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APRESENTAÇÃO   
  

Na esfera institucional, documentos genericamente chamados de Relatório compreendem 
avaliação e prestação de contas referente a mandato ou período de gestão, por definição objetivo, 
informativo e detalhado. Em condições normais, tais documentos têm como finalidade o 
atendimento de normas e regulamentos concernentes ao registro e arquivamento de dados e 
informações oficiais. Quase sempre se dirige ao público interno das instituições a que se refere, com 
circulação restrita, pouca leitura e reduzido impacto.  

 
Espero que o presente Relatório mereça um destino bem diverso. A nossa equipe de gestão 

tem a satisfação de apresentar a docentes, servidores e estudantes da UFBA, e à sociedade baiana, 
um relato honesto, responsável e, sobretudo, legível do que foi para nós o intrigante ano de 2004.  

 
 Tivemos um ano difícil, não é preciso negar nem esconder. Foi o ano da mais longa greve 
estudantil em tempos recentes. Inicialmente, o movimento de estudantes dirigiu-se contra a 
reforma universitária, mas depois se concentrou em uma pauta local que, em grande medida, já 
havia sido aprovada ou atendida. Entretanto, conforme demonstra este Relatório, 2004 foi também 
um ano de grandes realizações e avanços, quando a UFBA mostrou-se decidida no cumprimento de 
seu compromisso social. Foi o ano em que aprovamos o Programa de Ações Afirmativas (e 
implantamos com sucesso o primeiro vestibular de cotas para alunos de escolas públicas, afro-
brasileiros e índio-descendentes) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), definindo metas 
e diretrizes de expansão para os próximos dez anos. Em ambos os pontos, a UFBA saiu na frente, 
pois o anteprojeto de Lei de Reforma do Ensino Superior do MEC prevê autonomia financeira 
condicionada à aprovação de um PDI e um sistema de inclusão social que reproduz o essencial do 
que implantamos em nossa universidade. Além disso, interiorizamos o vestibular, marcando a 
presença da UFBA nos principais pólos regionais do interior do Estado. 
 
 Este Relatório revela o empenho de toda a comunidade acadêmica em fazer da UFBA uma 
universidade moderna e competente, buscando a excelência científica e artística, ministrando 
ensino de graduação e de pós-graduação de alta qualidade. Também registra os melhores 
indicadores contábeis dos últimos dez anos (1994-2004), mostrando nossa universidade como uma 
instituição financeiramente viável, em vias de consolidar um modelo de gestão eficaz, sem 
comprometer seu caráter democrático e pluralista, o que tem aumentado sua capacidade de captar 
recursos além dos fundos orçamentários públicos.  
 
 Excelência acadêmica, sustentabilidade financeira e eficiência administrativa constituem 
condições essenciais para a construção de uma universidade justa e igualitária, socialmente 
comprometida, democrática e, sobretudo, transparente para toda a sociedade.  
 

Temos, enfim, uma elevada expectativa para o presente Relatório. Este será, almejamos, 
por um lado, elemento de reafirmação da identidade da instituição e, por outro lado, dispositivo de 
difusão de imagem institucional que certamente contribuirá para elevar o valor social da nossa 
universidade. Esperamos vê-lo amplamente lido, compreendido, debatido e utilizado, não somente 
por dirigentes e membros da comunidade universitária, mas também por parlamentares, por 
instituições e organizações parceiras, por outros organismos de governo e, quem sabe, pelos 
cidadãos e cidadãs comuns que, em última instância, são a razão de ser da nossa Universidade 
Federal da Bahia. 
 

 
Naomar Monteiro de Almeida Filho 

Reitor 
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1. INTRODUÇÃO   

 
A elaboração e apreciação do relatório anual de gestão são momentos de avaliação 

institucional. Ao reunir os dados e informações que vão constituir seu Relatório, além de cumprir 
um preceito legal, o gestor tem a oportunidade de refletir sobre o conjunto de ações e atividades 
realizadas sob sua responsabilidade institucional, em um determinado marco temporal. A 
comunidade universitária e os órgãos de controle externo, que representam o controle do Estado e 
da Sociedade sobre a Universidade, ao examinarem o Relatório Anual de Gestão têm os elementos 
que lhes permitem avaliar o desempenho da Instituição.  

 
Cumprindo a legislação e disponibilizando sua prestação de contas para a comunidade 

universitária e os órgãos de controle externo, que a Universidade Federal da Bahia apresenta o 
Relatório de Gestão relativo ao ano fiscal de 2004. 

 
A exemplo do ano anterior, o ano acadêmico na UFBA teve início em 31 de maio sendo 

interrompido, em seguida, por conta da paralisação dos servidores técnico-administrativos (iniciada 
em 29 de junho), dos estudantes (15 de julho) e dos docentes (21 de julho). Somente em 10 de 
novembro, com o final da paralisação conduzida pelos estudantes, a UFBA reiniciou plenamente as 
atividades de ensino já que as atividades administrativas haviam sido retomadas em setembro com a 
suspensão da paralisação dos servidores técnico-administrativos. 

 
No entanto, em que pese o conjunto de dificuldades enfrentadas ao longo do ano, os dados 

e informações contidos neste Relatório indicam que a UFBA tem avançado positivamente em relação 
aos diferentes indicadores que avaliam o desempenho institucional. 

 
Inicialmente, registre-se a aprovação pelos Órgãos Colegiados Superiores, Conselho 

Universitário e Conselho de Ensino e Pesquisa, de três documentos fundamentais para a vida 
universitária: o Plano de Desenvolvimento Institucional – 2004/2008, o Programa de Ações 
Afirmativas e a aprovação da constituição da Comissão Própria de Avaliação. 

 
O PDI, documento que baliza a ação da Instituição apontando seus rumos, possibilita, sem 

rigidez, o planejamento e a ação da Universidade. Nesse sentido, a aprovação, em maio, desse 
documento, trouxe para a UFBa referências e diretrizes para a ação institucional. 

 
O Programa de Ações Afirmativas, aprovado pelo CONSUNI e CONSEPE, também em maior de 

2004, representa uma conquista histórica para os movimentos sociais. A partir da aprovação do 
Programa, a UFBa pode implantar já para o Vestibular de 2005 a política de cotas de modo a 
ampliar a participação de estudantes oriundos de escolas públicas - pardos, índios, negros e afro-
descendentes -  na composição do alunado da UFBA. 

 
 A Comissão Própria de Avaliação, a quem caberá conduzir a auto-avaliação institucional da 
UFBA, mais que uma exigência legal determinada pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que 
institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, constitui-se em uma 
instância de avaliação, possivelmente, semente de uma futura secretaria de avaliação institucional 
pois a atividade de avaliação terá cada vez mais relevância no cotidiano das instituições. 
 
 No que diz respeito ao ensino de graduação, dentre os muitos resultados indicados neste 
Relatório, pode-se destacar a ampliação das vagas para ingresso através do Vestibular, a criação de 
cursos novos, a oferta de cursos de graduação – licenciaturas - para atender demanda específica de 
municípios baianos e do Governo do Estado da Bahia. Pela primeira vez, a UFBA atingiu a marca de 
sessenta cursos de graduação e superou a oferta de quatro mil vagas no vestibular que, em 2004, 
foi realizado, na primeira fase, em quatro municípios do Estado da Bahia, além de Salvador. 
 
 Os resultados da avaliação trienal conduzida pela CAPES confirmaram a qualidade dos 
Programas de Pós-Graduação da UFBA pois 50% deles obtiveram conceito igual ou maior do que 
quatro, sendo que dois dos Programas foram avaliados com conceito seis o que significa o 
reconhecimento da excelência desses Programas considerados de padrão internacional. Mencione-
se que em relação ao ensino de pós-graduação também houve expansão, com a oferta de 1.100 
vagas para os cursos desse nível. 
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De igual modo, em relação à pesquisa, a UFBa, em estudo realizado por especialista da 
área, foi incluída entre as dezesseis universidades brasileiras consideradas como “universidades de 
pesquisa” e os dados reunidos no Relatório confirmam tal posição pois indicam o crescimento da 
atividade de pesquisa expressa no número de grupos cadastrados no Diretório de Pesquisa do CNPq, 
nos indicadores de produção, 215 artigos  científicos foram publicados em revistas indexadas na 
base de dados do ISI, na captação de recursos para pesquisa junto CNPq (63 projetos) e FAPESB (152 
auxílios) além de 147 professores terem alcançado o ambicionado status de pesquisadores com bolsa 
de produtividade científica do CNPq.  

 
Os dados sobre a extensão revelam que, cada vez mais, a UFBA investe em parcerias com 

governos federal, estadual e municipal, setores empresariais, entidades da sociedade civil e, 
recentemente, organizações internacionais e instituições estrangeiras. O Programa Atividade 
Curricular em Comunidade/ACC, com 36 projetos, envolveu 374 alunos, sinal da relevância e da 
ampla aceitação desse Programa. 

 
 A abertura da universidade para a sociedade, indicada pela amplitude das atividades de 
extensão, pode ainda ser aferida pelo número de contratos e convênios firmados com instituições 
públicas e privadas, chamando-se a atenção para os convênios com instituições estrangeiras que 
têm possibilitado a intensificação do intercâmbio acadêmico. Em 2004, a UFBa recebeu 51 
estudantes vindos de diversas universidades estrangeiras e enviou 114 estudantes de cursos de 
graduação da UFBa para diferentes universidades em outros países. Observe-se que ter uma 
experiência em outra universidade, nacional ou estrangeira, era até então um privilégio ou 
prerrogativa do ensino de pós-graduação. 
 

As atividades de administração, não obstante os múltiplos problemas da área que não são 
apenas os relativos à falta de recursos financeiros, também trazem avanços indicando o melhor 
aproveitamento dos recursos institucionais e o aprimoramento das práticas gerenciais de modo a 
melhorar a performance da Universidade em relação aos indicadores de eficiência e eficácia 
administrativa.  

 
Destaque-se ainda os dados relativos à gestão orçamentária e financeira da Universidade 

que indicam o crescimento relativo do orçamento da UFBA, no exercício, embora em valores 
insuficientes para a manutenção institucional em níveis satisfatórios. A esse propósito cabe 
registrar, a preocupação da Administração com a escassez de recursos para investimento, 
particularmente aqueles que possibilitariam investir na segurança do patrimônio da UFBA e dos 
membros que compõem a comunidade universitária. Enfatize-se a situação de extrema gravidade, já 
diagnosticada pela Prefeitura do Campus Universitário, com relação às instalações elétricas, a 
precariedade dos laboratórios acadêmicos e almoxarifados de diversas Unidades Universitárias,bem 
como a segurança dos dados institucionais, sob a guarda do Centro de Processamento de Dados. 

 
É importante registrar que, em novembro de 2004, conforme decisão do Conselho 

Universitário, as atividades da Fundação Baiana de Cardiologia no Hospital Universitário Prof. 
Edgard Santos foram encerradas, passando o HUPES a responsabilizar-se pelo atendimento nessa 
área.   

 
Por fim, espera-se que os dados e informações reunidos neste relatório anual de gestão 

permitam compreender que o movimento de encerramento de um exercício e abertura de um novo 
ano fiscal e acadêmico traz em si a esperança de que os problemas de um ano serão superados no 
decorrer do ano seguinte, renovando a utopia de que a UFBA avança, construindo-se como uma 
instituição academicamente competente e politicamente responsável, engajada por uma sociedade 
democrática, sustentável, mais justa e cada vez menos desigual.  
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2. GESTÃO ACADÊMICA 

2.1 ENSINO  DE GRADUAÇÃO  

O ensino de graduação, hoje com 60 cursos regulares e mais de 18.000 alunos matriculados, 
constitui-se, dentre as atividades desenvolvidas pela UFBA, a de maior visibilidade e impacto social, 
em decorrência do número de sujeitos envolvidos, do volume de recursos financeiros que consome 
e, sobretudo, de sua função de preparar quadros qualificados para atuar nos mais diversos campos 
ocupacionais. 

