - 401 462 Letras Vernáculas 
Noturno - 480 167 

Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna (Diurno) - 402 401 
Língua Estrangeira moderna ou Clássica - Licenciatura e Bacharelado – diurno - 
403 

349 

Língua Estrangeira Inglês ou Espanhol – Licenciatura – noturno - 481 288 
TOTAL 1667 

 
O número de ingressantes, concluintes e alunos excluídos do cadastro de ativos pode ser 

acompanhado na tabela seguinte: 
Forma de ingresso Forma de saída Cursos 

Vestibular Outros Conclusão Outros 
Diurno - 401 71 19 32 66 Letras Vernáculas 
Noturno - 480 27 10 9 5 

Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna - 402 48 42 12 59 
Língua Estrangeira moderna ou Clássica - Licenciatura 
e Bacharelado – diurno - 403 

31 29 51 66 

Língua Estrangeira Inglês ou Espanhol – Licenciatura – 
noturno - 481 

56 18 10 53 

Total geral 233 118 115 149 
  
Os cursos de Letras apresentam alto índice de evasão, sobretudo na dupla habilitação e nos cursos 
de Língua Estrangeira. No primeiro caso, o aluno opta por uma habilitação simples, que poderá 
ser concluída em menos tempo e possibilita o ingresso mais rápido no mercado de trabalho. No 
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caso dos cursos de Língua Estrangeira, ressalte-se que os alunos ingressam nos cursos de Letras 
com pouco ou nenhum conhecimento da língua que deseja estudar, o que pode ser razão de 
desmotivação e posterior mudança de curso. 
 
Uma importante meta referente ao ensino de graduação cumprida no ano de 2013 foi a conclusão 
da proposta de reformulação do Projeto Pedagógico dos Cursos de Letras, enviado à PROGRAD 
para análise dessa Pró-Reitoria. O projeto pedagógico em vigor data de 2005 e precisava de 
ajustes para atender à Legislação, alterada desde a conclusão do mesmo. Objetiva-se, ainda, com o 
novo projeto pedagógico, reestruturar os cursos e modalidades oferecidas, para atender às 
demandas da sociedade.  
 
As mudanças propostas que merecem destaque são as seguintes: 1) A extinção da dupla 
habilitação, Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna e Português Língua Estrangeira, e a 
redistribuição de suas 90 vagas anuais para as habilitações simples de Língua Portuguesa e Língua 
Estrangeira. A abertura de licenciaturas simples em alemão, francês e italiano, antes presentes 
apenas na dupla habilitação, a serem oferecidas exclusivamente no turno diurno. 2) A necessidade 
de se estabelecer simetria entre as licenciaturas diurnas e noturnas, implantadas, estas últimas, em 
2009. 3) O atendimento aos novos marcos legais estabelecidos após a implantação do currículo 
atual, que prevê 400 horas de estágio e 400 horas de prática pedagógica nos cursos de licenciatura. 
4) Correção das deficiências detectadas no currículo atual ao longo destes anos. 
 
Em 2013 ocorreu a avaliação in loco do curso de Bacharelado em Língua Estrangeira, que recebeu 
nota 4. 
 
O Instituto de Letras da UFBA é responsável pela oferta de cerca de 400 turmas para os cursos de 
graduação de Letras e demais cursos da UFBA. Para os Bacharelados Interdisciplinares 
oferecemos duas disciplinas obrigatórias. Os departamentos ofereceram um grande número de 
disciplinas de graduação nos semestres de 2013. O Departamento de Letras Vernáculas ofereceu, 
no primeiro semestre, 55 disciplinas, num total de 206 turmas. No segundo semestre, foram 
oferecidas 61 disciplinas, em 216 turmas. O Departamento de Fundamentos para o Estudo das 
Letras ofereceu 34 disciplinas de graduação,  em 71 turmas, no primeiro semestre, e 37 
disciplinas, em 71 turmas, no segundo. 
 
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), foram avaliados com notas 4 e 5, respectivamente. 
Trata-se de programas novos, iniciados em 2010, resultantes da divisão do antigo Programa de 
Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Literários (PPGLL), avaliado com nota 5 pela CAPES. 
Este último incluía também um Doutorado Interinstitucional, o DINTER, em parceria com a 
UNOESTE. 
 
Os dois programas de pós-graduação stricto sensu somam um total de 370 alunos ativos assim 
distribuídos: 
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Programa/Curso Nível Nº de alunos ativos em 2013 

ME 19 Programa de Pós-Graduação 
em Letras e Linguística - 
PPGLL 

DO 33 

ME 101 Programa de Pós-Graduação 
em Língua e Cultura DO 64 

ME 85 Programa de Pós Graduação 
em Literatura e Cultura DO 68 
Total  370 
 
Devido ao fato de a seleção para o ano de 2014 só será concluída em janeiro, não é possível 
computar os novos alunos. Coordenam os Programas, respectivamente, o Prof. Dr. Domingos 
Sávio Pimentel Siqueira – PPGLinC – e a Profa. Dra. Rachel Esteves Lima – PPGLitC. 
 
Apresentam-se abaixo os dados gerais do triênio 2011/2013 do Programa Pós-Graduação em 
Língua e Cultura: 

PPGLinC PPGLL/DINTER Itens de informação Nível 
2011 2012 2013 2013 

ME 65 67 93 2 (PPGLL) Alunos matriculados 
DO 28 48 63 17 (DINTER) 

CAPES (M) 7 8 13 - 
CNPQ (M) 1 - - - 
FAPESB (A) - 2 10 - 
CAPES (D) 5 2 9 - 
CNPQ (D) 1 - - - 

Alunos bolsistas 

FAPESB (D) 

 

1 1 2 - 
ME 01 20 24 - 
DO - - 02 08 

Defesas realizadas 

Qualificações - 13 15 - 
Número de docentes  47 45 44 - 

1° semestre 12 12 12 - Disciplinas/atividades ministradas 
2º semestre 12 12 13 - 

 
Ainda no âmbito da Pós-Graduação, no ano de 2013, ingressou a primeira turma do Programa de 
Metrado Profissional em Letras, o PROFLETRAS, subsidiado pela CAPES, organizado em rede 
nacional com a coordenação geral na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A primeira 
turma compõe-se de 24 alunos, selecionados em um universo de mais de 450 candidatos. O curso 
de Metrado Profissional é dirigido aos professores da educação básica, que atuam no ensino 
Fundamental, na rede pública de ensino e constitui-se em uma ação que objetiva contribuir para a 
melhoria da qualidade de ensino em nosso país. O PROFLETRAS é coordenado pela Profa. Dra. 
Simone Bueno e conta com a participação de um corpo docente qualificado. 
 
Além dos cursos stricto sensu, está em andamento duas turmas do curso de Especialização em 
Estudos Linguísticos e Literários, que possuem um total de 95 alunos ativos. A coordenação do 
curso de especialização é exercida pela Profa. Dra. Lícia Maria Bahia Heine. 
 
3. Projetos de pesquisa 
O Instituto de Letras possui importantes grupos de pesquisa consolidados e, em virtude da 
renovação do seu quadro docente, desde 2009 com o REUNI, outros grupos emergentes surgiram 
e vêm se consolidando. Devido à escassez de espaço, relacionamos apenas alguns daqueles que 
congregam maior número de pesquisadores: 

 Projeto Atlas Linguístico do Brasil, coordenado pelas professoras Dra. Suzana Cardoso e 
Dra. Jacyra Mota, e do qual participam as professoras Dra. Silvana Ribeiro e Marcela 
Paim 

 Projeto Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia, coordenado pelo Prof. Dr. 
Dante Lucchesi 
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 DEPARC – Dicionário Etimológico do Português Arcaico, coordenado pelo Prof. Dr. 
Américo Venâncio Machado Filho 

 Projeto RASURAS: estudos de práticas de leitura e escrita, coordenado pelo Prof. Dr. José 
Henrique de Freitas Santos 

 Observatório da educação escolar indígena, coordenado pelas professoras Dra. América 
Cesar e Suzane Costa 

 O escritor e seus múltiplos, do qual participam as professoras Dra. Evelina Hoisel, Dra. 
Ligia Telles, Dra. Antonia Herrera e Lívia Natália Santos 

 Documentos da memória teatral no period da ditadura na Bahia e no Brasil, coordenado 
pela professora Dra. Rosa Borges dos Santos, com a participação da Dra. Rosinês Duarte e 
de Arivaldo Sacramento de Souza. 
 

4. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
4.1 NUPEL 
O Núcleo Permanente de Extensão de Letras, o NUPEL, objetiva congregar, assessorar e 
incentivar as atividades extensionistas no ILUFBA. Participam do NUPEL docentes do ILUFBA, 
discentes da graduação e da pós-graduação stricto sensu e, eventualmente, alunos dos cursos de 
pós-graduação lato sensu. O Núcleo é coordenado pelas professoras Denise Scheyerl e Ana Maria 
Bicalho, respectivamente, coordenadora geral e adjunta. Em 2013, o NUPEL apresentou os 
seguintes números: foram ofertados cursos de línguas para a comunidade externa – inglês, 
espanhol, francês, alemão, italiano, português língua materna, português para estrangeiros, latim -, 
contemplando um total de 2132 alunos, sendo 187 bolsistas. Atuaram 63 alunos em formação, 
coordenados pedagogicamente por 12 professores do ILUFBA, a saber: a) Alemão: Profa. Zaira 
Nascimento da França; b) Espanhol: Prof. Dr. Carlos Felipe da Conceição Pinto; c) Francês: Prof. 
Fabrice Frédéric Galvez; d) Inglês: Prof. Robério Rubem de Matos, Prof. Dr. Domingos Sávio 
Pimentel Siqueira, Profa. Eliza Mitiyo Morinaka; e) Italiano: Profa. Dra. Tatiana Arze Fantinatti 
Baptista Cavalcanti; f) Latim: Prof. Dr. José Amarante Sobrinho; g) LIBRAS: Profa. Dra. 
Elizabeth Reis Teixeira; h) Português (PLE): Profa. Dra. Iracema Luiza de Souza; i) Texto e 
Discurso: Prof. Dr. Elmo José dos Santos. Cite-se, ainda, a Profa. Dra. Elizabeth Santos Ramos 
atua na elaboração do Manual de Orientação Pedagógica para Coordenadores e Professores em 
Fromação. 
 
4.2 PROFICI 
O Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Professores da UFBA, o 
PROFICI, criado em 2012, consolidou-se me 2013. Trata-se de um programa idealizado pela Pró-
Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação, a PROPCI, e que conta com a parceria da PROGRAD, 
da PROPLAN, da Assessoria para Assuntos Internacionais e do Instituto de Letras. O PROFICI é 
um projeto de grande envergadura, capilosidade e relevância que visa à capacitação dos discentes, 
docentes e servidores técnico-administrativos da UFBA e pretende colaborar efetivamente para a 
internacionalização de nossa universidade. Iniciado no segundo semestre de 2012, o PROFICI 
contempla cursos semi-intensivos gratuitos de inglês, espanhol, francês, alemão e italiano, 
ministrados por um corpo de monitores coordenados e acompanhados por discentes da UFBA, 
sendo a maioria do ILUFBA, e destina-se a atender a comunidade interna da UFBA, sobretudo os 
bolsistas de iniciação científica PIBIC, PIBIT, Jovens Talentos e Russel-Wood – para quem o 
curso é obrigatório -, bem como aos demais estudantes, docents e servidores técnico-
administrativos. O Programa foi implantado simultaneamente em Salvador, Barreiras e Vitória da 
Conquista. Desde sua criação no Segundo semestre de 2013, o PROFICI ofertou 3506 vagas, 
sendo que em 2013.1 foram matriculados 1110 alunos e em 2013.2 2396 alunos. 
 
Os cursos semi-intensivos estão estruturados em oito semestres com duração total de dezoito 
meses (Elementar I e II, Pré-intermediário I e II, Intermediário I e II, Intermediário Superior I e 
II). Ao final, oferece-se um módulo não obrigatório de preparação para exames de proficiência. 
Cada módulo semi-intensivo dura em média sete semanas. Dos alunos ingressantes em 2012.2 e 



UFBA  -  Relatório de Gestão 2013 – Unidades / Órgãos 
 

 281 

em 2013.1, 437 e 60, respectivamente, concluíram o curso em 2013. Neste ano, foram jubilados 
706 alunos por terem obtido dupla reprovação no programa ou por terem se ausentado das aulas 
por longo período. Deste total, 113 são bolsistas de iniciação científica, o que resulta em perda da 
bolsa, segundo as normas do programa. 
 
No total o curso conta com 63 monitores e 11 coordenadores pedagógicos distribuídos nas 
seguintes línguas: 1) Língua Alemã (PROEMA) – coordenação pedagógica da profa. Dra. Jael 
Glauce da Fonseca, possui 04 monitores; 2) Língua Espanhola (PROEMES) – coordenação 
pedagógica dos professores Dr. Jorge Hernán Yerro e Dra. Fernanda Almeida Vita, possui 06 
monitores; 3) Língua Francesa (PROEMF) – coordenação da profa. Dra. Rita Maria Ribeiro 
Bessa, possui 12 monitores; 4) Língua Inglesa (PROEMI) – sob a coordenação dos docentes Dra. 
Fernanda Mota Pereira (coordenadora geral e acadêmica), Dra. Claudia Mesquita, Dr. Gustavo 
Ribeiro da Gama, profa. Manoela da Silva e a doutoranda Júlia Vasconcelos, possui 33 monitores 
no campus de Salvador. 4.1) Em Barreiras, sob a coordenação pedagógica da professora Aline 
Ribeiro Pessoa, que conta com o auxílio de 03 monitores. 4.2) Em Vitória da Conquista, a 
coordenação pedagógica da professor Aline Ribeiro Pessoa e possui 02 monitores. 5) Língua 
Italiana (PROEMIT) – sob a coordenação da profa. Dra. Silvia La Regina, possui 03 monitores. 
 