 
O ano letivo de 2004 foi atípico na UFBA, sobretudo para o ensino de graduação. Além da 

defasagem do primeiro semestre em relação ao ano civil, houve, sucessiva ou simultaneamente, 
greves de funcionários técnico-administrativos, de professores e de estudantes, sendo que a última 
teve uma duração de até 115 dias, para a grande maioria dos cursos. No entanto, em que pese a 
difícil conjuntura vivida pela UFBA, ao longo do ano de 2004, ações relevantes e avanços 
consideráveis ocorreram no âmbito do ensino de graduação, descritos e comentados a seguir. 
 
 
Criação de Cursos / Expansão de Vagas 
 

O aumento do número de vagas para  ingresso no ensino de graduação foi definido como um 
dos projetos prioritários da UFBA. Iniciativas empreendidas sob coordenação da Pró-Reitoria de 
Graduação/PROGRAD, nos últimos anos, para a ampliação do acesso aos cursos oferecidos, já 
apresentam resultados. Os dados da Tabela 01 mostram um crescimento de 180 vagas, já oferecidas 
no Concurso Vestibular de 2004, cuja primeira etapa se realizou em dezembro de 2004. Essas vagas 
foram possíveis com a criação de quatro cursos novos - Oceanografia, Engenharia Florestal, 
Engenharia de Pesca e Zootecnia -  e com o aumento de vagas em cursos já existentes. Mesmo que 
possa parecer um crescimento pequeno, face à evolução da demanda, considerando-se as restrições 
orçamentárias a que está submetida a Universidade, nos últimos anos, é um quantitativo que 
cumpre por antecipação, uma das metas propostas pela Administração para a gestão, qual seja criar 
no período 2002 – 2006, quatro novos cursos de graduação. 

 
Além do acesso pelo Concurso Vestibular, a UFBA investiu em duas outras possibilidades de 

ingresso na graduação. A primeira, por meio da oferta de vagas identificadas como ociosas – as 
vagas residuais -  nos diversos cursos (em razão de abandono, transferência, jubilamento etc), 
sendo essas vagas preenchidas através de processo seletivo especial, atendendo assim demanda 
para transferência interna, de um curso para outro, transferência externa,de uma outra instituição 
de ensino superior para a UFBA, de portadores de diploma de graduação e a própria readmissão de 
ex-estudantes da UFBA. A segunda possibilidade, por meio da oferta de cursos de formação em 
serviço para professores da Educação Básica, financiados por prefeituras de municípios baianos ou 
pelo Governo do Estado da Bahia.  
 

Tabela 01   –   Acréscimo de Vagas nos Cursos de Graduação da UFBA 
 

Vagas Oferecidas para ingresso por Processos Seletivos 
Especiais 

Ano Vagas Oferecidas 
Concurso Vestibular Vagas Residuais 

(Resolução CEG nº 01/2003)
 

Cursos de Formação em 
Serviço para Professores 

da Educação Básica 

2003 3.846 1.024 200 

2004 3.916 1.167 100 

2005 4.026 1.000** 450 

Acréscimo de Vagas no 
Período 2003/2005 

180 ** 750 

                             

 
 
 
Como se pode observar na tabela acima, em 2004, segundo ano de aplicação da Resolução 

01/2003, que regulamenta os procedimentos de ingresso para as Vagas Residuais, foram oferecidas 

Fonte: PROGRAD/SSOA 
**   No caso das vagas residuais não há expansão, mas redução da ociosidade identificada nos cursos, a cada ano. 
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1.167 vagas de acesso em cursos de graduação, cujo preenchimento contribui para a redução da 
ociosidade nos cursos. No entanto, os índices de aprovação para as vagas oferecidas, tanto em 2003 
quanto em 2004, foram bem menores do que o previsto (12% em 2003 e 14% em 2004). Esses 
resultados têm motivado avaliações, para os ajustes possíveis nos procedimentos e critérios usados, 
sem dispensar, para a aprovação dos candidatos, a exigência de um nível de desempenho 
compatível com o necessário para acompanhamento de um curso da UFBA.  

 
A oferta de 750 novas vagas de ingresso em cursos de licenciatura, para graduar professores 

da Educação Básica de redes municipais e da rede estadual é outra iniciativa que merece destaque. 
Pela primeira vez, a UFBA está desenvolvendo um programa dessa natureza, que vai contribuir para 
a elevação do padrão de qualidade do ensino nas escolas públicas. Já foram implementados dois 
cursos de licenciatura em Pedagogia, por meio de convênios com as prefeituras de Irecê e Salvador 
(300 vagas, no total) e já está assinado e publicado contrato da Secretaria de Educação do Estado 
da Bahia com a UFBA, para a oferta de sete diferentes Licenciaturas: Ciências Biológicas, Geografia, 
História, Letras Vernáculas, Língua Estrangeira – Inglês, Matemática e Química, dois deles com a 
previsão da oferta de duas turmas.  

 
Quanto à expansão de vagas em cursos noturnos, embora algumas unidades de ensino já se 

tenham definido pela sua oferta, havendo projetos elaborados, não foi possível à UFBA, até o 
momento, assegurar as condições necessárias para a implementação desses cursos, tendo em vista a 
limitação de recursos de custeio e investimento e a carência de docentes e de servidores técnico-
administrativos que garantam o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas desses cursos. 
Tão logo as condições atuais sejam alteradas, a meta de criar 400 vagas em cursos noturnos, até 
2006, poderá ser alcançada, pelo menos parcialmente. 

 
Também não foi possível implementar as propostas relativas à oferta de cursos seqüenciais, 

de cursos à distância e de cursos de formação pedagógica para não licenciados, por não terem sido 
asseguradas as condições básicas visando tal fim.  

 
Currículos 

 
Em relação aos currículos dos cursos de graduação, as ações desenvolvidas em 2004 tiveram 

dois focos: reformulação dos currículos de cursos já existentes e elaboração de propostas 
curriculares de cursos novos. Nas orientações para a organização dos projetos, consideram-se as 
normas estabelecidas a partir da LDB (Lei 9.394/96), particularmente as resoluções do Conselho 
Nacional de Educação/CNE que instituíram Diretrizes Curriculares para cada curso de graduação. 
Consideram-se também as concepções e orientações teóricas sobre a educação superior no mundo 
contemporâneo e sobre a organização de currículos, com base nos princípios da flexibilidade, da 
autonomia, da interdisciplinaridade e da atualização. 

 
A partir de depoimentos tomados nas unidades de ensino e das respostas dos coordenadores 

de curso a um questionário encaminhado pela PROGRAD, que incluía perguntas referentes à 
atualização/reformulação dos currículos, fez-se uma análise da situação dos cursos já existentes na 
UFBA. Constatou-se a predominância de matrizes curriculares antigas, algumas com poucas 
alterações desde a Reforma de 1969, estruturadas de maneira rígida e segundo concepções 
superadas, além de apresentarem incoerências e/ou limitações, tanto na organização quanto na 
operacionalização. Assim, a PROGRAD e a Superintendência Acadêmica/SUPAC buscaram apoiar os 
colegiados desses cursos promovendo reuniões ou participando de reuniões realizadas pelas 
unidades de ensino, organizando fóruns temáticos, ou prestando assessoramento a coordenadores de 
curso ou a comissões de reformulação curricular. 

 
A Tabela 02, a seguir, registra dados sobre a situação dos currículos da UFBA, indicando que, 

além dos projetos dos quatro cursos novos já aprovados para implementação em 2005, 10 projetos 
de novos cursos estão em fase de discussão/elaboração, e 32 dos cursos de graduação já (53,3%, do 
total de 60 cursos regulares) estão com propostas de reformulação curricular em andamento ou em 
fase de implantação. 
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Tabela 02  –  Situação dos Currículos dos Cursos de Graduação da UFBA – 2004 

 
 

 

Situação dos Currículos  
 

 

Nº 

Cursos novos  

Currículos já aprovados pela Câmara de Ensino de Graduação -CEG 4 

Currículos em fase avançada de elaboração 3 

Currículos de cursos propostos, em fase inicial de discussão 7 

Cursos já existentes  

Proposta de reformulação curricular concluída e aprovada pela CEG 5 

Proposta de reformulação curricular encaminhada à SUPAC/CEG 6 

Currículos em processo de reformulação 21 

Currículos com reformulação anterior às Diretrizes Curriculares 15 

Cursos especiais de formação de professores da Educação Básica 
(currículos aprovados pela CEG) 

9 

 

Total 
 

 

69 
 

     Fonte: PROGRAD 
 
Cabe destacar que o fórum das licenciaturas realizado ao longo de 2003 teve como resultado 

a aprovação de uma proposta de formação pedagógica para o conjunto dos cursos da UFBA que 
incluem componentes curriculares de natureza pedagógica. Esse modelo constitui-se em passo 
importante para a agilização das reformulações curriculares dos 19 cursos de licenciatura da UFBA, 
permitindo à quase totalidade desses cursos avançar, em 2004, na elaboração dos novos projetos. 

 
Inclusão Social 
 

A proposição de um Programa de Ações Afirmativas, integrando as políticas de inclusão 
social da Universidade Federal da Bahia, foi uma das prioridades do atual Reitorado este  projeto foi 
aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em 13 de abril de 2004, e em seguida pelo 
Conselho Universitário, em 17 de maio passado, viabilizando sua implementação no Concurso 
Vestibular 2005. 

 
O Programa de Ações Afirmativas da UFBA é amplo, estruturado em quatro eixos (disponível 

em http://www.portal.ufba.br), de modo a possibilitar o acesso e a permanência dos segmentos 
beneficiados pelo Programa na Universidade. Como ações específicas do Programa, em 2004, 
destacam-se:  
 

• Realização de palestras pela Direção da UFBA e sua  participação em debates e entrevistas 
para órgãos de imprensa de grande alcance no Estado sobre os novos critérios e 
procedimentos adotados pela UFBA para o Concurso Vestibular; 

• Organização, em parceria com a Fundação Palmares, com o Comitê Pró-Cotas e com a 
Secretaria de Reparação Social da Prefeitura Municipal de Salvador, no mês de setembro 
de 2004, do Seminário de Informação Itinerante Sobre o Sistema de Cotas da UFBA, em 
escolas públicas de Ensino Médio, situadas em locais estratégicos das principais áreas 
geográficas da cidade de Salvador, de modo a congregar os estudantes das escolas públicas 
próximas, e realizado também nas principais cidades do interior do Estado. 

• Interiorização do Concurso Vestibular, com a realização das provas de primeira etapa em 
Salvador e em mais quatro municípios - Cruz das Almas, Feira de Santana, Vitória da 
Conquista e Itabuna/Ilhéus - representando diferentes pólos regionais do Estado da Bahia; 

• Concessão de 8.372 isenções, de um total solicitado de 11.080 pedidos, ou seja, um taxa 
de atendimento de cerca de 75,0%, representando também um aumento de cerca de 100% 
em relação ao ano de 2003 e 12,0% em relação ao Concurso Vestibular de 2004.  
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Processos Seletivos para o Ensino de Graduação 
 

Inscreveram-se para o Concurso Vestibular 2005, 33.046 candidatos concorrendo a 4.026 
vagas. As experiências anteriores com o Vestibular possibilitaram a implementação de ações de 
aperfeiçoamento do processo seletivo tais como a implantação de uma sistemática de inscrições via 
escolas, pela Internet; realização das provas da primeira etapa em quatro pólos regionais do Estado; 
“interdisciplinarização” das provas de Ciências Humanas e de Ciências Naturais. 

 
Além da realização do concurso vestibular, a UFBA, através do Serviço de Seleção, 

Orientação e Avaliação/SSOA, foi responsável pela realização de processo seletivo para a ocupação 
de vagas residuais, com 2.987 candidatos para 1.167 vagas, em 40 cursos de graduação, em 2004, 
empregando procedimentos semelhantes aos do Concurso Vestibular. O SSOA também foi 
responsável por algumas etapas do processo seletivo para ingresso de professores de rede pública 
municipal de Salvador, em curso de licenciatura em Pedagogia, e por todas as etapas preparatórias 
do processo seletivo de professores da rede estadual da Bahia, para ingresso em cursos de 
licenciatura, cuja previsão é de, aproximadamente, 1.000 (mil) candidatos para 450 vagas já 
definidas, em sete cursos de licenciatura. 

 
Programas de Investimento na Qualidade do Ensino 
 

Todo o investimento na reconstrução curricular dos cursos de graduação, com vistas a torná-
los mais contemporâneos, sintonizados com as novas demandas da sociedade e com as exigências 
atuais quanto à formação de pessoas e de profissionais, tem uma relação direta com a construção 
de um avanço na qualidade desses cursos. A UFBA dispõe de um corpo docente com elevado nível de 
qualificação – 82,2% são mestres ou doutores – e, na sua grande maioria (69,9%), com dedicação 
integral e exclusiva à Instituição. Contudo, as atividades de ensino na graduação são as que mais 
têm sofrido os efeitos da escassez de recursos de custeio e de investimentos e da insuficiência de 
servidores docentes do quadro permanente (aproximadamente, 26% pertencem à categoria de 
Substituto, com vínculo temporário) e de servidores técnico-administrativos para o desenvolvimento 
das atividades acadêmicas.  

 
Enquanto a extensão, a pós-graduação e a pesquisa são beneficiadas com investimentos 

externos, que viabilizam sua ampliação, diversificação e renovação, o ensino de graduação 
depende, quase que exclusivamente, dos recursos orçamentários, sempre muito restritivos. Mesmo 
reconhecendo-se que o envolvimento dos docentes universitários e o incremento da produção 
acadêmica nos campos da pesquisa e da extensão têm um impacto positivo sobre sua qualidade, a 
atividade de ensino, em si mesma, tende, quase sempre, ao conservadorismo, à reprodução de 
modelos, conteúdos, formas e procedimentos, mostrando-se, não raro, refratária à incorporação de 
novas concepções pedagógicas. A mesma capacidade e agilidade inovadoras identificadas nas 
atividades de pesquisa e de extensão não se verificam, em geral, no ensino. Essas condições têm 
dificultado a proposição de projetos pedagógicos mais avançados, cuja implementação dependeria 
também de condições físicas, materiais e humanas, hoje não disponíveis.  

 
 

Nesse sentido, a PROGRAD buscou desenvolver ações voltadas para a melhoria do ensino de 
graduação. Merecem destaque a concepção e a implementação do Programa de Apoio ao Ensino de 
Graduação – PROENSINO, com o objetivo de contribuir para elevar a qualidade dos cursos, por meio 
do apoio financeiro aos colegiados, na implementação de novos currículos, e a professores, no 
desenvolvimento de projetos inovadores de ensino. Esse Programa, selecionou em 2004, através de 
edital, dois projetos enviados por Colegiados de Cursos, contemplados com recursos para a compra 
de equipamentos, material de consumo e serviços. 

 
Além do PROENSINO, foram desenvolvidos o Programa de Monitoria, com limitações, e o 

Programa de Educação Tutorial (PET), ambos envolvendo estudantes de graduação e visando à 
dinamização, diversificação e qualificação das atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos, 
com orientação docente.  

 
Dada a limitação de recursos diretamente arrecadados, por conta de determinação judicial 

datada de 1998, que suspendeu a cobrança das taxas de matrícula e de inscrição de componentes 
curriculares, fonte de financiamento para o Programa de Monitoria - não foi possível oferecer bolsas 
para alavancar o Programa. Contudo, a Monitoria Voluntária já se encontra regulamentada e as 
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experiências comprovadas de estudantes como monitores voluntários vêm sendo registradas nos 
históricos escolares como equivalentes a componentes eletivos ou optativos para a integralização de 
carga horária dos cursos. As orientações podem ser acessadas, na página da PROGRAD, pelo 
endereço http://www.prograd.ufba.br/proj_especiais.asp. 

 
O segundo, denominado Programa de Educação Tutorial (PET), é destinado a grupos de 

alunos que demonstrem potencial, interesse e habilidades destacadas em cursos de graduação (...), 
é integrado por grupos tutoriais de aprendizagem e busca propiciar aos alunos, sob a orientação de 
um professor tutor, condições para a realização de atividades extra-curriculares que favoreçam a 
sua formação acadêmica, tanto para a integração no mercado profissional como para o 
desenvolvimento de estudos em programas de pós-graduação. Como se pode ver na Tabela 03, a 
UFBA tem seis grupos PET, que envolvem 50 estudantes bolsistas, orientados por seis tutores, além 
de contarem com a participação de colaboradores, regulares ou eventuais, tanto professores quanto 
alunos da graduação ou da pós-graduação.  

 
Tabela 03  –  Grupos PET/UFBA – 2004 

 
 

GRUPOS PET/UFBA 
Nº  DE 

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

Total 50 
                                                                           Fonte: PROGRAD 

 
Na gestão do PET na UFBA alguns avanços foram conseguidos em 2004, tendo-se superado 

todas as metas previstas para o período. As principais ações foram dirigidas à melhoria do 
funcionamento dos seis grupos, podendo-se citar, dentre outras: a dinamização do comitê gestor; o 
estabelecimento de normas de funcionamento do Programa na UFBA; a interlocução regular com a 
SESu/MEC; a comunicação permanente com os participantes do Programa, via rede; a promoção de 
encontros regulares e a participação nos eventos promovidos pelos grupos. Além dessas ações, 
foram desenvolvidos os procedimentos necessários ao pagamento das bolsas estudantis, assim que 
liberados os recursos pelo MEC, e foram levantadas as demandas dos grupos e definida, em conjunto 
com os estudantes e tutores, a utilização dos recursos disponibilizados, pelo MEC, em 2004, para 
material de consumo. Espera-se, em 2005, uma definição mais precisa do Programa pela SESu, 
quanto à sua manutenção, ampliação e/ou mudança, e quanto à forma de pagamento de bolsas aos 
professores tutores. 
 
Planejamento Acadêmico 

No âmbito do planejamento acadêmico, as ações desenvolvidas em 2004 foram voltadas 
para o aperfeiçoamento das rotinas já antes adotadas na interlocução e parceria com os colegiados 
de cursos de graduação e departamentos e na adoção de novos procedimentos, com vistas à 
otimização dos recursos disponíveis para a oferta dos componentes curriculares dos cursos de 
graduação. As ações, desenvolvidas em conjunto pela PROGRAD, SUPAC e Secretaria Geral de 
Cursos/SGC, além do apoio do Centro de Processamento de Dados/CPD, em algumas delas, 
abrangeram: 

• Realização de reuniões periódicas com os gestores acadêmicos das unidades de ensino para 
divulgação de novas rotinas e do cronograma de atividades para o planejamento 
acadêmico;  

• Atuação junto aos colegiados de graduação para que a oferta de componentes curriculares 
fosse planejada em conjunto com os Departamentos da UFBA e para que a sobra de vagas, 
após inscrição semestral em componentes curriculares, fosse destinada aos colegiados que 
ainda apresentassem demandas extras; 

• Execução de inscrições semestrais em forma de “ajuste de inscrição”, na SUPAC, até o 
limite de 25% do tempo de início das aulas do semestre, objetivando otimizar a sobra de 
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vagas ainda existente; 
• Acompanhamento do processo de planejamento acadêmico para matrícula dos calouros de 

2004.1 e inscrição em componentes curriculares para os alunos regulares da graduação e 
pós-graduação para 2004.1 e 2004.2; 

 
Ainda em relação ao planejamento acadêmico, destacam-se: 

 
• autorização de contratação e/ou renovação de contrato de 637 docentes substitutos, 559 

em regime de 20 horas e 78 professores em regime de 40 horas; 
• revisão das Normas e Procedimentos para a Contratação de Professores Substitutos, para 

atendimento à nova legislação e à recomendação do Ministério Público Federal, feita por 
meio da Procuradoria da República no Estado da Bahia; 

• análise da distribuição de encargos docentes no ensino de graduação pelos departamentos 
da UFBA, com o objetivo de subsidiar decisões quanto à autorização de contratos de 
professores substitutos e à distribuição de vagas para concurso docente entre os 
departamentos; 

• estudos visando ao aperfeiçoamento da Resolução 01/05, do antigo Conselho de 
Coordenação, atual CONSEPE, relativa a Alocação de Vagas de docentes do Magistério 
Superior ; 

• desenvolvimento de um sistema corporativo de Perfil de Departamento e Alocação de 
Vagas Docentes, destinado a tornar possível o recolhimento de dados informatizados, bem 
como proceder ao cálculo das vagas a serem distribuídas. 

 

Qualificação de Pessoas para o Ensino de Graduação 
 

As ações voltadas para a qualificação de servidores docentes e técnico-administrativos que 
atuam na graduação foram desenvolvidas em parceria com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de 
Pessoas/PRODEP.  

 
Embora a descontinuidade das atividades de ensino de graduação, em razão das greves já 

mencionadas, tenha dificultado o cumprimento da meta de oferecer uma atividade anual de 
atualização pedagógica para professores da UFBA, a partir de 2004, outras ações de qualificação 
foram desenvolvidas no período. Uma delas foi a estruturação do Programa de Orientação de 
Coordenadores de Colegiado e Chefes de Departamento - PROCC, cujas atividades estão previstas 
para serem iniciadas em 2005. Outra meta foi a preparação de base do Sistema de Informações 
Acadêmicas - SIAC, em parceria com o CPD, e de tutoriais para treinamento dos novos servidores, no 
âmbito do Programa de Capacitação Corporativa, da PRODEP.  

 
Sistemas Acadêmicos Informatizados 

 
Além da otimização das rotinas com colegiados e departamentos e da adequação do 

SIAC/Sistema Acadêmico ao novo Regulamento de Ensino de Graduação, visando a alteração da 
carga horária dos componentes curriculares para modulação das 17 semanas, com manutenção da 
creditação para os cursos de Pós-Graduação e supressão para os de Graduação, por exemplo -, em 
2004 investiu-se no aperfeiçoamento do SIAC, no sentido de elevar os níveis de atualidade e 
confiabilidade dos registros e de permitir diversas novas consultas ao banco de dados.  