Além das atividades desenvolvidas pelos monitores, supervisionadas pelos coordenadores, os 
docentes e monitores participantes do programa atuam na aplicação de exames de proficiência. No 
ano de 2013, foram aplicados testes de proficência para 1850 alunos de inglês, através do TOEFL 
ITP, atendendo à demanda da CAPES/Ciência sem Fronteiras/Inglês sem Fronteiras, e para 20 
alunos de Italiano inscritos no programa Ciência sem Fronteiras. Outra atividade de 
coordenadores e monitores é a revisão de tradução de históricos escolares de alunos inscritos no 
programa Ciência sem Fronteiras. 
 
4.3 Outros projetos 
4.3.1 Curso de Língua Inglesa para Estudantes da Rede Pública, financiado pelo Governo do 
Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação do Estado, e coordenado pelo Prof. Dr. – José 
Newton de Seixas Pereira Filho. Este projeto objetiva capacitar alunos da rede estadual de ensino 
para atuar durante os eventos esportivos programados para 2014. 
4.3.2. Projeto Saberes indígenas na escolar, coordenado pela Profa. Dra. Suzane Costa e 
financiado pelo FNDE. 
4.3.3. Observatório da educação escolar indígena, coordenado na UFBA pela Profa. Dra. Suzane 
Costa e financiado pela CAPES. 
 
5. Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza 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 proficência aplicado no ILUFBA é o CELU – Certificado de Língua em Uso, em 
convênio com a Argentina. 
 
O Instituto de Letras da UFBA mantém os seguintes convênios internacionais: Convênio UFBA-
Pescara; Convênio UFBA Universidade de Alcalá. 
 
Registre-se, também, o 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.  
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O governo espanhol mantém em Letras um leitor desta língua, responsevel pela difisão da língua e 
da cultura espanhola. A Embaixada Espanhola mantém, no campus de Ondina, o Centro de 
Recursos Didáticos, que presta relevantes service aos estudantes da língua espanhola. 
 
O Departamento de Letras Vernáculas, através do Setor de Língua Portuguesa como Língua 
Estrangeira, oferece turmas de língua portuguesa para alunos estrangeiros, provenientes de 
universidades estrangeiras conveniadas à UFBA. Foram oferecidas 02 turmas em 2013.1 e 02 
turmas em 2013.2. 
 
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 1660 alunos 
Curso de pós-graduação stricto sensu Comunidade interna 370 alunos 
Mestrado Profissional - PROFLETRAS Comunidade externa 24 alunos 
Curso de Especialização Comunidade interna e externa 95 alunos 
Cursos de línguas do NUPEL  Comunidade externa 1900 alunos 
Cursos de Língua estrangeira do PROFICI Comunidade interna 3500 alunos 
Total  7549 

 
7. Outras informações consideradas relevantes (Ex: eventos, prêmios, etc.) 
 
7.1 PET Letras 
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. O PET Letras é coordenado pela Profa. Dra. Juliana Soledade e 
dele participam 15 discentes bolsistas. 
 
7.2 PIBID Letras 
O Programa de Iniciação à Docência – PIBID – é coordenado no ILUFBA pela Profa. Simone 
Assumpção. No ano de 2013, o programa logrou alcançar crescimento significativo, com a 
expansão das bolsas para discentes e supervisores. O PIBID Letras, em 2013, contou com 40 
alunos bolsistas, 8 professores supervisores bolsistas, além de 11 professores colaboradores. O 
programa 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. O Projeto de Letras para 2014, 
conforme Edital 061/2013, foi aprovado integralmente e o programa contará no future com 41 
bolsistas e dois coordenadores de area. 
 
7.3 Eventos acadêmicos 

 SEPESQ 2012/2013, de 25 a 27/03 
 Jornada da Francofonia, 19/03 
 I Seminério de Leitura PIBID Letras, 13/05 
 Diálogos com a Antiguidade, 14/06 
 Festival dela Canzone Italiana – ILUFBA, 30/08 
 Encontro com Escritores I: entre a criação e a publicação, 13/09 
 I Congresso Nacional Vivarium: olhares sobre a Antiguidade e o Medievo, FCH e 

ILUFBA, de 01 a 03/10 
 I Encontro de Estudantes da Língua e da Cultura Hispânica, 24 e 25/10 
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 Colóquio Crítica e Criação, 17 e 18/10 
 I Seminário do PROELE: formação do professor de espanhol na Bahia, 21/10 
 II Seminário de Leitura PIBID Letras 2013, 06/11 
 Exposição dos 50 anos do Atlas Prévio dos Falares Baianos, 12/11 
 11º WorkAlib, de 11 a 13/11 
 X CONSIPLE, de 14 a 16/11 
 Seminário de Estudos sobre o Espaço Biográfico: desafios da bioficção, 20 a 22/11 
 PROHPONDO: 1º Encontro de Estudos de Língua Portuguesa, de 17 a 20/12 

 
7.4 Outros eventos – cursos de curta duração, palestras, conferências e oficinas 

 Cinecittà, de 09/07 a 03/12 
 Circuito dos clássicos, de 17/08/2013 a 06/02/2014 
 Sarau de poesia de língua inglesa II, 23/08  
 Introdução às noções de aspecto, de 18 a 21/11 
 Seminários permanentes de Literatura Portuguesa: De cavaleiros e narrativas: novelas de 

cavalaria ibéricas, de 01 a 03/10 
 Seminários permanentes de Literatura Portuguesa: Profundidade d´Os lusíadas: curso 

introdutório à leitura do poema como poema, de 14 a 16/10 
 Introdução à história externa da língua galega, 29/11 
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IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
O presente Relatório de Atividades apresenta as ações desenvolvidas pelos docentes do 
Departamento de Estatística da UFBA no exercício de 2013, tendo como base para a sua 
elaboração os Relatórios Individuais de Atividades destes docentes, que foram aprovados pela 
plenária deste Departamento.  
 
Nos últimos anos, a principal meta do Departamento é a implantação do Mestrado em Estatística 
na UFBA. Neste sentido, havia sido submetida à CAPES uma proposta para criação desse 
mestrado, que não obteve aprovação, mesmo com o um aumento no número de publicações dos 
docentes e aprovação de novos projetos de pesquisas financiados por órgãos de fomento. Assim, a 
estratégia adotada pelo Departamento, foi a de solicitar que fosse criada uma linha de pesquisa em 
Estatística no já consolidado Mestrado em Matemática. Após alguns meses de negociação e 
esclarecimentos de como essa nova linha funcionaria, no final de 2013 o Colegiado da Pós-
Graduação em Matemática aprovou a linha de pesquisa em Estatística que receberá seus primeiros 
alunos no semestre letivo 2014.2 e credenciará professores do Departamento de Estatística para 
orientá-los. A contratação de 4 novos professores para o Departamento, sendo 3 deles com 
doutorado, certamente contribuirá para que a criação do Mestrado em Estatística ocorra num 
futuro bem próximo, de forma independente da Pós-Graduação em Matemática.  
 
Além disso, o Departamento intensificou atividades de extensão como o Ciclo de Palestra e 
Consultorias em Estatística, e criou cursos de Extensão para 2013, que tem como objetivos 
divulgar a Estatística e arrecadar fundos para realização de eventos. Em julho de 2013 ocorreu a 
primeira turma do Curso de Introdução ao Uso do software R, que contou com 32 alunos e 
arrecadou R$5700,00 através da GRU. O Departamento ainda organizou a 44ª Reunião Regional 
da Associação Brasileira de Estatística, que recebeu cerca de 150 pessoas entre palestrantes, 
estudantes, professores e pesquisadores de várias partes do Brasil.  
 
Em relação às atividades de ensino, foram realizadas modificações nos programas de disciplinas 
oferecidas aos cursos de serviço e realizadas visitas à empresas, com o objetivo de mostrar aos 
alunos do Curso de Estatística a parte prática do que é estudado em sala de aula. A coordenação 
de disciplinas evoluiu bastante, quando comparada aos anos anteriores, mas ainda precisamos 
fazer com que os professores consigam trabalhar mais em grupo.  
 
Vale destacar, a melhora na infraestrutura do Instituto de Matemática. Em 2013 os laboratórios de 
informática foram equipados com Datashow que representou um salto qualitativo nas aulas ali 
ministradas. 
 
 
Naturalmente, ainda há bastante a ser melhorado, mas o Departamento avalia que o ano de 2013 
terminou com um saldo positivo. Assim, este relatório registra os resultados alcançados e dificuldades 
enfrentadas neste período.  
Apresentamos nosso agradecimento a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para a busca 
da realização de nossas metas.  
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2. QUADRO DOCENTE  
 
Em dezembro de 2012, o Departamento de Estatística contava com 19 professores do quadro 
permanente. Entretanto, em 2013 contratamos 4 novos professores aprovados em concurso público, 
sendo que 3 deles são doutores. Por outro lado, 1 professor com regime de trabalho de 20 horas se 
aposentou. Assim, somos 22 professores, dos quais, 13 Doutores, 08 Mestres e 01 Graduado. Desse 
total, 01 professor tem contrato de tempo parcial (20h). Em atividade, estavam 10 doutores, 08 
mestres, 01 graduado, além de 6 professores do quadro suplementar, sendo dois com regime de 
trabalho de 40 horas. A Tabela 01 ilustra o perfil do corpo docente permanente do Departamento.  
 

 
Tabela 1: Distribuição dos professores do Departamento de Estatística da UFBA segundo regime de 

trabalho e titulação – Dezembro, 2013. 
 

Regime de 
Trabalho/Titulação 

Em 
atividade 

Afastado para pós-
graduação 

Acompanhamento 
do cônjuge/ 

Licença 
Maternidade 

Total 

DE  17 02 02 21 
Graduado  01 00 00 01 
Mestre  06 02 01 09 
Doutor  10 00 01 11 
20 horas  01 00 00 01 
Mestre  01 00 00 01 
Total  18 02 02 22 

 
A Tabela 2 mostra o quadro de professores nos três últimos anos do Departamento. Observa-se um 
decréscimo no número de doutores. Mas temos a perspectiva de contratarmos mais dois  
Doutores, pois estamos com concurso aberto para provimento de duas vagas de professor Adjunto A.  
 
Ressalta-se que todos os professores substitutos são mestres.  
 
 

Discriminação Dezembro 2010 Dezembro 2011 Dezembro 2012 
Quadro Permanente    
Professores em atividades  15 15 17 
- Graduado  01 01 01 
- Especialista  - - - 
- Mestre  05 07 07 
- Doutor  09 07 10 

 
 

Professores afastados:  
- para qualificação  03 02 02 
- Licenças (médica, 
prêmio e 
maternidade)  

01 01 01 

- para 
acompanhamento do 
cônjuge  

01 01 01 

 
 

Professores segundo o regime de trabalho:  
- em DE  18 17 21 
- 20 horas  02 02 01 
Professores segundo a titulação (em ativ/afastado):  
- Graduados  01 01 01 



UFBA  -  Relatório de Gestão 2013 – Unidades / Órgãos 
 

 286 

- Especialistas  00  00  00  
- Mestres  08  08  09  
- Doutores  11  10  11  
Nº total de professores  20  19  22  

 
 

Quadro Suplementar  
Nº total de professores  04 04 06 
- 40 horas  01 00 02 
- 20 horas  03 04 04 

 
 

Quadro Suplementar  
Nº total de professores  04  04  06  
- 40 horas  01  00  02  
- 20 horas  03  04  04  

 
3. ATIVIDADES DE ENSINO  
As atividades de ensino do Departamento de Estatística englobam ensino nos cursos de graduação e 
pós-graduação, projetos de monitoria, coordenação de disciplina, orientação acadêmica para os alunos 
do Curso de Graduação em Estatística, orientação aos alunos de graduação e pós-graduação. A seguir 
estas atividades serão descritas.  
 
3.1. Atividades didáticas  
Na Tabela 3 são apresentadas informações a respeito do número de colegiados atendidos, número de 
disciplinas oferecidas, número de turmas ministradas e número de alunos matriculados por semestre 
letivo a partir de 2010 para os cursos de graduação da UFBA. Nota-se um aumento no numero de 
alunos matriculados que é explicado pela expansão da UFBA. Até 2012, observava-se uma maior 
demanda no segundo semestre de cada ano, no entanto, no ano de 2013 as demandas pareceram se 
uniformizar. É indicado observar se esse fenômeno tenderá a se estabilizar com essas características.  
 
 
Tabela 3 – Indicadores das atividades de ensino na graduação do Departamento de Estatística da 
UFBA por semestre - 2010 a 2013 
 
Indicadores  2010.1  2010.2  2011.1  2011.2  2012.1  2012.2  2013.1  2013.2  
Número de disciplinas 
oferecidas  

20  25  22  27  25  28  28  26  

Número de turmas 
atendidas  

44  52  40  48  47  48  55  54  

Número de alunos 
matriculados  

1325  1719  1386  1586  1461  1622  1513  1507  

 
A partir de 2012.2, o Departamento de Estatística começou a oferta a disciplina MATD69 para o curso 
de Mestrado Saúde, Ambiente e Trabalho. A Tabela 4 apresenta algumas informações para o ensino de 
pós-graduação. 
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Tabela 4 – Indicadores das atividades de ensino na pós-graduação do Departamento de Estatística da 
UFBA por semestre - 2010 a 2013. 
Indicadores  2010.1 2010.2 2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 
Número de disciplinas 
oferecidas  

02 01 02 01 03 01 03 00 

Número de turmas 
atendidas  

03 01 03 01 03 01 03 00 

Número de alunos 
matriculados  

53 19 61 10 62 17 67 00 

 
 
3.2 Projetos de Monitoria  
 
PROJETO: Monitoria em MAT021  
COORDENADORA: Denise Nunes Viola  
PERÍODO: 2013.1 E 2013.2  
BOLSISTA: Lorena Rogaciano Santana Ferreira  
PROJETO: Monitoria em MAT027  
COORDENADORA: Helder Paulo Zacharias  
PERÍODO: 2013.1 E 2013.2  
BOLSISTA: Mariana Brandão Neves  
PROJETO: Monitoria em MATD03  
COORDENADORA: Jalmar Manuel Farfan Carrasco  
PERÍODO: 2013.1 E 2013.2  
BOLSISTA: PRISCILA DAS CHAGAS  
 
3.3 Coordenação de disciplinas  
Atualmente existem coordenações para os seguintes grupos de disciplinas ofertadas pelo 
Departamento de Estatística:  

 MAT027, MATA44 e MATD03;  
 MAT021, MAT022 e MAT218;  
 MAT028 e MAT236;  
 MAT020, MAT023, MAT193 e MAT194; e  
 MATB59.  