 
O processo de reformulação dos currículos, por exemplo, exigiu o desenvolvimento de um 

novo modelo de Histórico Escolar, para comportar o registro de novas modalidades de componentes 
curriculares, como Módulos Interdisciplinares, Atividades Complementares e Atividade Curricular 
em Comunidade, etc; conseguiu-se também finalizar o desenvolvimento e a homologação de dois 
novos módulos do SIAC: módulo diploma e o módulo SIAC-WEB. Este último permitirá a solicitação 
de vários serviços via web, além de proporcionar a realização de diferentes tipos de consultas e 
procedimentos, inclusive a inscrição semestral on-line para os alunos da graduação e pós-graduação 
stricto-sensu. Foram ainda criados novos relatórios, para subsidiar departamentos, colegiados de 
cursos, unidades de ensino e órgãos da Administração Central. Essas e diversas outras iniciativas 
voltadas para a otimização de processos de informações acadêmicas foram gerenciadas pela SUPAC 
e SGC, em parceria com o CPD, tendo-se conseguido um avanço considerável em 2004. 
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Informações e Registros Acadêmicos 
 
É importante ainda registrar procedimentos implementados visando ao aperfeiçoamento de 

informações e registros acadêmicos dentre os quais são destacados: 
 
• levantamento de caracteres inconsistentes para fins de retificação de registros no SIAC; 
• levantamento de homônimos para garantia da consistência do Banco de Dados do SIAC; 
• continuidade do cadastramento de CPF, endereços eletrônicos e números de Smart 

Card dos estudantes dentro do SIAC, tendo alcançado um índice de quase 80% para os 
CPF, informação indispensável para o recolhimento de taxas através da GRU/Guia de 
Recolhimento da União, a partir de janeiro de 2005; 

• elaboração de índice remissivo das Resoluções e ofícios  da Câmara de Ensino de 
Graduação, a partir de 198, com identificação da legislação vigente e revogada;  

• resgate dos calendários acadêmicos, a partir de 1987, elaborando quadro resumo para 
subsídio às diversas atividades que envolvam datas-limite; 

• elaboração de novo modelo de requerimento escolar, com instrução para 
acompanhamento de processos; 

• estabelecimento de rotina para registro contínuo dos resultados de processos no SIAD; 
• implantação de rotinas para estabelecimento de contato com os interessados, por e-

mail e telefone, principalmente para agilizar no atendimento de diligências. 
 
Além disso, foi feita a revisão do módulo Currículo no SIDOC/Sistema de Produção Docente, 

o estudo de novo layout para diplomas, o desenvolvimento de um novo Histórico Escolar para cursos 
de Especialização e a conclusão do levantamento dos documentos legais existentes na Câmara de 
Ensino de Graduação, na SUPAC, na SGC e nos colegiados de 30 dos 60 cursos de graduação. Este 
trabalho terá continuidade em 2005 e será ampliado, para permitir uma implantação segura do 
SIAC-WEB, com acesso às matrizes curriculares dos diversos cursos (a partir de 1998) via Web, para 
a atualização do banco de dados do SIAC e do Setor de Informação e Documentação da PROPLAD e 
para a organização de catálogo atualizado dos cursos oferecidos pela UFBA. Iniciou-se ainda em 
2004 a organização de um ementário e de um arquivo de programas, centralizado na SGC, de todos 
os componentes curriculares, para disponibilização também na Web.  

 
Todas essas e diversas outras ações, desenvolvidas de modo articulado com os demais 

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

 
A despeito do ano de 2004, na UFBA, poder ser considerado atípico, em razão da ocorrência 

de greves prolongadas, cujas repercussões, possivelmente, foram maiores para o ensino de 
graduação, um balanço avaliativo do que foi realizado, e aqui está registrado, permite certamente 
afirmar que resultados importantes foram construídos ao longo do ano com a grande maioria das 
metas estabelecidas para o período alcançadas ou até superadas.  
 
2.2 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO  
 

Os dados apresentados nesse Relatório sinalizam que a UFBA, em 2004, conquistou bons 
indicadores e está expandindo as suas atividades de pós-graduação. Na última avaliação realizada 
pela CAPES, relativa ao triênio 2001/2004, dois programas PG (Mestrado e Doutorado) mereceram 
conceito seis, os Programas de Artes Cênicas e Saúde Coletiva, que é um indicador de excelência, 
com dimensão internacional, e outros sete foram avaliados com conceito cinco, também um 
indicador de excelência, ou seja, de um total de 17 cursos de doutorado, mais de 50,0% estão entre 
os melhores do país. 

 
No que diz respeito aos cursos de Mestrado, de um universo de 40 cursos 45,0% situam-se 

acima do conceito quatro. O resultado da avaliação trienal trouxe também o rebaixamento do 
Programa de Geoquímica e Meio Ambiente, do conceito 3 para 2, o que levou  ao seu 
descredenciamento. Finalmente, chama a atenção o expressivo número de Cursos e Programas com 
conceito 3, ainda que nesse grupo estejam incluídos tanto aqueles criados há mais tempo, os quais, 
por motivos diversos, não conseguiram evoluir ou decresceram na avaliação, quanto os cursos 
recém-criados, porém, apresentando indicadores promissores. 
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A Tabela 04 mostra o panorama da distribuição numérica dos cursos de Mestrado e 
Doutorado da UFBA, por conceito.  

 
 

Tabela 04  –  Número de Cursos de Mestrado por Triênio de Avaliação e por Conceito 
 

Avaliação CAPES 6 5 4 3 Curso 
Novo TOTAL 

Nível M D M D M D M D M D M D 

Triênio 1998 / 2000      10 9 11 8 19 0 0 0 40 17 
  Triênio 2001 / 2003 2 2 8 6 12 6 18 3 3 1 43 18

 Fonte:PRPPG 

 
O número expressivo de cursos que não evoluíram ou mesmo regrediram de conceito na 

última avaliação trienal da CAPES, levou a PRPPG a elaborar um criterioso plano de fortalecimento 
da sua Pós-Graduação, o qual inclui estreitamento de contato entre as coordenações dos cursos, 
bem como, maior interação com a direção e/ou membros do CTC da CAPES; pretende-se incentivar 
e disponibilizar recursos para vinda de consultores externos de grande envergadura acadêmica, os 
quais possam contribuir no processo de avaliação e eventual reestruturação dos cursos, 
concentrando-se esforços no planejamento dos dois anos restantes do triênio, de modo a alcançar 
uma expressiva melhoria no conceito do conjunto dos cursos, com particular atenção para a 
superação do conceito 3, pois este é o fator limitante para a expansão do sistema em uma de suas 
principais dimensões, que é a criação de novos doutorados. Dentre as reuniões visando a discussão 
da avaliação e o eventual redesenho da PG na UFBA, merece destaque a Mesa Redonda “Desafios e 
Perspectivas para a Pós-Graduação na UFBA”, organizada durante o V Seminário de Pesquisa e Pós-
graduação - SEMPPG, que contou com a participação dos professores Sandoval Carneiro Jr. 
(COPPE/UFRJ) e Wilson Gomes (UFBA), ambos membros do CTC da CAPES. 

 
Em 2004, a Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa aprovou projetos para a criação 

de 8 novos cursos, a saber: 
 
• Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde; 
• Mestrado em Bio-análise; 
• Mestrado em Controladoria; 
• Mestrado e Doutorado em Cultura e Sociedade; 
• Mestrado em Desenvolvimento Rural; 
• Doutorado em Direito; 
• Doutorado em Energia e Ambiente e; 
• Mestrado e Doutorado em Estudos Étnicos-Raciais e Africano. 

 
A avaliação desses projetos, pela CAPES, ainda não definitivamente concluída, aponta para 

a aprovação de quatro das propostas (Mestrados em Alimentos, Nutrição e Saúde, Cultura e 
Sociedade, Estudos Étnico-Raciais e Africanos e Doutorado em Direito), não tendo sido 
recomendados pelas respectivas áreas, os Mestrados em Controladoria, Desenvolvimento Rural e 
Bioanálise, bem como o Doutorado em Energia e Ambiente, cujos resultados são passíveis de 
recursos. Ressalta-se que duas importantes alterações na sistemática de recebimento das propostas 
por parte da CAPES podem ter causado atropelos na tramitação dos projetos e acarretado prejuízo 
em suas análises: redução de duas para uma única entrada anual de submissão de novas propostas 
junto ao Sistema Nacional de Pós-Graduação-SNPG e alteração na sistemática de recebimento 
dessas, com a adoção abrupta de novo formulário de apresentação de cursos novos (APCN). 

 
No Edital de Infra-estrutura da FAPESB/2004, a UFBA foi contemplada com R$ 1.956.777,33, 

do total de R$ 2.751.000,00, para implantar, conjuntamente com outras IES do Estado, um total de 
5 novos cursos de Doutorado (Ciências da Computação, Energia e Ambiente, Engenharia Elétrica, 
Biotecnologia e Cultura e Sociedade), além da consolidação do Curso de Cultura e Turismo. De 
acordo com o Edital, as instituições devem estabelecer parcerias e incubar os cursos por um período 
de 2 anos.  
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Além da perspectiva de expansão, ressalta-se que a Pós-Graduação stricto sensu da UFBA 
vem apresentando, nos últimos anos, um constante e expressivo aumento do número de vagas 
oferecidas, conforme dados da Tabela 05. No triênio 2001-2003, houve uma ampliação da ordem de 
30% do número de vagas oferecidas para os cursos de Mestrado e de 35% no de Doutorado. Apenas 
no período de 2003 para 2004, esse aumento foi de 30,6% para Mestrado e 16,6% para o Doutorado. 
 

Tabela 05  –  Vagas Oferecidas para  os Cursos Stricto Sensu 
  

Vagas Oferecidas 
Nível 

2001 2002 2003 2004 
Mestrado 498 590 647 845 
Doutorado 151 159 204 238 

Total 649 749 851 1.083 
                     Fonte:PRPPG 

 
Também houve ampliação do número de bolsas, ainda que este não tenha acompanhado o 

crescimento do número de vagas: observou-se acréscimo de 7,2% do total de bolsas de Mestrado e 
Doutorado no Programa de Demanda Social (DS) da CAPES, contra o aumento de 27,26% do número 
de vagas, num processo que vem se acentuando a cada ano, em função do crescimento do sistema 
como um todo. Além das bolsas alocadas junto aos cursos, o Programa DS da CAPES concedeu quota 
adicional de 20 bolsas à PRPPG, as quais foram destinadas ao Programa de Capacitação para o 
Ensino Superior – PROCES. Em 2004, a FAPESB não renovou o convênio específico de apoio ao 
PROCES, nem a quota institucional de bolsas stricto sensu, optando por conceder bolsas 
diretamente a mestrandos e doutorandos mediante edital específico, no qual alunos da UFBA 
captaram 27 bolsas de mestrado e 09 de doutorado.Com relação ao CNPq, houve um incremento de 
30,48% e 17,18%, respectivamente, em relação às bolsas de Mestrado e Doutorado. Os dados de 
bolsas disponíveis na Pós-graduação stricto sensu da UFBA, em 2004, estão discriminados na Tabela 
06. Excetuando-se a supressão de bolsas específicas para o PROCES, as quais vinham sendo apoiadas 
pela FAPESB, verifica-se uma razoável expansão no número de bolsas alocadas nos cursos, sobretudo 
se considerado que no país essa expansão limitou-se a 8% nos últimos cinco anos.  

 
Tabela 06  –   Bolsas para Discentes de Mestrado e Doutorado  

 

BOLSAS 
 

Mestrado 
 

 
Doutorado 

 

TOTAL 
M + D 

Agência/Ano 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

CAPES (DEMANDA SOCIAL) 274 284 116 134 390 418 

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

CNPq 82 115 64 75 146 190 

FAPESB ( PROCES) 20 - 15 - 35 0 

FAPESB ( DS ) 20 27 15 9 35 36 

Total 409 440 213 224 622 664 
          Fon te : PRPPG  

 
 
Atualização e Adequação das Normas Complementares para os Cursos de Pós-Graduação Stricto 
Sensu 

 
Com base em trabalho prévio e conjunto entre a Presidência da Câmara de Ensino de Pós-

Graduação e Pesquisa/CEPPG, a PRPPG, a Superintendência Acadêmica e Secretaria Geral de 
Cursos, teve início, em dezembro  de 2004, processo de atualização e adequação das Normas 
Complementares da Pós-Graduação, o qual deverá ser concluído no primeiro trimestre de 2005.  