 
3.4 Orientação Acadêmica  
Professores do Departamento participaram do procedimento de orientação acadêmica que é organizado 
pelo Colegiado de Estatística para atendimento a todos os alunos do curso de graduação em Estatística 
da UFBA. Em média, cada professor orienta 10 alunos por semestre. Atualmente, a orientação 
acadêmica tem sido realizada por cinco professores.  
 
3.5 Orientação PIBIC  
 
3.5.1. PIBIC 2012-2013  
1. Título do Projeto: Avaliação do estimador de pseudo-verossimilhança para modelos autologísticos 
espaciais  
 
Professora Orientadora: Denise Nunes Viola  
Aluna: Luana Gabriela da Silva Rodrigues  
2. Título do Projeto: Avaliação do nível de saúde dos municípios do estado da Bahia a partir de 
indicadores baseados em técnicas multivariadas.  
 
Professora Orientadora: Giovana Oliveira Silva  
Aluno: Caio Batalha Dias de Oliveira  
3. Título do Projeto: Modelos Bayesanos Hierárquicos para dados de saúde  
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Professora Orientadora: Maristela dias de Oliveira  
Aluna: Pétala Gardênia da Silva Estrela Tuy  
4. Título do Projeto: Estimação de Coeficientes Variando no Tempo na Modelagem de Eventos 
Recorrentes em Análise de Sobrevivência  
 
Professora Orientadora: Leila Denise A. F. Amorim  
Aluna: Carolina Andrade Silva  
5. Título do Projeto: Variabilidade, ancestralidade e associação da estrutura genômica de doenças 
complexas em uma coorte de Salvador.  
 
Professora Orientadora: Rosemeire Leovigildo Fiaccone  
Aluna: Aline Carvalho Silva  
6. Título do Projeto: Correção de Viés dos Estimadores de Máxima Verossimilhança dos Parâmetros 
da Distribuição Weibull Modificada  
 
Professor Orientador: Verônica M. C. Lima  
Aluna: Samila Oliveira Lima Sena. 
  
3.5.2. PIBIC 2013-2014  
1. Título do Projeto: Modelagem com Variáveis Latentes em Saúde  
 
Professora Orientadora: Leila Denise Alves Ferreira Amorim  
Plano de trabalho 1: Análise de Classes Latentes na Investigação em Saúde Pública  
Aluna: Pétala Gardênia da Silva Estrela Tuy  
Plano de trabalho 2: Softwares Estatísticos para Análise de Classes Latentes  
Aluno: Marcus Elias Silva Freire  
2. Título do Projeto: Daisy Santana Ferreira. Modelo de Regressão Log-Burr XII.  
 
Professora Orientadora: Giovana Oliveira Silva  
Aluna: Daisy Santana Ferreira  
3. Título do Projeto: Mapas auto-organizáveis de Kohonen na avaliação do nível de saúde dos 
municípios do Estado da Bahia.  
 
Professora Orientadora: Gecynalda Soares da Silva Gomes  
Aluna: Aline Carvalho Silva  
  
4. Título do Projeto: Inferência Bayesiana no Modelo de Cox  
 
Professora Orientadora: Maristela Dias de Oliveira  
Aluno: Ricardo Regis Byron  
5. Título do Projeto: Modelagem de Eventos Recorrentes em Análise de Dados Longitudinais  
 
Professora Orientadora: Rosemeire Leovigildo Fiaccone  
Aluna: Isabele Pinto  
6. Título do Projeto: Dengue Web: Sistema online de Informação de dengue em tempo real  
 
Professora Orientadora: Denise Nunes Viola  
Aluna: Lorena Ribeiro Nunes Moreira  
 
3.6. Orientações Concluídas de alunos em projetos de pós-graduação  
Título do Projeto: Lombalgia em Trabalhadores de Indústrias Calçadistas  
Orientador: Verônica M. C. Lima  
Programa: Mestrado em Saúde Ambiente e Trabalho (Medicina Preventiva)  
Aluno: Rives Rocha Borges  
Defesa: 27 de junho de 2013  
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3.7. Co-orientações de alunos em projetos de pós-graduação  
1. Título do Projeto: Associação dos genes ORMDL3, FCERI E STAT-6 com asma infantil numa 
coorte de Salvador, Bahia, Brasil  
Orientador: Mauricio L. Barreto (ISC/UFBA)  
Co-orientador: Rosemeire L. Fiaccone  
Programa: Doutorado em Saúde Coletiva  
Aluno: Gustavo Nunes de Oliveira Costa  
Período: Janeiro a dezembro de 2013  
2. Título do Projeto: Estudo epidemiológico da Infecção por HIV entre homens que fazem sexo com 
homens no município de Salvador  
Orientador: Inês Dourado (ISC)  
Co-Orientador: Leila Denise A. F. Amorim  
Programa: Doutorado em Saúde Coletiva  
Aluna: Sandra Maria Brignol  
Período: Desde Março de 2009 (Defesa em Março de 2013).  
3. Título do Projeto: Discrimación racial auto referida, stress psicosocial y síntomas asmáticos em la 
infancia – Projeto SCAALA Salvador  
Orientador: Maurício L Barreto (ISC)  
Co-orientador: Leila Denise A. F. Amorim  
Programa: Doutorado em Saúde Coletiva  
Aluna: Gisel Fattore  
Período: Desde Abril 2013  
4. Título do Projeto: Sistema para auditoria de documentos nos tribunais de conta  
Orientador: Valter de Sena (SENAI/CIMATEC)  
Co-Orientador: Giovana Oliveira Silva  
Programa: Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial  
Aluna: Karen Dias  
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5. Título do Projeto: Estudo de co-infecção HIV/Aids com as hepatites virais B e C no Brasil no 
período de 1999 a 2010  
Orientador: Edgar Merchán Hamann (UNB)  
Co-Orientador: Leila Denise A. F. Amorim  
Programa: Mestrado em Ciências da Saúde  
Aluno: Silvano Barbosa de Oliveira  
Período: Desde Abril de 2011 (Defesa em Março de 2013).  
6. Título do Projeto: Diferentes estratégias para modelagem de respostas politômicas ordinais em 
estudos longitudinais  
Orientador: Enrico Colosimo (UFMG)  
Co-orientador: Leila Denise A. F. Amorim  
Programa: Mestrado em Estatística  
Aluna: Nívea Bispo Silva  
Período: Desde Agosto 2011 (Defesa em Fevereiro de 2013)  
7. Título do Projeto: Modelos Marginais para Respostas Binárias com Estruturas Hierárquicas de  
Agrupamento  
Orientador: Enrico Colosimo (UFMG)  
Co-orientador: Leila Denise A. F. Amorim  
Programa: Mestrado em Estatística  
Aluno: André Gabriel Ferreira Calaça da Costa  
Período: Desde Agosto 2011 (Defesa em Maio de 2013)  
8. Título do Projeto: Modelagem para Dados Longitudinais de Contagem  
Orientador: Raydonal Ospina (UFPE)  
Co-orientador: Leila Denise A. F. Amorim  
Programa: Mestrado em Estatística  
Aluno: Daniele dos Santos Trindade  
Período: Desde Dezembro 2012  
9. Título do Projeto: Análise de Retenção dos Cursos da UFB por meio de Modelos Probabilísticos.  
Co-Orientadora: Verônica M. C. Lima  
Programa: Mestrado em Ciência da Computação  
Aluno: Marcelo Silva Santos  
Período de orientação: semestre 2013.1  
 
3.8. Bancas de qualificação/defesa de teses  
1. Banca de Examinadora de Mestrado. Data: Setembro de 2013  
Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde – UFBA/BA  
Título da Dissertação: Crescimento nos seis primeiros meses de vida: Uma abordagem com dados 
longitudinais.  
Aluna: Elizabete de Jesus Pinto  
Professora: Gilenio Borges Fernandes  
2. Banca de Examinadora de Mestrado. Data: 25/03/2013  
Programa de Pós graduação em Contabilidade da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA/BA  
Título da Dissertação: Juros sobre Capital Próprio e Gerenciamento de Resultados: Um Estudo 
Realizado nas Empresas Brasileiras Listadas na BM&F BOVESPA  
Aluna: Laerson Moraes Silva Lopes  
Professora: Gilenio Borges Fernandes  
  
 
3. ATIVIDADES DE PESQUISA  
 
Dos projetos de pesquisa desenvolvidas pelos docentes do Departamento de Estatística em 2013 temos 
dois projetos de pesquisa com financiamento da FAPESB, seis projetos de pesquisa com 
financiamento do CNPq, um projeto com financiamento da UFBA, dois projetos com financiamento 
estrangeiro e onze projetos de pesquisas sem financiamento, além de nove projetos, com ou sem 
financiamento, em que os docentes do Departamento são colaboradores no desenvolvimento dos 
correspondentes planos de análises e resolução de problemas metodológicos relacionados à Estatística. 
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A seguir são listados os principais projetos de pesquisas dos docentes do Departamento. Além destes 
projetos, mais dois foram aprovados com financiamento, com recurso ainda a ser liberado.  
O aumento do volume das atividades de pesquisa dos professores do Departamento pode ser ainda 
observado pela quantidade de trabalhos apresentados em eventos científicos da área de Estatística e 
áreas afins, que totalizaram 33 (trinta e três) em 2013. Além disso, contamos no quadro docente com 
dois pesquisadores bolsistas de produtividade do CNPq.  
 
4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
Além de representações em Colegiados de graduação, temos docentes que representam o Instituto de 
Matemática como titular no Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão e no Conselho Acadêmico 
de Ensino e como suplentes no CONSEPE. O representante dos docentes na Congregação do IM é do 
nosso Departamento.  
O Colegiado de Graduação em Estatística criou duas comissões, a saber, Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) e Divulgação do Curso de Estatística. Ambas as Comissões são compostas por docentes do 
Departamento de Estatística.  
 
5. ATIVIDADES DE EXTENSÃO  
O Departamento institui uma comissão para propor cursos de Extensão para 2013.  
Também foi meta deste Departamento intensificar o ciclo de Palestras e aumentar o número de 
consultorias atendidas. Diante disto, foi decidido que as palestras seriam divulgadas na lista da ABE e 
na lista do IM, e que um folder, em fase de elaboração, seria utilizado para divulgar a atividade de 
Consultoria em Estatística. A seguir são descritas as atividades de extensão organizadas por este 
Departamento.  
 
5.1.Consultoria Estatística  
Atividade permanente de extensão do Departamento que consiste em dar suporte estatístico aos 
projetos desenvolvidos por estudantes dos cursos de pós-graduação, prioritariamente, e a professores 
da UFBA em seus trabalhos de pesquisa. Este apoio visa envolver estudantes do Curso de Estatística 
em situações reais que tratam de análise estatística de dados.  
10  
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5.2. Laboratório do Ensino de Matemática e Estatística da UFBA (LEMA)  
Atividade permanente de extensão do Departamento que consiste em elaboração de modelos concretos 
em Estatística.  
5.3. Ciclo de Palestras  
A atividade extensão Ciclo de Palestras consiste em organizar conferências. Foram convidados nove 
conferencistas, sendo cinco não vinculados ao Departamento. Além dessas palestras, foi organizada 
uma seção de comunicações orais com apresentações dos trabalhos de iniciação científica.  
5.4. Eventos realizados  
Em construção.  
6. OUTRAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO  
6.1. Comissão para elaboração do Projeto de Pós-Graduação em Estatística  
Este projeto foi encaminhado para CAPES, mas não obteve aprovação. A comissão foi composta pelas 
Professoras Denise Nunes Viola, Giovana O. Silva e Veronica Maria Cadena Lima.  
7. Capacitação Docente  
Projeto de pós-doutorado:  
Professora: Rosemeire Leovigildo Fiaccone  
Período: 14 de Outubro de 2012 a 13 de outubro de 2013  
Local:  
Financiamento: CNPq  
Projeto de doutorado: Redes Bayesianas Adaptativas  
Professora: Lília Carolina Carneiro Costa  
Período: 01/12/2010 a 30/11/2014  
Local: Universidade de Warwick - Inglaterra  
Financiamento: CAPES  
Projeto de doutorado: Novas distribuições pertencentes à classe de distribuições McDonald 
generalizada.  
Professora: Edleide de Brito  
Período: Início 2009  
Local: Esalq/USP  
11  
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RESUMO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA EM 2012  
1. ATIVIDADES DE ENSINO  
 
1.1. Ensino de graduação  
Nº médio de disciplinas ofertadas por semestre: 27  
Nº médio de turmas atendidas por semestre: 55  
Nº médio de alunos matriculados por semestre: 1510  
1.2. Ensino de pós graduação  
Nº de colegiados de curso atendidos no ano: 03  
Nº médio de disciplinas ofertadas por semestre: 03  
Nº total de alunos matriculados no ano: 67  
1.3. Projetos Monitoria: 03  
1.4. Coordenação de disciplinas: 05  
1.5. Orientação Acadêmica:  
 
Nº de professores orientadores por semestre: 05  
Nº médio alunos atendidos por professor e por semestre: 10  
1.6. Orientação PIBIC  
1.6.1. Período 2011-2012  
Número de projetos: 06  
Número de alunos envolvidos: 08  
1.6.2. Período 2013-2014  
Número de projetos: 06  
Número de alunos envolvidos: 07  
1.7. Orientação de alunos de pós-graduação:  
1.7.1 Mestrado  
Número de alunos envolvidos: 01  
Número de professores participantes: 01  
1.8. Co-Orientação de alunos de pós-graduação:  
1.8.1 Mestrado  
Número de alunos envolvidos: 06  
Número de professores participantes: 02  
1.8.2 Doutorado  
Número de alunos envolvidos: 03  
Número de professores participantes: 02 12  
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1.9. Bancas de Qualificação ou defesa: 17  
2. ATIVIDADES DE PESQUISA  
 
2.1. Projetos de Pesquisa com financiamento da FAPESB  
Número de projetos: 02  
2.2. Projetos de Pesquisa com financiamento do CNPq  
Número de projetos: 06  
2.3. Projetos de Pesquisa com financiamento da UFBA  
Número de projetos: 01  
2.4. Projetos de Pesquisa com financiamento de órgãos estrangeiros  
Número de projetos: 02  
2.5. Projetos de Pesquisa sem financiamento  
Número de projetos: 11  
2.6. Participação em projetos de outras unidades/instituições  
Número de projetos: 09  
2.7. Participação em eventos científicos  
Número de eventos: 13  
2.8. Organização de eventos científicos  
Número de eventos: 02  
2.9. Apresentação de trabalhos em eventos  
Número de apresentações: 33  
2.10. Artigos publicados  
Número de artigos: 12  
3. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
 
Número de Colegiados de Graduação: 16  
Número de Professor Membro de órgão superior: 02  
4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO  
 
Número de projetos permanentes 03  
Número de projetos permanecer: 02  
Eventos: 02  
Número de exposições do LEMA: 04  
Número de Consultorias: 06  
5. OUTRAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO  
Número de seleções para professor substituto: 02  
Número de Concursos: 00  
Número de comissões: 01 13  
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO  
DCC – Departamento de Ciência da Computação  
MMCC – Mestrado em Ciência da Computação  
PMCC – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Doutorado)  
PPGM – Programa de Pós-graduação em Mecatrônica (Mestrado e Doutorado)  
1. Ensino de Graduação  
1.1. Média de alunos ingressos via Vestibular em cursos oferecidos pelo DCC  

 Ciência da Computação – Bacharelado = 72  
 Ciência da Computação – Licenciatura = 8  
 Engenharia de Computação = 36  
 Sistema de Informação = 36  
 TOTAL: 152 alunos  

 
1.2. Disciplinas oferecidas em graduação 2013  

 Cerca de 120 Disciplinas, num total de 6.900 vagas  
 
2. Ensino de Pós-Graduação  
2.1 Média de alunos ingressos via seleção  

 MMCC: 45 alunos  
 PMCC: 10 alunos  
 PPGM-Mestrado: 20 alunos  
 PPGM- Doutorado: 10 alunos  
 TOTAL: 95 alunos ingressantes na pós-graduação  

 
2.2 Disciplinas oferecidas pelo DCC na pós-graduação em 2013  

 Cerca de 32 Disciplinas, totalizando 900 vagas  
 
2.4 Defesas defendidas na pós-graduação  

 04 Defesas de teses de doutorado no PMCC  
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3. Projetos de Pesquisa e Inovação  
3.1 Grupos de pesquisa no DCC (12 grupos)  
1. Grupo de Algoritmos e Computação Distribuída - Gaudi  
2. Laboratório de Engenharia de Software - LES  
3. Software Design and Evolution Group - aSide  
4. Context and Ubiquitous Systems Group - CEManTIKA  
5. Formal Methods in Software Engineering Group - MEFES  
6. Reuse in Software Engineering Group - RiSE  
7. Software Visualization Group - SoftVis  
8. Grupo de Pesquisa em Formalismos e Aplicações Semânticas – FORMAS  
9. Grupo de Pesquisa em Redes de Computadores - Grade  
10. Intelligent Vision Research Lab  
11. Laboratório de Pesquisa e Experimentação em Multimídia, Computação Visual, Computação 
Ubíqua e Web - MultiViuw  
12. Laboratório de Sistemas Distribuídos - LaSiD  
 
3.2 Quantidade de projetos de pesquisa (65 projetos)  

 Relação dos projetos no Anexo II  
 Qtde projetos iniciados em 2013: 10  
 Qtde projetos desde 2010 e em andamento: 65  

 
3.3 Membro de INCT - Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq  
1. INCT-MACC - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Assistida por Computação 
Científica.  
2. INES - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Engenharia de Software  
 
3.4 Participação Docente em Comitês Revisores de Periódicos e Conferências Qualificadas  

 Várias como revisor de comitê de programa internacional  
 Várias como revisor de comitê de programa nacional  
 Cerca de 30 participações como revisor de diversos periódicos (Anexo I)  

 
3.5 Produção Bibliográfica, Técnica e Artística (116 produções registradas)  

 22 Artigos completos publicados em periódicos  
 02 Livros publicados/organizados ou edições  
 03 Capítulos de livros publicados  
 65 Trabalhos completos publicados em anais de congressos  
 10 Resumos expandidos publicados em anais de congressos  
 06 Resumos publicados em anais de congressos  
 04 Apresentações de trabalho registradas  
 03 Demais tipos de produção bibliográfica registradas  
 01 Software sem registros de patente  

 
4. Principais projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão  
4.1 Projetos de caráter permanente (total de 4)  
1. Onda Digital, desde 2004. Financiamentos: Proext MEC/SESU. Programa de bolsas PIBIEX 
UFBA. Programa Permancer UFBA.  
2. Onda Solidária de Inclusão digital, desde 2006. Financiamento Programa ACC UFBA.  
3. Educandow - Educação em Ciência e Tecnologia para Escolas do Ensino Fundamental do 
Município de Candeias, desde 2007 - Financiamento Empresa Dow Brasil.  
4. Especialização Avançada em Sistemas Distribuídos, programa de pós-graduação latu-sensu, desde 
1998.  
 
4.2 Coordenação geral de Congressos nacionais/internacionais (total de 3)  
1. Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS). Evento CE de Engenharia de Software da 
SBC. Salvador/BA, 1-5 julho, 2013  
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2. Simpósio Brasileiro em Multimídia e Web (WebMedia 2013). Evento da CE-Webmedia da SBC, 
Salvador/BA, 5-8 novembro, 2013  
3. Escola Regional de Alto Desempenho - Região Nordeste (ERAD-NE), Salvador-BA, 21-22 
outubro, 2013.  
 
4.3 Participação na Organização de Congressos e Veículos nacionais e internacionais  
1. Diversas atuações como membro de comitê consultivo (steering commitee), coordenador de comitê 
de programa (PC chair) ou organizador de trilhas em eventos (track organizer). Alguns exemplos:  
a. LADC - Sixth Latin-American Symposium on Dependable Computing, Rio de Janeiro, April 1-5, 
2013.  
b. III Workshop em Sistemas Distribuídos Autônomo (WoSiDA), 5-9 maio, Florianópolis, 2013  
2. Editor Associado da Revista SBC Horizontes  
 
4.4 Convênio com empresas e órgãos públicos para desenvolvimento de projetos  

 Ministério da Ciência e Tecnologia,  
 Ministério da Educação  
 RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa  
 SERPRO-PRODEB  
 Petrobrás  
 Zetks Consultoria e Sistemas Ltda  

 
5. Intercâmbios de natureza acadêmica  
5.1 Visitas de docentes do DCC a Instituições Estrangeiras  
1. Universidad Politécnica de Valencia (Espanha)  
2. Université Pierre et Marie Curie - Sorbonne Universités (França)  
3. Malardalen University (MDH), Malardalen, Sweden  
4. Instituto Politécnico do Porto, em Porto, Portugal  
 
5.2 Visitas de docentes de Instituições Estrangeiras ao DCC  
1. Luciana Arantes (França)  
2. Gilles Fedak (França)  
 
5.3 IES Brasileiras em convênios com DCC  
o UFPE, PUC-Rio, UFSC, UFScar, USP  
 
6. Convênios, Cooperações e Parcerias  
1. Convênio com o Instituto Fraunhofer, Alemanha - Parceria Institucional para Pesquisa e Inovação 
em Engenharia de Software e de Sistemas. Apoio: UFBA e Secti/Governo do Estado da Bahia.  
2. Cooperação Internacional com LIP6 – Laboratoire d’Informatique de Paris 6, Université Pierre et 
Marie Curie - Sorbonne Universités (França) e Université de Rennes I, INRIA. Apoio FAPESB, 
CNPQ.  
7. Outras informações relevantes  
7.1 Prêmios e Títulos recebidos (total de 7)  
1. Prêmio de Melhor Artigo no Workshop de Testes e Tolerância a Falhas (WTF), em conjunto com a 
SBRC, 2013, Brasília, 6-8 maio, 2013.  

2. Best Paper Award, 7th Brazilian Symposium on Software Components, Architectures and Reuse 
(SBCARS), Brasilia, Brazil, 2013  

3. Best Demo Award para no 25th International Conference on Software Engineering and Knowledge 
Engineering. Boston. 2013.  

4. Melhor Artigo da Trilha de Sistemas Operacionais do Simpósio Brasileiro de Engenharia de 
Sistemas Computacionais (SBESC 2013).  

5. Best Paper on International Conference Signal Processing, Pattern Recognition and Applications, 
IASTED.  
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6. Terceiro Melhor Artigo do X Simpósio de Sistemas Colaborativos - SBSC 2013, SBC - Sociedade 
Brasileira de Computação.  

7. Prêmio de Aluno Destaque para aluno do bacharelado em Ciência da Computação do DCC, 
promovido pela SBC - Sociedade Brasileira de Computação.  
 
7.2 Participação de docentes em eventos como palestrantes  

 Diversas Participações de docentes como palestrantes em congressos e eventos.  
 
7.3 Atuação de docentes em sociedades científicas, instituições de fomento  

 Coordenação da Comissão Especial de Tolerância a Falhas da SBC (CE-TF)  
 Coordenação da Comissão Especial de Sistemas de Informação da SBC (CE-SI)  
 Diretor de Cooperação com Sociedades Científicas da SBC  
 Representante Institucional da Sociedade Brasileira de Computação (SBC)  
 Membro da Câmara de Engenharias da FAPESB  
 Consultores Ad-Hoc do CNPq e CAPES  
 Membro do Comitê institucional PIBIEX – UFBA  
 Suplente do Representante Institucional da UFBA no LARC (Laboratório Nacional de Redes de 

Computadores)  
 Representante Brasileiro no CLEI – Centro Latino Americano de Estudos em Informática  
 Membro da Comissão de Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica da UFBA / 

COMPITEC  
 Coordenador do Nó TIC do NIC/UFBA  
 Representante UFBA no Programa Internships do INRIA/França  

 
RELAÇÃO DOS ANEXOS:  
ANEXO I – Relação dos Principais Jornais/Periódicos Internacionais com Colaboração de 
Pesquisadores do DCC  
ANEXO II: Projetos de Pesquisa do DCC (2010-2013)  
 
ANEXO I – Relação dos Principais Jornais/Periódicos Internacionais com Colaboração de 
Pesquisadores do DCC para Revisão de Artigos  
1. Journal of Logic and Computation  
2. Notre Dame Journal of Formal Logic  
3. Real-Time Systems, Springer  
4. Transaction on Embedded Computing Systems, ACM  
5. IEEE Communications Letters  
6. Journal of Parallel and Distributed Computing  
7. IEEE Transactions on Computers  
8. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing  
9. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems  
10. IET SOFTWARE  
11. Journal of the Brazilian Computer Society  
12. Computer Networks  
13. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Pattern Recognition,  
14. IEEE Transactions on Image Processing  
15. Knowledge-Based Systems  
16. IEEE Transactions on Software Engineering  
17. Journal of Systems and Software  
18. Journal of the Brazilian Computer Society  
19. Journal of Software Engineering Research and Development  
20. Empirical Software Engineering  
21. Journal IET Software  
22. Journal of Universal Computer Science  
23. IEEE Software  
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24. Information and Software Technology  
25. Software Quality Journal  
26. Requirements Engineering (London. Print)  
27. Medical & Biological Engineering & Computing  
28. International Journal On Advances in Systems and Measurements  
29. Knowledge-Based Systems  
30. Journal of Control Engineering and Technology (IJCET)  
31. IEEE Communications Letters  
19  
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 013  
• Cursos sob a responsabilidade do Departamento de Matemática:  
 
• Graduação:  
• Curso de Licenciatura em Matemática- diurno e noturno  
• Curso de Bacharelado em Matemática- diurno  
• Curso de Licenciatura em Matemática à Distância  
• Curso de Licenciatura em Matemática- PARFOR  
 
Pós-Graduação:  
• Mestrado Acadêmico em Matemática  
• PROFMAT - Mestrado Profissional em Matemática(parceria com a SBM)  
• Doutorado em Matemática (parceria com a UFAL)  
 
• Atividades de Extensão:  
 
• Projeto LEMA  
• Cursos de Verão  
• PAPMEM  
• PIBIC  
• PIBID  
• PICME  
• Projeto Permanecer  
• Projeto de Licenciaturas Internacionais  
• Projeto “Pré-Cálculo”, com duração de 2(dois) anos, sendo a Professora Ana Lucia Pinheiro a 
coordenadora do curso e com participação dos professores Joseph Nee Anyah Yartey, Joilson Oliveira 
Ribeiro, Marcelo Dias Passos e Vinícius Moreira Mello.  
• Projeto Olimpíada de Matemática - Bahia, no período 2013, coordenado pelo Professor Carlos 
Eduardo Bahiano, com participação dos Professores Carlos Eduardo Bahiano, Luzinalva Amorim, 
professora aposentada do DMAT, e Tertuliano Franco.  
• “Ferramentas Computacionais no Ensino da Matemática”, com a coordenação da Professora Simone 
Sousa Ribeiro e sendo Professores participantes: Carlos Eduardo Nogueira Bahiano, Cristiana Bastos 
Paiva Valente, Eliana Prates Soares, Joseph Nee Anyah Yartey, Rita de Cássia de Jesus Silva, Vinícius 
Moreira Melo, Vitor Domingos Martins de Araújo; além dos Professores colaboradores externos: 
Adelmo Ribeiro de Jesus e David Pinto Martins;  
• “Criação do Instituto GeoGebra da Bahia”, sob a coordenação do Professor Vinícius Moreira Melo e 
participação dos professores Cristiana Bastos Paiva Valente, Rita de Cássia de Jesus Silva, Simone 
Sousa Ribeiro, Joseph Nee Anyah Yartey, Perfilino Eugênio Ferreira Junior e Maurício Romero Sicre.  
 