 
Por sua urgência, merecerão particular atenção neste debate, a redefinição das categorias 

docentes na Pós-Graduação, de modo a adequar as Normas da UFBA à Portaria 068, de 03/08/04, 
da CAPES, o credenciamento e recredenciamento do corpo docente, os mecanismos de avaliação e 
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acompanhamento dos cursos pela PRPPG e CEPGP, os novos formatos e modalidades de titulação 
(como por exemplo, co-tutela), além da normatização de créditos e carga horária da grade 
curricular. 
 
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
 

Em 2004, foram aprovados 102 projetos de cursos de pós-graduação lato sensu, destes, 41 
foram implementados, com a matrícula de alunos, sendo que 38 desses cursos são de Especialização 
e  outros três sob forma de Residência o que representa uma ampliação de aproximadamente 12% 
com relação a 2003.  

 
Ademais, encontra-se em fase final de elaboração, o projeto de informatização dos cursos 

de pós-graduação lato sensu, com as seguintes características: 

• Inclusão da etapa de submissão de Projeto e do Relatório de execução dos cursos 
aprovados e realizados; 

• Tramitação on-line, com complementação de documentos acessórios; 
• Apreciação dos Currículos dos docentes feita através da Plataforma Lattes / CNPq; 
• Senhas distintas para visualização e alimentação do sistema por parte de todos os 

segmentos envolvidos (Departamentos, PRPPG, CEPGP, SGC); 
 
Uma vez implantado (1º semestre de 2005), o sistema trará uma maior rapidez na 

montagem do projeto, pois indicará os requisitos necessários para oferecimento do curso, em 
conformidade com a legislação (p. ex.: carga horária, exigência de monografia, taxas UFBA, etc.), 
facultando ainda maior rapidez na análise e tramitação do processo entre as diversas instâncias 
envolvidas, com eliminação da tramitação de papéis; 
 
Capacitação Docente Continuada  
 

Em 2004, 50,0% dos 1.691 docentes da UFBA, apresentavam-se com o título de Doutor. Tal 
percentual, acima da média nacional, requer ainda atenção, se observados os percentuais de 32,2% 
de Mestres, 7,6% detentores de títulos de Aperfeiçoamento/Especialização e 10,2% de Graduados. 
Tomando por base os dados de 2003, constata-se um incremento de 3,9% do número de doutores, 
superior, portanto, à média anual de 3,6% prevista pelo Plano de Desenvolvimento Institucional da 
UFBA para 2004-2008. Em 2004, 37 docentes encontravam-se em doutoramento com bolsas 
remanescentes do Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnica- PICDT e do Programa 
de Qualificação Institucional- PQI da CAPES.  

 
Em novembro de 2003, a UFBA regulamentou o Programa de Qualificação 

Docente/PROQUAD, através da Resolução CONSEPE 04/03, que passou a reger a formação e o 
aprimoramento dos seus docentes; no decorrer de 2004, a Comissão de Qualificação Docente, criada 
por esta resolução, analisou cerca de 80 processos de afastamento de docentes, dos quais 
aproximadamente 70% referentes a qualificação na própria UFBA. Considerando este elevado número 
de professores que optam por qualificar-se na própria instituição, o PROQUAD prevê uma 
qualificação complementar na forma de estágios “sanduíche” no país ou no exterior, de modo a 
minorar os efeitos da endogenia. 

 

2.3 PESQUISA 
 

Estudo, divulgado em 2004, realizado por Roberto Lobo e Silva Filho, inclui a UFBA entre as 
dezesseis universidades brasileiras que se destacam em pesquisa. Segundo o autor, que utilizou, 
nesse trabalho, critérios da Fundação Americana Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching, as Universidades com tal perfil, “além de realizar pesquisa intensa, transborda-a, 
transfere-a, por meio de sua produção e formação de recursos humanos tendo a pesquisa como seu 
foco fundamental e muito bem desenvolvido”. 

 
O destaque dado à UFBA no texto de Lobo e Silva Filho é corroborado pelos dados contidos 

na versão 6.0 do Diretório de Grupos de Pesquisa/CNPq  que apresenta uma melhora global dos 
indicadores de CeT da UFBA, tais como: número de bolsas de iniciação científica e de produtividade 
de pesquisa; número de grupos, de pesquisadores e de linhas cadastradas; os dados, ora em 
processamento, deverão apontar também para um aumento da consolidação desses grupos. Esses 
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indicadores expressam igualmente o aumento significativo dos recursos arrecadados junto às 
agências de fomento para execução de projetos de pesquisa.  

 
Em 2004, a sistematização de dados concernentes à Pesquisa e Pós-graduação na UFBA, 

galgou avanços, com a informatização do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC), com a atualização dos registros de grupos de pesquisa, o cadastro de pesquisadores e a 
relação de recursos arrecadados junto às agências de fomento, dados que passaram a constar do 
Portal da PRPPG www.prppg.ufba.br. 
 
 Estímulo à Migração/Fixação de Novos Doutores 

 
O instrumento para tal ação tem sido o Programa de Apoio a Projetos Institucionais com 

Participação de Recém Doutores / PRODOC, da CAPES, além de programas similares apoiados pelo 
CNPq e pela FAPESB. No decorrer de 2004 a UFBA dispôs de 12 bolsistas PRODOC/CAPES integrados 
a Cursos de Pós-Graduação. Desses, quatro solicitaram desligamento dos respectivos Programas (2 
por terem recebido propostas de trabalho no Exterior e 2 por terem ingressado mediante concurso 
público em outras IES). Apenas um bolsista foi absorvido pela instituição através de concurso, na 
Escola de Agronomia. As 5 bolsas liberadas, não puderam ser destinadas a outros candidatos devido 
a uma limitação imposta pelas normas do PRODOC, o que acarretou problemas para os Cursos que 
perderam seus bolsistas. Se uma parte do problema foi solucionada com a permissão de 
substituição de bolsista a partir do Edital 2004, atualmente em curso, a outra, remete à 
necessidade da Instituição priorizar a criação de mecanismos internos que favoreçam a 
incorporação definitiva desses novos doutores, a exemplo da priorização de vagas para concursos 
em áreas estratégicas e onde a qualificação ainda é limitada. 

 
Institucionalização da Pesquisa 

 
As ações implementadas no ano de 2004 para a institucionalização da pesquisa na UFBA 

centraram-se na difusão de informações sobre editais, eventos e reuniões científicas, na melhoria 
do sistema de registro de dados (grupos de pesquisa, pesquisadores, bolsistas, projetos, etc.). 
Foram também promovidos alguns eventos de divulgação e discussão das atividades de pesquisa, 
envolvendo a comunidade dos pesquisadores, a Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa e 
agências de fomento. Em fevereiro, por exemplo, foi organizado um encontro entre pesquisadores 
da UFBA e o CNPq, representado pelo seu Presidente, Chefe de Gabinete e três Diretores. Além 
disso, grupos de pesquisa emergentes foram identificados e, sempre que possível apoiados pela 
PRPPG. 

 
Os resultados dessas ações refletem-se em alguns indicadores de pesquisa, abaixo 

discriminados, os quais já apontam para cumprimento de algumas metas e avanços significativos em 
outras, denotando incremento das atividades de pesquisa e aumento da produção científica, com 
perspectivas de consolidação, nos anos vindouros. 

 
Pesquisadores Bolsistas de Produtividade em Pesquisa (CNPq e FAPESB) 

O percentual de pesquisadores da UFBA, com bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ) 
obtidas junto ao CNPq e a FAPESB, teve um crescimento de 42,8%  no período de  2001 a 2004 assim 
distribuídos: em 2001 –103, 2002 - 106, 2003 - 128 e em 2004 – 147. 

 
Grupos de Pesquisa 

 
Desde o ano de 1993, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) passou a cadastrar de forma sistemática os Grupos de Pesquisa no país. A partir de então, o 
censo tem se realizado a cada dois anos e estes dados têm sido tratados de forma a subsidiar ações 
de fomento e, ao mesmo tempo, hierarquizar estes grupos quanto às suas atuações, privilegiando a 
geração de conhecimento científico e a orientação de estudantes (doutorado, mestrado, iniciação 
científica). 

 
A base corrente sobre os dados de Grupos de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia no 

CNPq, quando comparada com os dados do último censo em 2002 - Tabela 07, revela uma expansão 
importante em todos os parâmetros considerados: grupos, linhas de pesquisa, pesquisadores, 
estudantes e técnicos, o que denota que a comunidade acadêmica na UFBA tem tomado iniciativa 
de cadastrar de forma sistemática no CVLattes suas atividades, assim como no Diretório de Grupos 
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de Pesquisa, nesta mesma plataforma. 
 
O resultado das ações de indução e esclarecimento são verificados no aumento em 15% do 

número de grupos de pesquisa da UFBA, crescendo com isto a perspectiva de aumento do percentual 
de grupos com status consolidados no resultado do Censo-2004, a ser divulgado no primeiro 
semestre de 2005. 

 
Tabela 07  –  Dados dos Grupos de Pesquisa da UFBA  

 

Status do Grupo Grupos Pesquisad
ores Doutores Estudantes Técnicos Linhas de 

Pesquisa

Último Censo 2002 225 1.060 638 1.114 264 784 
Base corrente – 2004 
Certificado 262 1.090 715 1.513 308 961 
Não-atualizado 25 91 57 42 11 77 
Aguardando 
certificação 1 1 1 3 0 1 

Em preenchimento 20 26 19 1 2 6 
Certificação negada 2 2 2 0 0 1 
Fonte:  http://lattes.cnpq.br/, em 07/12/2004. 
 

Considerando-se a distribuição dos Grupos de Pesquisa nas oito áreas do conhecimento - 
Tabela 08 - constata-se que houve incremento em grupos na maioria das áreas, sendo os mais 
expressivos nas áreas de: Engenharia, Lingüística, Letras e Artes, e Ciências Sociais Aplicadas.  

 
Embora todos os líderes de grupos de pesquisa e a comunidade geral da UFBA tenham sido 

advertidos e contatados, ao final do censo verificou-se que 25 grupos não foram atualizados e outros 
20 permaneceram em status de preenchimento. 
 

Tabela 08  -  Grupos de Pesquisas, por Área do Conhecimento e Status  - Censo CNPq 2004 
 

Base Corrente, de acordo com o status do grupo 
Área Nº 

Grupos Certificados Não-
Atualizados 

Certificação 
Negada 

Em 
Preenchimento

1. Ciências Agrárias  16 15 1 1 3 
2. Ciências Biológicas  21 21 0 0 3 
3. Ciências Exatas e da Terra  36 34 4 1 2 
4. Ciências Humanas  34 37 3 0 0 
5. Ciências Sociais Aplicadas  40 44 7 0 5 
6. Ciências da Saúde  47 66 5 0 2 
7. Engenharias  14 21 3 0 3 
8. Lingüística, Letras e Artes  17 25 2 0 2 

Total 225 263 25 2 20 
Fonte: http://lattes.cnpq.br/, em 07-12-2004. 

 
Captação de Recursos Junto às Agências de Fomento 
 

A captação de recursos pelos pesquisadores da UFBA junto às agencias de fomento (FINEP, 
CNPq, FAPESB, etc.) foi bastante ativa, tendo superado em cerca de 10% o número de projetos 
aprovados no ano de 2003.  A avaliação dos projetos institucionais em andamento, assim como a 
análise dos indicadores relativos as principais agências são listados a seguir. No presente relatório, 
deixa-se de contabilizar alguns valores arrecadados, em virtude de muitos repasses financeiros não 
terem sido concluídos. 