• Ofertas de disciplinas/turmas  
 
• Em 2013.1 ofertou 86 disciplinas em 210 turmas  
• Em 2012.2 ofertou 87 disciplinas em 194 turmas  
20  
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• Vagas oferecidas/ preenchidas  
 
2012.1  
vagas oferecidas 7584  
vagas preenchidas 5866  
2012.2  
vagas oferecidas 6923  
vagas preenchidas 5510  
• Alunos concluintes  
 
2013  
5 concluíram curso de graduação  
8 prováveis concluintes dos cursos de graduação diurno  
7 alunos concluíram o Mestrado  
7 alunos de mestrado elaborando dissertação  
4 alunos de doutorado elaborando tese  
• Projetos de monitoria:  
 
9 projetos de monitoria, associados às seguintes disciplinas: MATA01- Geometria Analítica, 
MATA02- Cálculo A, MATA03- Cálculo B, MATA04- Cálculo C, MATA07- Álgebra Linear I-A, 
MATA42- Matemática Discreta I, MATB31- Introdução à Análise Combinatória, MATB43- Cálculo 
Diferencial e Vetorial, MATB44- Análise I; com o total de 30 monitores com bolsas UFBA.  
• Bolsistas PIBIC  
 
Bolsistas 13  
• 25 Bolsistas PIBID, sendo 5 professores orientadores  
 
• 17 bolsistas PICME  
 
• 15 alunos foram cursar parte da graduação em Matemática na Universidade de Coimbra  
 
em Portugal, pelo projeto . Também nesse ano 8 alunos retornaram após 2 anos participando  
desse mesmo projeto.  
• Viagem Nacionais e Internacionais para participar de eventos, bancas de defesa de tese ou 
dissertação, bem como em visita científica.  
• Professor Paulo César Rodrigues Pinto Varandas, no período de 26 a 31 de dezembro de 2013, para 
visita de pesquisa e apresentação de trabalho no Seminário de Matemática da UBI – Universidade da 
Beira Interior, Portugal;  
• Professor Diego Catalano Ferraioli, no período de 25 de novembro a 06 de dezembro de 2013, para 
visita científica à Universidade Silesiana de Opava, na Republica Tcheca;  
• Professor Jerome François Rousseau, no período de 06 até 30 de março de 2014, para visita científica 
a Université de Brest, França.  
• O Programa de Doutorado em Matemática da UFBA participou dos “Semestres Temáticos” do 
IMPA de 2013, que na sua segunda edição é focado na área de Sistemas Dinâmicos, numa realização 
conjunta do IMPA, UFBA, UFF, UFAL, UFES, UNESP, UFMA, UFMG, UFPB, UFJF, UFRJ, USP-
SC; na UFBA a coordenação é do Prof. Vilton Pinheiro, que também está a frente da organização do 
Workshop "Workshop on Low-Dimensional Dynamics", que acontecerá em novembro no IMPA;  
• Professores Samuel Feitosa Barbosa, de 02/08/2013 a 13/08/2013, para participar da Olimpíada 
Internacional de Matemática Universitária, na Bulgária;  
• Carlos Eduardo Bahiano, de 30/07/2013 a 12/08/2013, para participar da 3ª Olimpíada de 
Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, como Líder da Delegação Brasileira, 
em Maputo, Moçambique;  
• Professor Paulo César Rodrigues Pinto Varandas, de 25/05/2013 a 01/06/2013, para participar da 
Conference Beyond uniform hyperbolicity, apresentando o trabalho “Linear response formula and 
thermodynamical formalism fou non-uniformly espanding maps” em Bedlewo, Polônia;  
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• Luciana Silva Salgado, de 08/06/2013 a 16/06/2013, para participar do Seconds Palis-Balzan Int. 
Symposium on Dynamical Systems no Institut Henri Poincaré, Paris, França;  
• Professor Manuel Stadlbauer, de 05/07/2013 a 15/07/2013, para participar da Conferência 
“Thermodynamic Formalism and applications” na PUC do Chile, Santiago, Chile;  
• Jérôme Francois Alain Jean Rousseau, de 27/03/2013 a 06/04/2013, para visita de pesquisa ao Centre 
de Physique Théorique, em Marselhe-França;  
• Paulo Cesar Rodrigues Pinto Varandas, de 17/03/2013 a 25/03/2013, para participar do Workshop on 
Hyperbolic Dynamics, Large Deviations and Fluctuations, em Lausanne-Suiça;  
• Professor Vilton Jeovan Viana Pinheiro de 02/06/2013 a 16/06/2013 para participar dos eventos 
Beyond Uniform Hyperbolicity Conference (Banach Center, Bedlewo, Polônia) e Second Palis-Balzan 
Symposium on Dynamical Systems (Institut Henri Poincaré, Paris, França)  
 
Pesquisa em Álgebra, Análise, Computação Gráfica, Geometria Diferencial, Lógica e Teoria dos 
Conjuntos, Sistemas Dinâmicos.  
• 6 bolsistas de produtividade do CNPq:  
• Professor Augusto Armando de Castro;  
• Professor Jérôme Rousseau;  
• Professor Paulo Varandas;  
• Professor Vilton Pinheiro;  
• Professor Vitor Araújo;  
• Professor Thierry Lobão.  
• Projetos de pesquisa registrados no Departamento:  
 
1. “Controle Ótimo de Equações Diferenciais Parciais Estocásticas com coeficientes localmente 
monótonos”, coordenado pelo Professor Edson Alberto Coayla Teran, no período de 2013 a 2016;  
2. “Controle Estocástico para Equações de Salto-Difusão,” no período de agosto 2013 a março de 
2015 e “Existência de Soluções para Equações Estocásticas do Tipo Salto-Difusão”, no período de 
março 2013 a março de 2015, ambos coordenados pelo Professor Edson Alberto Coayla Teran e 
apresentados à FAPESB em solicitação de bolsas de Mestrado;  
3. “Aplicações das análises não linear e harmônica no estudo de equações de evolução”, coordenado 
pela Professora Vanessa Barros, aprovado e financiado pela FAPESB;  
4. “Combinatória de Filtros e Ideais, Grandes Cardinais e Axiomas de Ressurreição em Forcing, com 
Aplicações em Topologia”, coordenado pelo Professor Samuel Gomes da Silva, com participação dos 
Professores Marcelo Passos e Konstantinos Tsaprounis.  
5. “Estruturas e Técnicas de Combinatória Infinitária, com ênfase em: Aplicações”, com apoio 
financeiro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA;  
6. “MaToMUVI – Mathematical Tools for the Management of Uncertain and Vague Information”, 
(universidades participantes: UNISA, UNIFI, UNIMI, UNINSUBRIA, UNISI (Itália), CSIC, UB 
(Espanha), UTIAA (República Tcheca), UNCPBPA, COCINET, UNIBA (Argentina), USP, 
UNICAMP, UNESP, UFBA (Brasil)), do Grupo de Pesquisa em Lógica e Teoria dos Conjuntos, com 
a participação dos Professores: Andréas Bernhard Michael Brunner, Thierry Correa Petit Lobão, 
Samuel Gomes da Silva, Marcelo Dias Passos e Ciro Russo, a previsão de duração do projeto é até 
fevereiro de dois mil e quinze.  
 
• Visitantes Ciência sem Fronteira- CNPq  
• Professor Konstantinos Tsaprounis, para uma visita de dois anos com uma Bolsa Jovem Talento do 
Programa Ciência sem Fronteiras;  
• Professor Pedro Ventura Alves da Silva (Prof. Catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto), para uma visita de três anos com uma Bolsa Jovem Talento do Programa Ciência sem 
Fronteiras;  
• Professor Julian Eduardo Haddad, para uma visita de dois anos com uma Bolsa Jovem Talento do 
Programa Ciência sem Fronteiras;  
• Professor Dorel Fetcu, para uma visita de dois anos com uma Bolsa Jovem Talento do Programa 
Ciência sem Fronteiras  
• Bolsistas Pós-doutorado  
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• Bolsista Hale Aytaç; Coordenador do projeto Professor Vitor Araújo, período dezembro 2013 à 
novembro 2014 ;  
• professor Mathieu Molitor realiza estágio pós-doutorado, com bolsa do CNPq, no Departamento, de 
dezembro de 2012 à novembro 2013;  
 
• Projetos de Seminários  
 
• Seminários do DMAT, período maio 2012/abril 2013, coordenado pelo Professor Vinícius Mello, 
com participação dos Professores Augusto Armando de Castro Jr, Diego Catalano Ferraioli, Samuel 
Gomes da Silva, Tertuliano Franco e Thierry Petit Lobão;  
• Seminários de Análise  
• Seminários de Geometria e Teoria dos grupos de Lie  
• Seminário de Lógica, Conjuntos e Topologia, no período março 2013/fevereiro 2014, coordenado 
pelo Professor Andreas Brunner, com participação dos Professores Ciro Russo, Marcelo Dias Passos, 
Samuel Gomes da Silva, Steffen Lewitzka e Thierry Petit Lobão.  
• Seminários de Sistemas Dinâmicos  
 
• Convênios  
 
Convênio de colaboração científica e Pesquisa, intitulado “Geometria da  
Variedade Algébrica”, Brasil-Itália dos professores, no Brasil: Carlos Eduardo  
Nogueira Bahiano, Diego Catalano, Taíse Santiago, e os professores, na Itália: C.  
Cumino e L. Gatto.  
• 18 artigos de pesquisa publicados em 2012  
• 13 sistemas dinâmicos  
• 2 geometria diferencial  
• 2 lógica  
• 1 análise  
 
• elaboração de livro  
• "Funções de Operador e o Estudo de Espectro", do Professor Armando Castro, para mini-curso do 
29º Colóquio Brasileiro de Matemática;  
 
Organização de Eventos  
• XVI Jornada da Olimpíada de Matemática-Bahia, os dias 7 e 8 de setembro de 2013;  
 
Realização de Concursos  
• Realização de três concursos para professores efetivos, tendo sido aprovados 5 candidatos.  
 
Perspectiva para 2014  
• Realização de mais concursos para Professor efeitivo, inclusive para professor titular;  
• Aumento da quantidade bolsistas PIBIC;  
• Fortalecimento das áreas de pesquisa existentes no Departamento;  
• Desenvolvimento de projetos de extensão que atendam aos interesses dos alunos da graduação da 
UFBA, bem como do público externo. Temos especial interesse em identificar jovens talentos da 
Matemática nas escola de ensino médio e fundamental.  
• Em janeiro de 2014 ocorrerá a primeira defesa de tese do curso Doutorado em Matemática, o que é 
mais um passo na consolidação deste curso.  



UFBA  -  Relatório de Gestão 2013 – Unidades / Órgãos 
 

 304 

 
 
 

IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  SSAAÚÚDDEE  
 
 
O Instituto de Ciências da Saúde (ICS) está estruturado em 5 Departamentos - Biomorfologia, Bio-
regulação, Biofunção, Biointeração e Fonoaudiologia -  e possui 4 Programas de Pós graduação 
(Biotecnologia, Imunologia e Processos Interativos de Órgãos e Sistemas e Núcleo RENORBIO). 
O corpo funcional do ICS está constituído por 64 servidores técnico-administrativos, 131 docentes 
permanentes e 44 docentes de contrato temporário da Universidade Federal da Bahia – UFBA 
(www.speufba.br; acessado em 06.02.2014). 
 
As metas estabelecidas para 2013 foram:  
 
Plano de Qualificação docente para o período 2014-2016;  Elaboração e finalização do projeto de 
pós-graduação de fonoaudiologia; criação do elaboração do projeto político-pedagógico da 
clínica-escola de fonoaudiologia e fisioterapia; credenciamento e regularização do funcionamento 
da clínica-escola de fonoaudiologia e fisioterapia; contratação de técnicos fonoaudiólogos (03) e 
fisioterapeutas (03) para assistir as atividades nas clínicas-escolas; finalização do processo de 
ajustes do currículo atual do Curso de Fonoaudiologia e iniciação do processo de reforma 
curricular; realização de  concursos públicos para docentes do magistério superior para suprir as 
demandas dos  Departamentos; incentivo à produção científica e participação de docentes e 
servidores em  atividades de atualização; melhoria da infra-estrutura do Instituto;  requalificação 
de laboratórios e departamentos; aquisição de mobiliário e computadores para equipar secretarias, 
departamentos e laboratórios de ensino e pesquisa; reforma e estruturação do espaço da clinica 
escola de fisioterapia da UFBA; aquisição de equipamentos de fisioterapia para o ensino da 
graduação; estabelecimento de atividades acadêmicas interdisciplinares; estímulo para criação de 
projetos de extensão e pesquisa com a participação de docentes e discentes; criação da homepage 
do curso de Fonoaudiologia; criação de um Comitê de Ètica em Pesquisa no ICS. 
 
 
1. ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
Os Departamentos ofereceram semestralmente componentes curriculares para cursos de 
graduação da área de Ciências da Saúde, incluindo o curso de Bacharelado Interdisciplinar em 
Saúde e 3 cursos próprios de Fonoaudiologia, Biotecnologia e Fisioterapia (Tabela 1). O 
Departamento de Biofunção abriga o Curso de Graduação em Fisioterapia, criado no início do ano 
de 2010 e cujo Colegiado é formado em sua maioria por docentes do quadro permanente do 
Departamento de Biofunção. O Colegiado teve um total de 333 (trezentos e trinta e três) alunos 
com matrícula ativa, dos quais 77 (setenta e sete) foram ingressos no ano de 2013. 
 
Tabela 1. Quantitativo de disciplinas e vagas ofertadas pelo ICS no ano de 2013. 

Departamento Disciplinas ofertadas (n) Vagas ofertadas (n) 
 
Biomorfologia 
Biofunção 
Biointeração 
Biorregulação 
Fonoaudiologia 

2013.1 
21 
81 
51 
24 
47 

2013.2 
22 
83 
51 
24 
53 

2013.1 
1.738 
3.349 
3.179 
1.480 
1.392 

2013.2 
1.864 
3.357 
3.145 
1.531 
1.526 

 
 
 
 

http://www.speufba.br;


UFBA  -  Relatório de Gestão 2013 – Unidades / Órgãos 
 

 305 

 
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; em 2013 o ICS obteve 51 
bolsas de monitoria, 54 bolsas de PIBIC/PERMANECER  e 3 bolsas Jovens Talentos 
(Biorregulação) 
 
Monitorias. Código da Disciplina-Componente Curricular: ICSA03-Biologia Celular Animal, 
ICSA04-Biossegurança, ICS028-Microbiologia I, ICS031-Microbiologia III, ICS035-Microbiologia 
Veterinária, ICSA35-Cultura de Céluas e Tecidos, ICSA97-Microbiologia II, ICSB23-Parasitologia 
Humana, ICS83-Interação Microrganismo Hospedeiro, ICSA19-Embriologia e Células Tronco, 
ICSA07-Bioética, ICS459-ACCS- Acessibilidade e Tecnologia Assistiva, ICS050-Bioquímica I, 
ICS002-Biofísica II, ICS003-Biofísica III, ICS054-Bioquímica V, ICS071-Bioquímica Metabólica 
para Farmácia, ICS076-Biofísica Aplicada a Fonoaudiologia, ICSA13-Bioquímica para 
Biotecnologia, ICSC36-Bioquímica e Fisiologia Molecular Vegetal, ICSA30-Biotecnologia Vegetal, 
ICSA82-Ciências Naturais para o Ensino Fundamental , ICSB87-Cinesiologia I, ICSB97-
Cinesioterapia, ICS070-Bioquímica Fundamental Para Farmácia, ICSB88-Envolvimento Prático 
Orientado I, ICS053-Bioquímica IV, ICS055-Bioquímica Veterinária I, ICS056-Bioquímica 
Veterinária II, ICS058-Bioquímica Médica I, ICS062-Anatomia II-A, ICS007-Anatomia I, ICSA83-
Neuroanatomia, ICSA86-Anatomia de Sistemas, ICSA92-Anatomia Aplicada à Fisioterapia, 
ICS009-Anatomia da Cabeça e do Pescoço, ICSB81-Neuroanatomia Aplicada à Fisioterapia, 
ICSA95-Anatomia Aplicada à Fonoaudiologia, ICS026-Histologia I, ICSA44-Histologia I-A  
ICSB06- Histologia Humana Aplicada à Enfermagem , ICS038-Histologia II , Histologia III - 
ICSA84 e ICSA88-Histologia IV. 
 
2. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
O Programa de Mestrado em Biotecnologia destina-se à formação de profissionais com elevada 
qualificação para o exercício de atividades acadêmicas, científicas e tecnológicas nas suas áreas 
de concentração, objetivando o aprofundamento do conhecimento técnico, científico e ético, 
visando à qualificação supracitada. O Programa visa capacitar seus alunos estimulando-os a 
manter autonomia na busca do conhecimento, na atualização constante em suas áreas de 
formação, com base na resolução de problemas e na análise crítica da produção científica e 
tecnológica mundial em suas áreas específicas. Defesas concluídas mestrado (M) =12. 
O 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. Defesas  
concluídas  mestrado (M) = 12 e doutorado (D)=4 
 
O 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. Defesas  concluídas doutorado (D)=4 
 
O Programa de Pós-Graduação Processos Interativos de Órgãos e Sistemas (PIOS). 
Multidisciplinar. No ano de 2013 o PIOS contou com alunos 93 (noventa e três) alunos 
regularmente matriculados (38 matriculados no curso de mestrado e 55 no curso de doutorado), 
dos quais 33 (trinta e três) ingressos no ano de 2013 (19 ingressos no mestrado e 14 ingressos no 
doutorado). Defesas  concluídas  mestrado (M) = 13 e doutorado (D)=5. 
 
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 desenvolvidos 174 projetos de 
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pesquisa por professores e pesquisadores do ICS. Apenas 3/11 projetos de pesquisa do 
Departamento de Fonoaudiologia foram citados destacadamente. 
 

Título do Projeto de Pesquisa 
 
Departamento de Biofunção 

1. Pesquisa de Mutações em genes implicados na morfogênese tireoidiana: Estudo molecular 
de cohort de pacientes com hipotireoidismo congênito na Bahia 

2. Análise da mutação BRAFV600E em variantes agressivas de carcinoma papilífero e 
carcinoma Anaplásico de tireoide (Projeto Financiado – Edital 11/2011; Pro-Pesquisa) 

3. Pesquisa de mutações de genes implicados na morfogênese tireoidiana e cardiovascular: 
Estudo clínico e molecular em coortes de pacientes com  disgenesia tireoidiana e 
cardiopatia congênita 

4. Avaliação do status nutricional de iodo em escolares da Bahia como ferramenta para 
prevenção de distúrbios relacionados ao excesso ou deficiencia de iodo 

5. EMISSÕES OTOACÚSTICAS NA AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DO SISTEMA 
OLIVOCOCLEAR MEDIAL EM PACIENTES COM HIPOTIREOIDISMO 
CONGÊNITO 

6. Correlação entre hipermetilação da região promotora do homebox gene HOPX e aspectos 
clínico patológicos do carcinoma papilífero de tireóide.  

7. Pesquisa de Mutações em genes implicados na morfogênese tireoidiana: Estudo molecular 
de cohort de pacientes com hipotireoidismo congênito na Bahia 

8. Análise da mutação BRAFV600E em variantes agressivas de carcinoma papilífero e 
carcinoma Anaplásico de tireoide  

9. Pesquisa de mutações de genes implicados na morfogênese tireoidiana e cardiovascular: 
Estudo clínico e molecular em coortes de pacientes com  disgenesia tireoidiana e 
cardiopatia congênita 

10. Avaliação do status nutricional de iodo em escolares da Bahia como ferramenta para a 
prevenção de disturbios relacionados ao excesso ou deficiencia de iodo. 

11. Toxinas Naturais. Inovações Biotecnológicas Aplicadas ao Desenvolvimento e Produção 
de Antivenenos e Métodos de Diagnósticos.EDITAL TOXINOLOGIA - CAPES nº 
063/2010 

12. Avaliação do potencial anti-hipertensivo e nociceptivo de venenos de serpentes - estudos 
de bioprospecção 

13. Mecanismos fisiopatológicos envolvidos nos efeitos inflamatórios induzidos pelo veneno 
de Bothrops leucurus  

14. Influências Hormonais sobre as alterações locais desencadeadas pelo veneno de Bothrops 
leucurus (Serpentes; Viperidae). Edital PROPCI-PROPG/UFBA 04/2012 – 
PRODOC/UFBA. 

15. Preparação e correção do artigo “New amino-terminal CCR5 mutation in HIV-1 infected 
women from Bahia, Brazil” 
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16. Preparação e correção do artigo “Genetic characterization of Langerin gene in HIV-1 
infected women from Bahia, Brazil” 

17. Coordenação do projeto intitulado “Estudo da prevalência e caracterização do perfil de 
indeterminado no western blot de indivíduos infectados pelo HTLV” 

18. Mecanismos envolvidos na indução da hipertensão arterial após exposição à hipóxia 
intermitente crônica 

19. Alterações da regulação mediada por GABA e Glutamato sobre os neurônios do bulbo 
rostro ventrolateral na hipertensão arterial induzida pela exposição à hipóxia intermitente 
crônica. 

20. Mecanismos reguladores envolvidos na mediação da hipertensão arterial induzida pela 
exposição à hipóxia intermitente crônica 

21. Anomalias do desenvolvimento sexual 

22. Fatores de risco para cardioembolia cerebral na Doença de Chagas 

23. Estudo de indivíduos hipogonádicos portadores de deficiência isolada de GnRH, 
heterozigotos para mutações no gene PROKR2, para detecção de genes associados que 
produzem a doença de modo oligogênico 

24. The impact of urbanization, migration, changes in lifestyle and exposure to infection on 
frequency of  atopic and autoimmune diseases in Latin America 

25. Investigação sobre efeitos imunomodulatórios de produtos de Trichuris trichiura e 
Toxocara canis em populações celulares do sistema imune in vitro e em modelos 
experimentais de alergia respiratória e doença autoimune (projeto incorporado ao INCT em 
Saúde, UFBA). 

26. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em ambientes marinhos tropicais 
HETEROGENEIDADE ESPAÇO-TEMPORAL e RESPOSTAS às MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS. Sub-Projeto: Bioprospecção de Produtos Naturais de Origem Marinha 

27. Núcleo de Excelência em Asma da UFBA - Ambulatórios do ProAR-FMB 

28. Polimorfismos em genes imunoregulatórios, fatores ambientais e asma: um estudo 
multidisciplinar 

29. Perfil etnofarmacologico de espécies da Bahia de Todos os Santos e investigação quanto ao 
seu potencial farmacológico: um estudo multidisciplinar 

30. Estudo da participação dos receptores kappa e mu-opioides sobre a resposta 
antinatriorexigênica da interleucina-1β (IL-1β) na amígdala central de ratos depletados de 
sódio. 

31. Secreção Salivar de Ratos Sépticos Hipertireoidianos: participação do óxido nítrico e 
ciclooxigenase -2 

32. Avaliação do efeito da fotobiomodulação laser GaAlAs (660nm) no reparo de feridas 
cutâneas confecionadas em dorso de ratos hipotireoidianos 

33. Efeitos da fototerapia laser (Λ660nm) no reparo tecidual em ratos obesos: estudo 
histológico e imunohistoquímico. 
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34. Estudo do efeito de compostos naturais e sua influência do fenótipo de resistência em 
células gliais e células tronco cancerosas de glioblastoma multiforme 

35. Avaliação do potencial anti-hipertensiva do extrato, frações e substâncias isoladas de 
Solanum sisymbriifolium em animais com hipertensão essencial – estudo 
etnofarmacológico 

36. Avaliação dos canais potencial receptor transiente (TRP) como novo alvo terapêutico para 
hipertensão estudos com monoterpenos 

37. Instituto nacional de ciência e tecnologia em ambientes marinhos tropicais heterogeneidade 
espaço-temporal e respostas às mudanças climáticas 

38. Avaliação do papel dos canais TRPM na função cardíaca de animais espontaneamente 
hipertensos 

39. Avaliação do efeito de rotundifolone sobre canais TRP em artéria mesentérica isolada de 
animais SHR 

40. Papel dos Receptores Serotoninérgicos 5-HT3 No Núcleo Septal Medial/Banda Diagonal 
De Broca E Suas Conexões Com O Núcleo Paraventricular e o Núcleo Dorsomedial Do 
Hipotálamo Nas Respostas Cardiovasculares 

41. Participação Dos Receptores Opióides Localizados Na Amígdala Basolateral  Sobre o 
Apetite por Sal Em Ratos Depletados de Sódio. 

42. Participação dos Receptores Histaminérgicos do Tipo H1 E H2 Presentes No Núcleo da 
Amigda Medial No Controle Cardiovascular em Ratos Estressados E Não-Estressados 

43. Estudo do Efeito da Administração Intracerebral de Carvacrol Sobre A Ingestão de agua e 
sal e  sobre a pressão sangüínea em ratos 

44. Efeito de produtos vegetais em cultura de células neurais submetidas à privação de 
oxigênio e glicose 

45. PRONEM/ FAPESB: Núcleo de bioprospecção de drogas derivadas de plantas do Estado 
da Bahia para tratamento de doenças neurodegenerativas 

46. Estudo dos mecanismos de neurotoxicidade e prospecção farmacológica de alvos 
moleculares de derivados quimicamente ativos extraídos de plantas do estado da Bahia em 
células do SNC. 

47. Efeito do extrato de sementes de Amburana cearensis e de componentes químicos isolados 
em culturas de células neurais submetidas à privação de oxigênio e glicose. 

 

a. Departamento de Biointeração 

48. Avaliação do nível de conhecimento dos genitores de crianças hospitalizadas acerca das 
práticas fisioterapêuticas 

49. Análise Epidemiológica, Clínica e Genética das Fissuras Lábio-palatinas no Estado da 
Bahia: Caracterização das necessidades de tratamento e de fatores predictivos do risco de 
ocorrência. 

50. Avaliação clínica do efeito da fotobiomodulação laser 670 nm após extração de terceiros 
molares 
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51. Análise do contingente de mastócitos em lesões inflamatórias bucais 

52. Normas de biossegurança e métodos de esterilização e desinfecção utilizados em salões de 
beleza de Salvador-BA 

53. Detecção e monitoração da infecção ativa por Herpesvírus em pacientes transplantados no 
Estado da Bahia. 

54. Soroprevalência e epidemiologia molecular do HHV-8 em pacientes HIV positivo da 
cidade de salvador 

55. Avaliação da resistência ao Ganciclovir em pacientes transplantados com infecção ativa 
por Citomegalovírus (CMV). 

56. Avaliação do potencial protetor de proteínas quiméricas de Schistosoma mansoni como 
candidatos vacinais 

57. Investigação de associação entre microbioma da pele e fenótipos de asma em crianças e 
adolescentes do município de Salvador, Bahia 

58. Caracterização de proteínas de Schistosoma mansoni e avaliação do seu potencial vacinal 

59. Vacinas bloqueadoras da transmissão de Leishmania chagasi 

60. Papel das células Th17 e T regulatórias na Leeishmaniose Mucosa Humana 

61. O papel dos linfócitos T CD4 e CD8+ na modulação da resposta imune inicial em biópsias 
de pacientes com leishmaniose cutânea localizada infectados por Leishmania braziliensis 

62. Novos biomateriais bioengenheirados para o reparo de defeitos ósseos críticos 

63. Avaliação biológica de compósitos de quitosana-hidroxiapatita para o reparo ósseo 

64. Avaliação do potencial osteogênico de biocerâmicas dopadas com magnésio associadas a 
suplementação nutricional 

65. Bioengenharia tecidual óssea com o uso de biomateriais 

66. Bioenergia a partir de microalgas e da digestão anaeróbia (fase de publicacao em diario 
oficial) 

67. Estudo de bactérias com atividade antagonista a bactérias redutoras de sulfato oriundas de 
amostras de água produzida de poços de petróleo 

68. Produção de biopolímero por Enterobacter sp.com diferentes fonte de carbono 

69. Integrando níveis de organização em modelos ecológicos preditivos: aportes da 
epistemologia, modelagem e investigação empírica 

70. Desenvolvimento de Métodos Mais Robustos para Visualização e Interpretação de Padrões 
Multivariados em Ecologia de Comunidades Bentônicas Marinhas 

71. Diagnóstico parasitológico em Medicina Veterinária 

72. Bioprospecção e caracterização de micro-organismos presentes em amostras de água 
produzida da indústria de petróleo, através de técnicas de Biologia Molecular 

73. Das emissões poluentes à produção de petróleo via alternativas biotecnológicas 
sustentáveis 
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74. Avaliação da resposta imune na tuberculose humana e identificação de moléculas 
antigenicas de Mycobacterium sp e Corynebacterium pseudotuberculosis candidatas a 
testes diagnósticos in vitro. 