 
Projetos Apoiados pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

 
Atualmente a PRPPG/UFBA gerencia 3 projetos institucionais de infra-estrutura apoiados 

pela FINEP: CT- Infra 01/00 (iniciado em 2001), CT- Infra 03/01 (iniciado em 2001) e CT- Infra 03/03 
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(iniciado em 2003), todos coordenados por Comitês Gestores, dos quais fazem parte pesquisadores 
envolvidos com sub-projetos e as titulares das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-graduação e 
Planejamento e Administração. A seguir, esses projetos são detalhados:  
 
CT- Infra 01-00 [Informação e Comunicação para Pesquisa]: Com a resposta positiva às várias 
solicitações de remanejamento financeiro e à implementação do Aditivo de Tempo por 12 meses, 
enviado em dezembro 2003, executou-se, até o momento, cerca de 80% do orçamento inicial de R$ 
3.935.292,00. No segundo semestre de 2004 solicitou-se à FINEP, com o aval do Comitê Gestor, a 
utilização dos recursos oriundos das aplicações financeiras em duas ações de infra-estrutura para a 
pesquisa (apoio a infra-estrutura de cursos de Pós-Graduação e Edital de Manutenção de 
Equipamentos), tendo-se recebido a sua aprovação em novembro de 2004. Assim, solicitou-se em 
dezembro um segundo Aditivo de Tempo, por 12 meses, para a finalização deste projeto. 
 
CT- Infra 03-00 [Informação e Modernização Tecnológica]: teve seu convênio assinado em junho de 
2003, com recurso total de R$ 1.540.000,00. A primeira parcela, no valor de R$ 500.000,00, foi 
disponibilizada no segundo semestre de 2003. Necessitou-se, ao longo deste primeiro ano, adequar a 
sua execução às necessidades atuais dos grupos de pesquisas envolvidos. Assim, solicitou-se 
remanejamentos de itens para o cumprimento das metas. Até o momento foram executados 60% da 
primeira parcela, prevendo-se no primeiro semestre de 2005, a liberação da segunda parcela. 
 
CT Infra 03-03 [Infra-Estrutura de Pesquisa para Centros Interdisciplinares da UFBA]: Este projeto, 
no valor de R$ 560.000,00, teve sua primeira parcela disponibilizada em outubro de 2004. O 
objetivo do projeto é a construção de 2 prédios (com área de 400 m2 cada). A primeira construção 
visa abrigar o Centro em Ciências da Tecnologia da Informação e a segunda, o Centro 
Interdisciplinar de Estudos do Desenvolvimento Social (CIEDS). Após reunião os coordenadores dos 
projetos, e representante da Pró-Reitoria de Planejamento, a PRPPG estabeleceu junto à FAPEX os 
procedimentos a serem adotados para a sua execução. De imediato, deliberou-se sobre o início das 
sondagens preparativas para a edificação do CIEDS na área da Faculdade de Ciências Humanas.  
 
Projetos Aprovados junto a FINEP em 2004 
 

No ano de 2004 a FINEP lançou vários editais, nos quais foram aprovados 3 projetos da UFBA, 
conforme tabela  a seguir: 

 
Tabela 09  –  Projetos Aprovados pela FINEP  

 
Edital Projeto 

MCT/FINEP/CT-Petro 02/2003 Otimização ambiental da unidade de insumos básicos da 
BRASKEM 

MCT/FINEP/CT-Hidro-GRH-
01/2004 

Aspectos econômicos dos modelos de cobrança da água pela 
diluição de efluentes 

MCT/FINEP/Ação Transversal - 
Cooperação ICTs-EMPRESAS – 
2004, 2ª Fase 

Desenvolvimento de catalizados em escala pilito para a reforma 
de gás natural. Projeto em parceria com a OXITENO S/A 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 

Fonte: PRPPG 
 
 
 
Projetos Aprovados junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 
Em 2004, o CNPq lançou editais que contemplaram diversas áreas do conhecimento em 

parceria com vários fundos setoriais e ministérios. Nestes, foram aprovados 63 projetos de 
pesquisadores da UFBA. 
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Tabela 10  -  Projetos de  Pesquisadores da UFBA Aprovados ou Contratados pelo CNPq –2004 
 

Edital No de Projetos 

CT-FVA/CNPq 01/2003 - 2° Fase, Nanotecnologia Materiais Avançados. 2 
Edital das Ciências Humanas e Sociais - CNPq 06/2003 22 
Edital MCT/CNPq/PADCT/CT-Infra  9 
Edital CT-Petro/MCT/CNPq 017/2004 4 
Edital CT-Energ/MCT/CNPq 018/2004 2 
Edital CT-Agro/MCT/MDA/CNPq nº 022/2004 8 
Edital CT-Energ/MCT/CNPq 029/2004 1 
Edital CT-SAÚDE/MCT/CNPq/MS Nº 030/2004 3 
Edital MCT/SCTIE/DECIT/MS/CNPq nº 037/2004 3 
Edital MCT/SCTIE/DECIT/MS/CNPq nº 035/2004 2 
Edital MCT/SCTIE/DECIT/MS/CNPq nº 037/2004 4 
Edital MCT/SCTIE/DECIT/MS/CNPq nº 039/2004 3 

Total 63 
Fonte: PRPPG 

 
Projetos aprovados junto a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia - FAPESB. 
 

A FAPESB, em 2004, apoiou solicitações de pesquisadores para participação e organização de 
reuniões científicas e projetos de pesquisa, através do sistema de fluxo contínuo. Foram lançados 
igualmente outros editais voltados para bolsas de Iniciação Científica - IC, Mestrado, Doutorado, 
Produtividade em Pesquisa, Pesquisador Visitante, Desenvolvimento Científico Regional, Apoio 
Técnico. Editais voltados para a Infra-Estrutura e Temáticos foram igualmente lançados no ano de 
2004. Os pesquisadores da UFBA obtiveram significativa aprovação de seus pleitos, em todos os 
editais lançados pela FAPESB - Tabela 11, cujos valores de recursos deixam de ser listados nesse 
relatório, em decorrência de repasses ainda não totalmente concluídos. 
 
 
Tabela 11 - Projetos de Pesquisadores da UFBA que Obtiveram Aprovação em Editais Lançados 

pela FAPESB -  2004 
 

Edital No de 
Projetos 

Fluxo contínuo  
   - Auxilio à participação em eventos científicos 63 
   -  Auxílio a realização de eventos científicos  38 
   - Projetos 1 
Programa de Bolsas – 2004  
  - Produtividade em Pesquisa  
           . Nível 1 6 
           . Nível 2 3 
           . Nível 3 3 
   - Quota de Iniciação científica com 110 bolsas 1 
   - Pesquisador Visitante 4 
   - Desenvolvimento Científico Regional 18 
   - Doutorado 9 
   - Mestrado 27 
   - Iniciação Científica Balcão 40 
   - Apoio Técnico 14 
Bahia Inovação Fase 1 17 
 Temáticos   
   - Agronegócios 2  
   - Cultura 4 
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   - Meio Ambiente 5  
   - Saneamento e Habitação 4 
   - Saúde 10 
   - Saúde Pública 2  
Infra-Estrutura  
    - Faixa A (até R$ 500.000,00) 6 
    - Faixa B (até R$ 200.000,00) 7 
    - Faixa C (até R$ 50.000,00) 10 
SECTI/FAPESB/SEBRAE/IEL 002/04 – Apoio à implantação de Cursos de 
Empreendedorismo. 7 

Fonte:PRPPG 
 
Indicadores de Produção Científica 
 

Levantamento realizado na base de dados Web of Science, em dezembro, demonstra que os 
percentuais de artigos publicados por pesquisadores da UFBA em revistas indexadas são crescentes e 
o desempenho da instituição é dos mais significativos, quando comparado com outras IFES da região 
Nordeste - Tabela 12. 
 

Tabela 12  -  Evolução das Publicações Científicas de Pesquisadores das IFES Públicas e dos 
Estados da Federação  

 
IFES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

UFPE 189 203 226 258 314 308 361 350 2209 

UFBA 74 121 121 109 154 143 158 215 1095 

UFPB 13 20 23 26 27 53 46 37 245 

UFAL 14 24 16 16 22 42 34 37 205 

UFCG 0 0 0 0 0 5 16 34 55 

UFS 8 10 1 15 12 17 22 31 116 

UFPI 3 5 9 6 10 5 14 17 69 

UFRN 4 6 19 19 12 30 16 16 122 

UFMA 8 12 11 11 9 12 28 10 101 

UFCE 0 0 2 0 1 2 3 1 9 

 

Bahia 113 178 207 207 295 290 310 362 1962 

MG 768 1016 1223 1169 1196 1491 1604 1445 9912 

RJ 409 484 451 515 599 746 825 816 4845 

RS 654 770 912 925 1156 1288 1523 1548 8776 

PR 61 105 104 118 152 196 203 235 1174 

SC 215 352 359 384 405 511 481 554 3261 

SP 2337 2471 2859 3122 3364 4131 4598 4312 27194 

Brasil 8805 10506 11971 12669 13359 15340 17377 16957 106984 
     Fonte:  Web of Science, em 14-12-2004 

Iniciação Científica 

O ano de 2004 foi particularmente importante para a Iniciação Científica – IC no país, 
período em que o PIBIC passou por reflexões profundas em seus objetivos e formato. A proposta de 
extinção do programa e transferência de suas bolsas para os programas de pós-graduação de 
excelência, feita por uma Comissão instituída pelo CNPq, acarretou discussões em todo o país. 
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Contribuindo com esse debate, em fevereiro de 2004, a UFBA organizou o I Encontro 
Norte/Nordeste/Centro-Oeste de Iniciação Científica, com ampla participação de representantes 
das IES desses estados, os quais discutiram prioritariamente os riscos inerentes às reformas 
propostas, especialmente aquele da concentração de recursos para ciência nas regiões mais 
desenvolvidas do país. O grupo também cogitou formas de compartilhamento de experiências de 
gestão do PIBIC. Em março, o CNPq agendou reuniões para definir rumos daquele Programa, 
oportunidade em que a UFBA foi representada pela Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, além 
do Prof. Caio Castilho, que compuseram grupo de 12 consultores, responsáveis pela redação de nova 
instrução normativa do PIBIC, a qual continuou assegurando o caráter institucional do Programa e 
reordenou a distribuição de bolsas de IC-balcão. 

 
Na UFBA, o Programa de Iniciação Científica - IC teve em 2004 sua informatização ampliada, 

estando hoje sua gestão e acompanhamento totalmente on-line. Também foi possível ampliar a 
participação da comunidade acadêmica, através da inclusão de assessores ad hoc, não pertencentes 
ao Comitê Interno, quando da apreciação de pedidos de bolsa e na análise de relatórios. Nesta 
mesma ação, gestões junto à FAPESB permitiram a unificação do calendário de concessão das bolsas 
desta agência com aquela do CNPq, permitido a homogeneização dos procedimentos e consolidação 
do formato de seleção informatizado. 

 
Como conseqüência da modernização administrativa e acadêmica no programa na UFBA, foi 

possível obter-se a expansão da cota de bolsas concedidas pelo CNPq, em um número de 15 bolsas 
suplementares às 310 originais obtidas no ano 2004-2005. Com isso, incluindo as 110 bolsas da 
FAPESB e as 10 financiadas com recursos da UFBA, a PRPPG gere atualmente um total de 445 bolsas 
de iniciação científica. 