75. Desenvolvimento de uma vacina viva atenuada contra a linfadenite caseosa dos caprinos. 

76. Estudo da resposta celular e humoral caprina e murina a antígenos extraídos 
tradicionalmente e/ou recombinantes de C. pseudotuberculosis 

77. Papel da sinalização Notch na resposta inflamatória na leishmaniose 

78. Myeloid lineage and L. brasiliensis 

79. Initiation of Immune Reponse in Chronic Leishmaniasis 

80. Novos Métodos para Rápida Identificação de Corinebactérias Patogênicas Emergentes 
Através da Combinação de Análises Pan-Genômicas e de Espectrometria de Massas 

81. Aplicação da Biologia Sintética para Otimização da Produção de Proteínas Recombinantes 
de Interesse Biotecnológico 

82. Análise da Expressão Diferencial de Fatores Sigma Alternativos da Bactéria 
Corynebacterium pseudotuberculosis Durante Contato com o Hospedeiro 

83. Rede Nacional de Pesquisa em Vacinas Veterinárias 

84. Implantação de um Laboratório de Desenvolvimento e Inovação de Alérgenos e Produtos 
Biotecnológicos Relacionados no Parque Tecnológico -TECNOVIA- de Salvador, Bahia 

85. Desenvolvimento de antígenos recombinantes hipoalergênicos e suas aplicações em 
estudos sobre imunoprofilaxia e imunoterapia contra alergia ao ácaro Blomia tropicais 

86. Treinamento de Estudantes em Biotecnologia Molecular Através de Aulas Práticas 
Laboratoriais e Elaboração de Material Didático. 

87. Extração supercrítica de comóstos bioativos da própolis 

88. Distribuição sazonal e caracterização molecular do rotavírus e norovírus humanos em 
pacientes hospitalizados com gastroenterite aguda em Salvador-Bahia 

89. Isolamento e genotipificação do vírus da dengue na cidade do Salvador Bahia. 

90. Desenvolvimento de Técnicas de Biomonitoramento utilizando anelídeos poliquetas 
presentes em praias arenosas da Baía de Todos os Santos, BA, Brasil, sob efeito de 
contaminação por hidrocarbonetos. 

91. Investigação sobre efeitos imunomodulatórios de produtos e moléculas de patógenos em 
populações celulares do sistema imune in vitro e desenvolvimento de ensaio 
imunodiagnostico de helmintíases 

92. Polimorfismos em Genes de Imunoregulatórios, Fatores Ambientais e Asma: um Estudo 
Multidisciplinar 

93. Perfil Etnofarmacológico de Espécies da Baía de Todos os Santos e Investigação quanto ao 
seu Potencial Farmacológico: Um Estudo Multidisciplinar 
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94. Investigação sobre possíveis mecanismos imunológicos associados com o desenvolvimento 
de atopia e asma em crianças e adolescentes provenientes de Salvador, Bahia, participantes 
de um estudo prospectivo sobre alergias respiratórias 

95. Desenvolvimento de insumos e protocolos visando à biointervenção em doenças de 
importância em saúde pública na Bahia 

96. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em ambientes marinhos tropicais 
heterogeneidade espaço-temporal e respostas às mudanças climáticas 

97. Fatores de risco, biomarcadores e endofenotipos da asma grave 

98. Investigação sobre prevalência de alergias respiratórias e seus fatores de risco em crianças 
de áreas rurais do município de São Francisco do Conde, Bahia. 

99. Fatores de risco para asma e alergia e perfil imunológico em crianças na cidade de 
Salvador 

100. Implantação de um Laboratório de Desenvolvimento e Inovação de Alérgenos e 
Produtos Biotecnológicos Relacionados no Parque Tecnológico - TECNOVIA- de 
Salvador, Bahia 

101. Desenvolvimento de antígenos recombinantes hipoalergênicos e suas aplicações 
em estudos sobre imunoprofilaxia e imunoterapia contra alergia ao ácaro Blomia tropicais 

102. Das Emissões Poluentes à Produção de Petróleo via Alternativas Biotecnológicas 
Sustentáveis 

103. Avaliação da Tecnologia de Exclusão Biocompetitiva para controle de gás 
sulfídrico na indústria de petróleo e estudos de sua viabilidade técnica, econômica e 
comercial. 

104. Das Microalgas ao Biodiesel: Inovação nos Processos Produtivos e Barateamento 
de Custos 

105. Estabelecimento da Primeira Unidade de Aconselhamento Genético em Câncer 
Hereditário e de um Laboratório de Oncogenética no Nordeste Brasileiro 

106. Avaliação do Padrão de Polimorfismo Genético de Citocinas e do Perfil de 
Resposta Imune in vitro na Periodontite Crônica e agressiva 

107. Desenvolvimento de uma vacina viva atenuada contra a linfadenite caseosa dos 
caprinos. 

108. Estudo da resposta celular e humoral caprina e murina a antígenos extraídos 
tradicionalmente e/ou recombinantes de C. pseudotuberculosis. 

109. Bioprospecção de fungos da restinga de interesse em biotecnologia. 

110. Núcleo de Biotecnologia - NuBiotec 

111. Ectima contagioso em rebanhos ovinos e caprinos da Bahia: Diagnostico, 
Prevenção e Perfil epidemiológico 

112. Distribuição sazonal e caracterização molecular do rotavirus e norovirus em 
pacientes hospitalizadas com gastroenteritis aguda em Salvador-Bahia 

113. Epidemiologia molecular dos lentivirus de pequenos ruminantes na Bahia 
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114. Isolamento, caracteristicas geneticas e epidemiologia molecular do vírus da anemia 
infecciosa equina na Bahia 
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IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  QQUUÍÍMMIICCAA  
 
 
1. OBJETIVOS, METAS E ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS NO EXERCÍCIO 
2013 
 
1.1. APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS 
 
O Instituto de Química da UFBA oferece, desde 1946, cursos de graduação em Química nas 
modalidades Bacharelado e Licenciatura no turno diurno e, desde 2009, no turno noturno, o Curso 
de Licenciatura, recentemente reconhecido pelo MEC. Em 2013 registraram-se 440 matriculas 
ativas no curso diurno e 116 no curso noturno. Cursos de graduação especiais estão em 
andamento. São oferecidas, também, vagas em disciplinas dos Cursos Química e disciplinas 
específicas  para diversos cursos de outras Unidades, sendo atendidos 25 colegiados e cerca de 
3700 vagas/semestre, distribuídas nos três turnos de funcionamento da Unidade.  
 
O Programa de Pós-Graduação em Química, com classificação 5 pela CAPES (mantida na 
avaliação de 2013), oferece os cursos de mestrado acadêmico e de doutorado em Química, com 
119 alunos de mestrado e 156 alunos de doutorado, sendo 50 bolsistas CAPES (18M+ 32D), 38 
bolsistas CNPq (18M+20D), 04 bolsista FAPESB e 01 bolsista REUNI. Atualmente conta com 30 
docentes credenciados, dos quais 28 são do corpo docente permanente da UFBA. 
 
O desenvolvimento da pesquisa é um eixo forte de atuação da Unidade e se reflete no desempenho 
do Programa de PG. Durante o ano de 2013 foram defendidas 23 dissertações de mestrado e 16 
teses de doutorado. No Quadro 2 apresenta-se, para o ano 2013, um resumo quantificado da 
produção científica do corpo docente credenciado. 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 e 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. Especialmente os docentes do DFQ ainda continuam precariamente 
instalados e não retomaram o seu ritmo de produção científica. O Programa de PG apresenta, 
assim, a cada ano, uma queda na produção científica.  
 
 
As ações administrativas direcionaram-se para: 
a. Regimento Interno do Instituto de Química- Em cumprimento ao cronograma de 
implantação do Regimento Interno aprovado pela resolução n0 04/2011 do CONSUNI, ações 
decorrentes deste novo Regimento foram tomadas no decorrer do ano 2013, com a concretização 
de algumas descritas ao longo deste relatório e outras, como a estruturação e implantação da 
Coordenação Técnica, Administrativa e Financeira,  estão com documentos em fase final de 
revisão para submissão à Congregação, tendo-se a expectativa de sua concretização em 2014. 
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b. Obras- As obras de construção e recuperação do complexo Química- Física, contratadas com a 
empresa LINK e iniciadas em janeiro de 2011, continuam apresentando um atraso enorme, sem 
que nenhuma frente de trabalho tenha sido concluída. Os impactos negativos já acima descritos 
em relação à pesquisa estendem-se por todos os ambientes e áreas de trabalho. Entretanto, com o 
objetivo de facilitar o avanço da reforma e de se evitarem transtornos aos laboratórios de pesquisa 
causados pelas intervenções mencionadas, finalmente foram conseguidos,  junto à Administração 
Central da UFBA, outros espaços para instalação temporária dos laboratórios de pesquisa do DQA 
e dos diversos setores da Unidade que funcionam no terceiro pavimento. Os projetos de 
adequação dos novos espaços estão prontos, aguardando-se a execução dos mesmos para a 
transferência temporária. 
c. Coordenação dos Laboratórios de Graduação- Em 2013, a Coordenação de Laboratórios 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. Os problemas enfrentados e os desafios constantes foram 
minimizados pela cooperação do grupo que já atuava no setor, a vinda de nova servidora que veio 
integrar a equipe e o apoio de outros servidores que atuam  nos diversos setores do IQ. Assim, um 
dos principais resultados positivos obtidos em 2013 foi a formação de uma equipe comprometida 
e empenhada na melhoria contínua da qualidade do apoio às aulas práticas dos cursos de 
graduação atendidos pelo Instituto, bem como nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
d. Almoxarifado Único de Vidrarias e  Produtos Químicos do Instituto de Química - 
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. Entretanto, os reparos mais urgentes solicitados foram atendidos no decorrer de 2013, 
embora ainda haja pendências. No que respeita ao gerenciamento, registra-se,  novamente, um 
avanço progressivo, correspondendo às expectativas geradas em 2012, com destaques para: 
Inventário de vidrarias - primeira versão (encontra-se em pleno uso); confecção dos primeiros 
POP's, sob análise para implantação em breve; maior entrosamento com os Setores de Compras e 
de Ensino de Graduação do IQ e continuação ao trabalho de atendimento ao público.  
e. O programa de gestão de resíduos, associado também ao setor do Almoxarifado descrito em 
d., prosseguiu com melhorias, avançando-se na  identificação dos resíduos e possibilidade de seu 
descarte, com a consequente redução significativa do passivo; foram estruturados dois abrigos de 
resíduos químicos e continuado o trabalho de gerenciamento operacional de resíduos químicos. 
Apesar da presença adicional, embora em tempo parcial, de um auxiliar de laboratório nas 
atividades deste almoxarifado, a partir do segundo semestre de 2013, mantém-se necessário  um 
reforço de pessoal técnico: pelo menos mais um técnico de laboratório/Química e dois auxiliares 
de laboratório, além da aquisição de mais equipamentos de segurança e de apoio à infraestrutura 
do setor. Constituem metas para 2014: Estabelecer regularização no envio de descartes à 
incineradora, Inventariar, fisicamente, os reagentes e as vidrarias (inventário-2014) e Informatizar 
os inventários feitos, podendo fazer o controle digital dos mesmos. 
f. Arquivos do IQ – A organização dos documentos nos arquivos da Unidade, sob a orientação e 
com o apoio da CAD- Coordenação de Arquivos e Documentos da PROAD, foi iniciada em 2013, 
tendo sido concluído o trabalho no Colegiado de Graduação. Prossegue nos demais setores com 
conclusão prevista para abril de 2014. 
 
1.2 O Quadro de servidores do Instituto de Química e eventos diversos 
No exercício 2013, o IQ contou com 69 docentes do quadro permanente, dos quais 68 em regime 
DE e um regime de 40 h; 60 têm título de Doutor, 08 de Mestre e 01 Especialista; dos 11 docentes 
substitutos, 01 tem título de doutor, 06 de Mestre (04 com doutorado em andamento) e 04 
graduados com mestrado em andamento. Dos 33 técnico-administrativos, 25 possuem graduação 
em cursos de Química ou da área de humanas, dos quais 02 têm título de doutor e 06 titulo de 
mestre; 04 com cursos de especialização em áreas de Química e afins e humanas e 05 estão com 
cursos de PG (mestrado ou doutorado) em andamento. Foram realizados três concursos públicos 
para docentes, classe Adjunto, DE, no departamento de Química Geral e Inorgânica (03 vagas 
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ocupadas na área de Ensino de Química e 01 vaga não ocupada na área de Química Inorgânica) e 
no departamento de Química Analítica, com 02 vagas ocupadas. Novos concursos serão 
realizados em 2014 para preenchimento de vagas por aposentadoria.   