 
O PIBIC /UFBA é avaliado por Pesquisadores Nível I do CNPq, os quais acompanham a seleção 

e a realização do Seminário Estudantil de Pesquisa. No presente exercício, o Comitê Externo é 
formado pelos Professores Istvan Jacso (História, USP), Eneida Souza (Letras-UFMG), Evandro Lima 
(Geologia, UFRGS), Sérgio Capparelli (Comunicações, UFRGS), André Furtado (FIOCRUZ, PE), Rogério 
Parentoni (Ecologia, UFMG), Cláudio Silveira (Química, UFSM), Turan Urmenyi (Biociências, UFRJ) e 
Marcos Pinotti (Engenharia, UFMG). 
 
Programa IC Jr: em setembro de 2003 a UFBA recebeu a concessão de 40 bolsas do Programa 
Iniciação Científica Jr. apoiadas pela FAPESB/CNPq. A PRPPG propôs sua implantação junto a alunos 
do ensino médio, a serem orientados por pesquisadores nas mais diversas áreas do conhecimento O 
Programa foi acompanhado pela FAPESB e avaliado em novembro p.p., em Seminário que contou 
com a presença do Prof. Isaac Roitman (CNPq) e de pesquisadores orientadores. Na ocasião, foram 
apontadas sugestões para seu prosseguimento, entre estas: aprimoramento da seleção, aumento da 
carga horária de estágio, instituição de um estágio de adaptação para evitar futuras evasões, 
realização de seminários entre orientadores e bolsistas e seleção/acompanhamento pelas 
instituições, que prestarão conta dos resultados às agências. 

Recuperação e Ampliação da Infra-Estrutura para Pesquisa  

O Censo de Equipamentos da UFBA, iniciado em maio de 2004, foi realizado em parceria 
com a PROPLAD, constou da identificação dos dados pessoais do coordenador do laboratório, 
cadastro dos principais equipamentos existentes, seu estado de conservação, valores, órgão 
financiador, etc. Para tanto, foram treinados cinco estudantes de graduação, que mediante 
agendamento e contando com a colaboração de diretores de unidades, entrevistaram líderes de 
grupos e responsáveis pelos laboratórios de pesquisa, digitando a seguir os dados coletados em 
Programa específico desenvolvido no CPD/UFBA. Até o final de novembro, 12 Unidades 
encontravam-se com Censo concluído (Politécnica, Enfermagem, Medicina Veterinária, Farmácia, 
Hospital Veterinário, Biologia, Física, Geociências, Letras, Química e CPD), enquanto outras seis 
(Belas Artes, Nutrição, Matemática, Comunicação, FAMED e HUPES) encontram-se em fase de 
digitação de dados em Programa . O Censo prossegue em outras 11 unidades, ressaltando-se que 
aquelas de maior densidade em equipamentos para pesquisa já se encontram cadastradas. Com a 
conclusão desse levantamento, pretende-se descortinar diagnósticos e demandas concernentes à 
infra-estrutura de pesquisa, com dados disponíveis em plataforma WEB, com interface de 
navegação, facilidade de utilização/interação com outros sistemas de informação acadêmica e 
administrativa,podendo daí advir ações de expansão e fortalecimento da produção científica. 

 
Para melhorias da infra-estrutura de pesquisa, foi também solicitado à FINEP a utilização 
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dos rendimentos da aplicação financeira do Projeto CT-Infra 01 (Compesq) em manutenção de 
Equipamentos. Uma vez que os dispêndios só foram autorizados em dezembro, prevê-se a 
publicação de um edital para tal fim, no limiar de 2005, com valores próximos a R$ 250.000,00. 

 
Ainda com recursos do mesmo projeto e visando a consolidação e expansão dos cursos de 

Mestrado e Doutorado, sobretudo daqueles mais recentes ou com dificuldades de captação de 
recursos, pretende-se adquirir equipamentos de informática para melhoria das condições de 
funcionamento dos cursos e facilitação das ações compartilhadas em rede de pesquisa. Para tanto, a 
PRPPG solicitou e obteve em dezembro, autorização da FINEP para utilização de cerca de R$ 
200.000,00 do CT-INFRA 01 na aquisição de computadores, impressoras e softwares. 

 
Redesenho e Aprimoramento da Gestão de Pesquisa de Pós-Graduação, Contemplando 
Interdisciplinaridade  

No decorrer do ano foram apresentados pela comunidade um total de 6 projetos visando a 
criação de centros ou núcleos interdisciplinares, a saber: CIEnAm (Centro Interdisciplinar em 
energia e Ambiente); CIAGS (Centro Interdisciplinar de Ações de Gestão Social); CIEDS (Centro 
Interdisciplinar em Estudos do Desenvolvimento Social); CIEAIS (Centro Interdisciplinar de Estudos e 
Ações Integradas no Semi-árido); Centro de Estudos Avançados em Cultura; CICTI (Centro 
Interdisciplinar de Ciências da Tecnologia da Informação), muitos dos quais foram apreciados pela 
PRPPG, CEPGP e CONSEPE. O CIEnAm foi oficialmente instalado em 01/04/2004 e tendo concorrido 
a alguns editais, arrecadou fomento para pesquisa e para a implantação de um curso de Doutorado 
em Energia e Ambiente. O CIEDS e o CICTI foram contemplados com recursos FINEP (CT-Infra 
04/03). Foram discutidas as perspectivas de inserção institucional desses centros, o que não pôde 
ser concluído no presente exercício, especialmente porque seus formatos dependem de maiores 
definições regimentais. 

Empreendedorismo e Inovação  
 

Com o advento da Lei de Inovação, a PRPPG deu início a ações com vistas à instalação de 
um Núcleo de Propriedade Intelectual, submetendo ao CNPq/Fundo Verde e Amarelo um projeto 
específico e realizando duas Mesas-redondas para debater o tema, a saber: 

 
• Dia 18/11/2004 (no PAF/Ondina): “Desafios da Inovação Tecnológica “, com a participação 

de Cristóvão Souza (INPI), Lúcia Lázaro (CENPES/PETROBRÁS), Horácio Nélson (SECTi/Ba) e 
Ednildo Torres (PRPPG/UFBA); 

• Dia 13/12/2004 (na FAPESB): “Geração e Registro de Propriedade Intelectual”, com Jorge 
Ávila (INPI), Cristina Quintela (PRPPG/UFBA), Tatiane Mascarenhas (NPI/SECTi/Ba). 

 
No decorrer do ano 2004, a Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, que 

visa promover ações que favoreçam uma maior integração da UFBA com o setor produtivo, tanto 
regional como nacional, promoveu reuniões e palestras, agregando pesquisadores, alunos de 
iniciação científica, e de pós-graduação, tendo também representado a UFBA junto a outras 
instituições do Estado e do país, participando ainda de eventos de cunho internacional, a exemplo 
do Rio-Oil and Gás, maior evento da América Latina e o segundo maior do mundo, no setor de 
Petróleo e Gás, realizado em outubro de 2004. 

 
Sob os cuidados dessa coordenação, encontram-se as ações concernentes ao Programa Bio-

diesel (no qual a UFBA participa em rede com outras instituições do Estado, executando projetos no 
montante de R$ 7 milhões de reais, nos próximos 2 anos) e o Projeto Campo-Escola, convênio entre 
a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e a UFBA, no valor de R$ 12 milhões de reais. O projeto 
iniciou-se em 03 de julho de 2003 com duração prevista de cinco (05) anos. Os principais objetos do 
projeto são a implementação de um programa de transferência de tecnologia para as Instituições 
Federais de Ensino Superior; geração de estudos geológicos e geofísicos para a melhor 
caracterização das jazidas de petróleo e capacitação de mão-de-obra especializada para o setor de 
exploração e produção de petróleo e gás natural, a partir da utilização de campos de petróleo não 
econômicos (campos maduros), criando condições para o desenvolvimento em benefício das 
comunidades locais e servindo como uma “incubadora” de empresas que poderão vir a atuar como 
operadoras de pequenos campos de petróleo ou como prestadoras de serviços afins. 

 
Foram entregues à UFBA, para estudos e exploração, cinco campos maduros entre eles, 

Quiambina, Fazenda Mamoeiro, Caracatu (Entre Rios); Bela Vista (Esplanada) e Riacho Sesmaria 
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(Araçás). Destes campos, atualmente, apenas o de Quiambina está produzindo petróleo, desde o 
mês de janeiro, cerca de 550 barris/mês. 
 
 V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação (Semppg) e XXIII Seminário Estudantil de Pesquisa 
 

O principal evento de pesquisa e pós-graduação na UFBA ocorreu em 2004 no período de 17 
a 20 de novembro, pela quinta vez consecutiva, de maneira integrada, envolvendo a comunidade 
acadêmica da UFBA em atividades de debate e exposição de temas e de materiais de pesquisa nas 
diversas áreas do conhecimento. O V SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (V SEMPPG) e o 
XXIII SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA (XXIII SEMEP) cumpriram os seus objetivos de promover a 
integração de professores e estudantes, além de divulgar os projetos de pesquisas científicas, 
culturais e artísticas; divulgar os grupos de pesquisa, os programas de pós-graduação; ampliar o 
conhecimento sobre as atividades de pesquisa desenvolvidas na UFBA e complementar a formação 
científica dos estudantes de graduação e pós-graduação.  

 
O Seminário teve inicio com a palestra pronunciada pelo Professor Manuel Domingos Neto, 

Vice-Presidente do CNPq, versando sobre a Memória e a Ciência no Brasil, na sessão de abertura, 
contando também com a participação do Professor Isaac Roitman, Assessor do CNPq, em uma Mesa 
Redonda sobre a Iniciação Científica Júnior. Durante o evento foram apresentados, em forma de 
painéis, 726 resumos de iniciação científica, dos quais 521 apresentados por bolsistas de IC, além 
de 104 resumos de dissertações ou teses de pós-graduandos. Nas sessões científicas, foram 
apresentados 202 trabalhos de 131 estudantes de iniciação científica, selecionados previamente em 
Seminários Internos nas Unidades, 71 de pós-graduandos, além de 39 palestras de pesquisadores, 
em um total de 41 sessões temáticas, com características predominantemente interdisciplinares. A 
finalização dos Seminários de Pesquisa envolve a premiação aos oito melhores trabalhos, 
considerando as Áreas de Conhecimento do CNPq, além do melhor trabalho de arte apresentado no 
Salão Gaivota, cuja escolha é realizada pelos Comitês Externo e Local do PIBIC. Os resumos 
publicados no Livro de Resumos do V SEMPPG demonstraram a qualidade das pesquisas e das 
orientações, que foi enaltecida pelos avaliadores (Comitê Externo CNPq), e registrada nos seus 
respectivos pareceres.   
 
Programa de Capacitação para o Ensino Superior – PROCES 
 

O Programa de Capacitação para o Ensino Superior - PROCES, foi implantado em 1998, 
através da Portaria 040/98, visando incrementar a integração entre o Ensino de Graduação e o de 
Pós-graduação na UFBA, bem como qualificar pessoal para o ensino superior. Apesar de suas últimas 
edições sinalizarem a necessidade de mudanças no Programa, a PRPPG considerou prioritária a 
manutenção de abertura de edital em 2004, apesar de dispor para isto tão somente das bolsas da 
cota institucional fornecida pela CAPES, em número de 21.   
 