 
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 país, 2012/2013   
            pós-doutoramento no exterior, 2013   

 
01 
01 
01  

 
DQGI 
DQGI 
DQA 

Docentes concursados e admitidos em 2013 03 
02* 

DQGI 
DQA 

Vacância a pedido: Docente  01 DQGI 
Redistribuição de  técnico-administrativo 01** ADM 
Tec-Adm concursados e admitidos em 2013 
            Área administrativa 
            Área técnica: Laboratórios de graduação  

 
01 
01 

 
ADM (PG) 
Grad 

Aposentadorias- Docentes  03 DQO,DQGI, DQA 
         * 01 por  redistribuição; **   01 a pedido 
 
1.3. Capacitação  e qualificação de Servidores Técnico-administrativos 
Os servidores Técnico-administrativos do IQ participaram  de diversos cursos de capacitação 
oferecidos pela UFBA e outras Instituições: 1. Curso Educação em Primeiros Socorros – Suporte 
Básico de Vida com uso do DEA. Promoção: Escola de Enfermagem/UFBA, Grupo de Pesquisa 
ATIVAR/NUREKR; 2. Seminário sobre Resíduos Químicos: resíduos, saúde e meio ambiente. 
Promoção: UEFS; 3. Encontro Regional de Higiene Ocupacional/ ERHO, Promoção: UFBA;4. 
Curso de Gestão Estratégica Promoção: CDH / UFBA;.5. Programa de Formação em EAD 
Promoção: CDH / UFBA; 6. Programa de Segurança do Trabalhador Promoção: CDH / UFBA;  
7. Curso de Habilidades Sociais - Aprendendo a Lidar com as Dificuldades de Interação no 
Trabalho Promoção: NQV/ UFBA; 8. Palestra/aula Resíduos Sólidos - descarte, aproveitamento, 
armazenagem, incineração e recuperação Promoção: GTQ / COFIC /NDE – QUI/Colegiado dos 
Cursos de Química, 9. visita técnica à Braskem - Unidade de Insumos Básicos, visando conhecer 
os procedimentos adotados por esta Empresa no que se refere as boas práticas de laboratório. 
Cinco servidores continuaram seus estudos de qualificação a nível de Mestrado e Doutorado na 
UFBA.  
 
2. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E  DE 
PÓS-GRADUAÇÃO 
 
2.1 Ensino de Graduação 
 
 Elaboração do Regulamento do Colegiado dos Cursos de Graduação em Química (CCGQ), 

aprovado pela Congregação da Unidade e já em vigor; aprovação e implantação das normas 
internas de funcionamento da secretaria do CCGQ;  

 Estruturação e implantação do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Química (NDE-QUI), 
aprovação de seu Regulamento pela Congregação da Unidade e já em vigor;  

 Ações, por iniciativa do NDE-QUI e COFIC, de constituir o “Grupo de Trabalho Química”  
(GTQ-UFBA/COFIC), com o objetivo de reatar a parceria da Indústria com o IQ, promovendo 
palestras e oficinas com foco nos alunos de graduação do Curso de Química; 

 Retomada da orientação acadêmica dos alunos, com a colaboração de docentes do IQ; 
 Elaboração de Plano de melhorias para os cursos de Química;  
 Avaliação permanente do projeto pedagógico dos cursos;  
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 Articulação do currículo da Licenciatura em Química com o PIBID:  apresentou avanços e 
perspectivas promissoras a partir das atividades desenvolvidas e das intervenções realizadas nas 
escolas com ênfase ao 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. O PIBID possibilita aproximação antecipada dos 
licenciandos à realidade da educação pública básica, aumentando a interação entre a escola e a 
universidade, antes só possível nas disciplinas de estágios. Além disso, possibilita maior 
inserção dos estudantes das instituições de ensino superior nas áreas de ensino e pesquisa, 
contribuindo também com a produção científica na área do ensino das ciências, destacando-se a 
participação dos bolsistas nos eventos: V e VI Seminário do PIBID-UFBA e  XI EDUQUI  - 
Encontro de Educação Química da Bahia; 

 Prosseguimento da implantação do Curso de Licenciatura no turno noturno, com a oferta de 
todas as disciplinas previstas para os 8o e 9o semestres em 2013. 

 
2.2  Aquisição de equipamentos e materiais diversos para recuperar e modernizar os 
laboratórios de ensino da graduação, considerando, também, aspectos de segurança.  
 

2.3  Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa 
 
2.3.1 A requalificação do quadro funcional da secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Química, com a chegada de novos membros e o apoio recebido de outros setores da Unidade 
permitiu que fosse dada continuidade à reorganização do setor de atendimento ao estudante e de 
ações de apoio a estes, iniciadas em 2012, com avanços na regularização do fluxo de processos 
acadêmicos e com a finalização do trabalho de regularização do envio de teses e dissertações para 
o Repositório da UFBA; também foram identificados e regularizados os problemas referentes às 
compras com recursos do PROAP, especificamente de gases e de nitrogênio líquido, que muito 
vinham prejudicando o andamento de vários trabalhos de pesquisa dos alunos do PG. As Normas 
do exame de qualificação encontram-se sob revisão do Colegiado e foram reformuladas as 
Normas para ingresso nos cursos de pós-graduação, de modo a atender à RECOMENDAÇÃO No 
007/2013 do Ministério Público Federal. A revisão da página eletrônica do Programa encontra-se 
em sua fase final.  
  
2.3.2  Projetos submetidos e/ou aprovados -2013 
 Projeto “Melhoria e fortalecimento do programa de pós-graduação em química da UFBA” 

submetido à FAPESB/CAPES, no âmbito do Edital No 004/2013- Acordo de Cooperação 
Técnica CAPES/ FAPESB. Apoio a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Coordenadora: 
Maria do Carmo Rangel Santos Varela (Aprovado). 

 Projeto submetido ao Programa de Recursos Humanos da ANP para o Setor Petróleo e Gás 
PRH-ANP/MCTI, Edital de chamada para apresentação de propostas nO 05/2013. Coordenador: 
Leonardo Sena Teixeira (Aprovado).  

 Projeto “Programa de Cooperação Acadêmica em Química Verde (PRO-VERDE)” submetido à 
CAPES no âmbito do Edital Programa Nacional de Cooperação Acadêmica- Edital Nº 071 
/2013. Coordenador: Sílvio do Desterro Cunha (Submetido). 

 

3. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO – 2013 

3.1 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) E Diplomação 
 
 Foram defendidos 34 trabalhos no semestre 2013.1, em um total de 168 apresentados desde 
2009.1. 
Diplomaram-se 16 Químicos. 
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3.2 Intercâmbios de Natureza Acadêmica – Graduação 
 
 Programa Ciência Sem Fronteiras – CNPQ – Portugal 2011 a 2013 – 02 alunos 
 Licenciatura Internacional- Universidade de Coimbra (PLI em Ciência UFBA/UC):  

2011 a 2013 -01 aluno e de  2012 a 2014 - 02 alunos. 
 
3.3 Programas de Licenciaturas Especiais 
  
Curso de Licenciatura em Química para o Programa de Formação de Professores da 
Educação Básica – PARFOR (convênio UFBA/MEC/CAPES) 
 Início do curso: agosto de 2010. Público alvo: Professores da educação básica em exercício, que 

estejam ensinando química e que não tenham o Curso de Licenciatura em Química. O curso tem 
duração de três anos, funcionando todos os meses do ano, e conta atualmente com duas turmas: 
2010.2- 2013.1  com 11 alunos matriculados; 2012.2-2015.1 com 20 alunos matriculados. A 1ª 
turma, devido ao Trabalho de Conclusão de Curso, deverá concluir as suas atividades em março 
de 2014. Outros detalhes em relatórios anteriores. 

  
 Curso de Licenciatura em Educação do Campo Projeto piloto iniciado em agosto de 2008 

pela Faculdade de Educação (FACED) em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia (UFRB), é  um curso de graduação em licenciatura plena. Tem estrutura e  organização 
próprias para atingir o objetivo de formar professores que irão atuar na educação do campo, em 
especial do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e no ensino médio. O IQ/ UFBA, com a 
participação de seu corpo docente e de alunos de Pós-graduação,  coordenou a área Ciências da 
Natureza e Matemática com ênfase em Química, pela qual 15 estudantes fizeram a opção, para 
aprofundar os estudos a partir do sexto semestre letivo. O curso teve 9 semestres letivos e a  
turma se formou em abril de 2013. Outros detalhes em relatórios anteriores. 

 
3.4 Programas de Apoio aos Estudantes  
 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID): 01 subprojeto para 
Licenciatura em Química, 01 coordenador de área, 06 docentes colaboradores e 30 bolsas. 
Programa de apoio a Ações Institucionais, PROAE: 01 projeto, 04 bolsas 
Programa Permanecer, PROAE:  eixo Projetos de Iniciação à Pesquisa, 14 projetos; eixo  
Atividades de extensão, 01 projeto (Olimpíada Baiana de Química-OBAQ): 01 bolsa 
Mostra Permanente “Cheiros e Sabores”, Museu de Ciência e Tecnologia - UNICA (Universo 
da Criança e do Adolescente),Camaçari. Parceria Cidade do Saber, Braskem, COFIC,UFBA: 02 
bolsas 
 
3.5 Ações do GTQ-UFBA/COFIC 
 
 Palestra “Resíduos Sólidos - descarte, aproveitamento, armazenagem, incineração e 

recuperação”  
 Oficina de “Comportamento”, com profissionais de RH de indústrias do Polo Industrial  

 
4. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 
O corpo de pesquisadores do IQ/UFBA desenvolveu cerca de 80 projetos de pesquisa, entre 
continuações e novos, sob a coordenação de docentes do IQ. Estes projetos enquadram-se nas 
linhas de pesquisa divulgadas no site da Unidade. A participação em diversos eventos científicos 
nacionais e internacionais com apresentações de conferencias, palestras e pôsteres  também foi 
significativa. 
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Quadro 2. Resumo da Produção Científica do IQ-2013 

Tipo Natureza PPGQ Total 
 

Artigo publicado em periódico Completo 66  90 
Livro ou capítulo de livro ou organização  9 9 
Trabalho publicado em anais de evento técnico-
científico 

Resumo/completo 57 180 

Patentes depositadas   2 
 
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 03 docentes, DQO e 
DQGI; 3. VIII Semana Acadêmica de Química, organização DAQUI /Colegiado Graduação; 
4.VIII Olimpíada Baiana de Química, DQO; 5. Processamento de espectros de RMN uni e 
bidimensionais, DQO; 6. Práticas motivadoras nas escolas públicas estaduais: usando o livro 
didático, 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). 
5.2. Caráter eventual: 09 projetos dos quais 07 foram cursos em diversas áreas do conhecimento 
da Química e um projeto de “Produção de Detergentes pelo aproveitamento de resíduos 
lipídicos”, DQA; registra-se, também, a participação de um docente do DFQ no Programa UFBA 
Ecológica  e Brechó Eco-Solidário/Diálogos em Humanidades 2013. 
 
6. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE  
 
 Convênio do Grupo de pesquisa i9 com o CEPED, DQA 
 “Sistema de baixo custo para avaliação da qualidade do ar - AVQAR-EDZA”, EDZA - 

Planejamento e Consultoria em Informática S.A. e LAQUAM/UFBA, DQA 
 Representante Brasileira na RACAL (Red de Análisis para la Calidad Ambiental en América 

Latina), DQA 
 Formação do Centro de Excelência em Geoquímica do Petróleo do IGEO-UFBA 

(GEOQPETROL), docente colaborador,DQA 
 Programa de Recursos Humanos da ANP para o setor de Petróleo e Gás (PRH-ANP/MCTI) – 

PPGQ, com Coordenação de docente do DQA 
 Convênio UFBA / Université Denis Diderot Paris7, DFQ 
 Réseau International d’Universités ouvertes et citoyennes - RIUOC (International network of 

Open and Citizen Universities - INOCU)- termo de cooperação em tramite na Reitoria da 
UFBA, participação de docente do DFQ 

 Rede de catálise Norte e NE fase II - Geração do H2 pela reforma do etanol, DQGI 
 Utilização do Gás Natural na Combustão Catalítica - FINEP/ CNPq /Petróleo Brasileiro, 

RJ,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. 
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7. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS À 
UNIDADE-2013 
 
 Prêmio Inventor 2013 – 5ª Ed. NIT/UFBA: Outorgados 11 certificados ao IQ, contemplando 

vários docentes e discentes pesquisadores da Unidade. 
 Prêmio Mandacaru, Termo de Parceria Programa Cisternas BRA-007-B, no. 031/2013, Instituto 

Ambiental Brasil Sustentável-IABS/UFBA, no âmbito do Fundo de Cooperação para Água e 
Saneamento- FCAS, da Agencia Espanhola de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento, AECID, contemplando uma docente do DQA e dois orientandos de doutorado 
do PPGQ. 

 Trabalho Premiado no II Salão de Jovens Pesquisadores em Biocombustíveis no VI Simpósio 
Nacional de Biocombustíveis, Associação Brasileira de Química, contemplando um docente do 
DQA e um orientando. 

 
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
O IQ participou da elaboração dos seguintes projetos: a) CT-INFRA 2012 através do subprojeto 
LIMCET V, em parceria com os Institutos de Física, de Geociências e Matemática, na 
continuação da proposta de equipar adequadamente os laboratórios multiusuário, integrando as 
Unidades proponentes. Aprovado pela FINEP o valor de R$ 2.201.647,00; b) Subprojeto “Centro 
Laboratorial Multiusuário de Materiais Avançados do Parque Tecnológico do Estado da Bahia-
CLAMTEC- Edital PROPCI/UFBA no 08/2013-PROPARTEC, no valor de R$ 28.527.555,64. c) 
Proposta de criação do Programa de Pós-Graduação Interinstitucional em Rede de 
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, liderado pelo IQ/UFBA com a 
participação de outras 10 Instituições do Nordeste, submetida à CAPES. d) Manifestação  de 
interesse da participação do IQ/UFBA na proposta de criação do PROGRAMA NACIONAL DE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE QUÍMICA  - (PROFQUI), iniciativa da SBQ. 
 

Quadro 3. Atividades do  Instituto de Química em Números 
Projetos de pesquisa 80 
Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 16 
Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade/Órgão 9 
Prêmios recebidos pela Unidade - Prêmio Inventor 2012 – 4ª Ed. 
NIT/UFBA  

11 

Outros Prêmios 2 
Produtos e processos tecnológicos com registro ou patente depositada 2 
Programas de Apoio aos Estudantes de Graduação (projetos/bolsas), não 
incluído IC 

4(18/ 
60) 

Intercâmbios de natureza acadêmica-Graduação 5 
 
 
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, em 2013, o Instituto de Química 
cumpriu muito bem sua missão como Unidade de Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão, dando 
sua quota de contribuição para o desenvolvimento e fortalecimento da UFBA.  
 