Levantamento de Infra-Estrutura em Informática 
 

Em busca de formas de apoio à consolidação e expansão dos cursos de Mestrado e 
Doutorado, sobretudo daqueles mais recentes ou com dificuldades de captação de recursos, a 
Coordenação de Ensino da PRPPG procedeu a um levantamento da infra-estrutura em informática 
existente em cada curso, bem como à indicação dos equipamentos de informática que seriam 
necessários substituir ou adquirir para melhorar as condições de funcionamento dos cursos. Já foi 
negociada com a FINEP a utilização de recursos do CT-INFRA para aquisição de máquinas a serem 
distribuídas com esta finalidade. 
 
Semana de Ciência e Tecnologia na UFBA 
 

O decreto presidencial de 9 de junho de 2004 estabeleceu a SEMANA NACIONAL DA CIÊNCIA e 
TECNOLOGIA, a ser comemorada no mês de outubro de cada ano, sob a coordenação do Ministério 
da Ciência e Tecnologia e com a colaboração das entidades nacionais vinculadas ao setor, com a 
finalidade de promover a divulgação científica e tecnológica. A SEMANA veio de encontro a antigos 
anseios da UFBA, no sentido de se aproximar da comunidade não acadêmica, em especial das 
escolas do Ensino Básico. Nesse contexto, a UFBA promoveu a Semana Nacional da Ciência e 
Tecnologia, no período de 18 a 24 de outubro de 2004, entendendo que o mecanismo de “dias de 
portas abertas”  referido no informe do Ministério de Ciência e Tecnologia poderia ser traduzido em 
atividades que unissem ciência, cultura e arte, e tecnologia, e onde a população dos municípios de 
Salvador e Região Metropolitana pudesse interagir com a Academia, através dos seus grupos de 
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pesquisa, visitando o espaço acadêmico e participando de oficinas demonstrativas dos resultados de 
pesquisas científicas e tecnológicas. 

 
O desafio de planejar e realizar as oficinas em curtíssimo prazo (2 meses), foi superado 

graças ao pronto e entusiasmado apoio recebido dos professores da UFBA que em poucos dias, com 
ajuda de estudantes monitores, ofereceram 19 oficinas interativas, em diferentes áreas do 
conhecimento, distribuídas ao longo da semana de 18 a 22 de outubro. Além da Secretaria 
Municipal de Educação de Salvador que, nas pessoas da Sub-Secretária Profa. Gisélia Passos e da 
Profa. Ana Tedesco, colocaram à disposição da UFBA 25 escolas municipais que ministram 5ª a 8ª 
séries, pessoal para contato com as escolas, organização do Cronograma de Visitas, e o transporte 
para condução dos alunos aos Campi da UFBA. 

 
Neste ano, inicialmente, foram atendidos cerca de 1000 alunos da rede pública de Salvador 

através das oficinas experimentais, ficando os municípios da Região Metropolitana para um próximo 
momento quando condições mais favoráveis em termos de tempo para planejamento.  
 
2.4  EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

Cabe às Unidades de Ensino e Órgãos Suplementares a execução propriamente dita da 
atividade de extensão e à Pró-Reitoria de Extensão a articulação, em alguns casos, e, em outros, a 
implementação dessas ações ou agir como um espaço potencializador para o incremento das 
atividades extensionistas procurando atender às diretrizes do Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFBA e às orientações do Plano Nacional de Extensão universitária,de modo que a 
Universidade Federal da Bahia possa cumprir sua função como universidade pública comprometida 
com a transformação da sociedade. 

 
Nesse sentido, deve-se inicialmente registrar os avanços da UFBa no campo extensionista, 

concorrendo a editais nacionais, a exemplo dos grupos de pesquisa, e tendo projetos neles 
aprovados. Destacam-se os Projetos “Tecnologias Apropriadas para Agricultores em Biomas do 
Estado da Bahia”, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e “ Maricultura Familiar Solidária 
no Baixo Sul Baiano” do Instituto de Biologia, que concorreram ao Edital 022/2004 CTAgro do CNPq 
e foram aprovados para financiamento. Mencionem-se ainda os projetos “MUDA – Movimento 
Universitário de Alfabetização” apresentado pela Pró-Reitoria de Extensão e “A dança do ventre na 
reconstrução da corporeidade em adolescentes vítimas de abuso sexual” da Escola de Dança que de 
igual modo concorreram ao Edital 04/2004 do Ministério da Educação/Secretaria da Educação 
Superior e obtiveram financiamento para sua execução. 

 
No exercício de 2004, foram formalmente registradas, na PROEXT, 483 atividades 

temporárias de extensão e dado continuidade a 98 atividades permanentes. Coube à PROEXT 
coordenar atividades que envolveram a participação de diferentes unidades de ensino e/ou órgãos 
suplementares. A seguir, são relacionados programas e projetos de extensão de caráter permanente 
ou temporário implementados com o apoio ou sob a responsabilidade direta da PROEXT, 
considerando que os demais serão relatados pelas Unidades promotoras. 

 
• ACC - UFBA em Campo 
 

O Programa ATIVIDADE CURRICULAR EM COMUNIDADE – ACC, desenvolveu, em 2004, 36 
projetos sendo 14 na Região Metropolitana de Salvador e 22 nas demais regiões do Estado da Bahia. 
Na tabela abaixo, são relacionadas as Unidades Universitárias  que ofereceram atividades dessa 
natureza, no ano considerado. 
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Tabela 13 - Programa de Atividade Curricular em Comunidade/Unidades Participantes 2004 

 

UNIDADE Número 
de ACCs 

Professores/ 
Coordenadores 

Nº alunos 
matriculados 

Administração 1 1 09 
Arquitetura 1 1 14 
Belas Artes 1 1 14 
Biologia 3 3 25 
Ciências da Saúde 2 5 25 
Comunicação 1 1 23 
Economia  1 1 09 
Educação 7 6 75 
Farmácia 4 4 43 
Geociências 2 3 23 
Matemática 1 1 13 
Medicina 3 3 28 
Méd.Veterinária 2 3 33 
Nutrição 1 1 12 
Politécnica 2 3 19 
Teatro 1 1 9 

Total 33 38 374 
                         Fonte: PROEXT 
 
 
Projeto NOSSOS VIZINHOS 
 

Implantado em 2003, o Projeto NOSSOS VIZINHOS está sendo reestruturado, buscando-se 
parcerias e novas fontes de financiamento. Em 2004, manteve suas ações circunscritas às duas 
comunidades que iniciaram o Projeto: Binóculo e Gantois. Procurou-se para melhor desenvolver o 
Projeto estabelecer uma parceria com o programa Bola Dentro, financiado pelo UNICEF, de modo a 
integrar as atividades desses dois projetos nas mesmas comunidades atendidas pelo NOSSOS 
VIZINHOS. Foram desenvolvidas as seguintes atividades: esportes para crianças e adolescentes, 
artes marciais, dentre outros, atingindo-se cerca de 1.500 pessoas. 
 
Projeto  REPERCUSSÃO: Formação de Agentes Multiplicadores 
 

Iniciado em 2003, executado pela Escola de Música (EMUS), o projeto “Repercussão” é 
vinculado diretamente à Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) e integra o “Programa de Ação 
Afirmativa” da Universidade Federal da Bahia. Estruturado em 4 eixos – preparação, ingresso, 
permanência e pós-permanência – o Projeto é dirigido às populações socialmente carentes, 
afrodescendentes e índio-descendentes oferecendo uma bolsa aos seus participantes. 

 
O projeto resgata, os percussionistas dos grupos, blocos, e afoxés, sendo pré-requisito para 

participar do projeto possuir conhecimento prático e profissional, ou seja, ter larga experiência 
musical, e pertencer a algum grupo afrodescendente, e que sejam também,  lideranças em suas 
comunidades. Como o perfil desta proposta é acadêmico, e não comercial, há somente a concessão 
de uma bolsa auxílio (incluindo alimentação e vale transporte) para cada aluno. Para tanto, este 
deve ter uma freqüência mínima de 75% das aulas práticas e teóricas, e comprometer-se a se tornar 
agente multiplicador, além de participar dos eventos e apresentações do projeto. 

 
Em 2004, participaram do projeto percussionistas ligados a 06 terreiros de candomblé, 09 

afoxés e 14 blocos e associações carnavalescas. O Projeto tem como atividade básica a oficina de 
percussão que visa proporcionar aos alunos conhecimentos sobre técnica, leitura, escrita e 
percepção musical.  
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Programa Alfabetização Solidária 

O Programa Alfabetização Solidária – PAS, vem sendo desenvolvido na UFBA, desde 1997, 
fruto de um convênio entre a UFBA e AAPAS, executado pela Faculdade de Educação - FACED, com 
apoio da PROEXT. Em 2004, o programa atendeu 14 municípios, e cerca de sete mil alunos, 
contando com a participação de 08 estudantes do curso de Pedadogia e da pós-graduação em 
Educação. 

 

Programa MUDA – Movimento Universitário de Alfabetização de Adultos 
O Programa MUDA-Movimento Universitário de Alfabetização tem como objetivo, integrar a 

comunidade universitária – estudantes e professores, num esforço conjunto que contribua, ao 
mesmo tempo, para diminuir os índices de analfabetismo e ampliar a participação de trabalhadores 
de zonas urbanas, no caso específico, da cidade do Salvador, em práticas letradas de uso sócio-
cultural. O Programa foi financiado pelo MEC/SESU que lhe destinou, em 2004, R$90.539,00. 

 
O primeiro momento do Programa, com duração de seis meses, foi destinado à formação de 

30 alfabetizadores, selecionados dentre estudantes dos diversos cursos da UFBA (Pedagogia, Letras, 
Ciências Sociais, Odontologia, Artes Cênicas, Artes Plásticas e Filosofia). A formação tornou-se 
também, um campo de experimentação metodológica na perspectiva de testar um modelo de 
formação de alfabetizadores, baseado na criação e experimentação de estratégias de letramento, 
contribuindo assim com o campo do ensino e pesquisa em Educação de Jovens e Adultos.  

 
Para implementar a 2a. fase do Programa, que teve duração de seis meses, a UFBA fez 

parcerias com representação dos movimentos negros e quilombolas da cidade de Salvador, dos 
terreiros de candomblé (Bate Folha e Ilê Axé Opô Afonjá), dos movimentos percussivos e musicais, 
do MST, Posto de Saúde  da Família de Pernambués, sindicatos, igrejas, associações, dentre outros. 
O MUDA funcionou com 30 (trinta) classes distribuídas na Grande Salvador, nos bairros periféricos. A 
integração com movimentos já existentes nas comunidades deu-se de forma espontânea, como foi o 
caso dos agentes de saúde que integrados aos estudantes universitários formaram um só grupo, 
cadastrando pessoas para o MUDA e que também seriam atendidos pelo PSF - Pernanbués, já em 
funcionamento. Essa vivência multidisciplinar dos estudantes com outras áreas do conhecimento 
constituiu-se num momento singular de ampliação e reflexão sobre a própria formação profissional 
de cada um.  

 
O Programa atendeu 750 pessoas jovens e adultas. A convivência com uma diversidade de 

situações concretas da vida da população não escolarizada possibilitou o conhecimento da 
diversidade que compõe a cidade de Salvador que vão dos núcleos das questões raciais, dos Guetos, 
dos bolsões de pobreza aos núcleos dos bem sucedidos. 

 
A experiência do MUDA, foi não apenas um espaço de inclusão social, ampliando o conceito 

de cidadania, através da inserção dos adultos no mundo letrado, como também um momento de 
reflexão e ressignificação sobre a própria formação profissional do estudante universitário que gerou 
produtos adicionais como a produção de trabalhos apresentados em eventos acadêmicos como o III 
ENOEPe (Encontro Norte e Nordeste de Estudantes de Pedagogia, realizado em Maceió em dezembro 
de 2004), no 2º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, realizado em setembro de 2004 em 
Belo Horizonte, além de produção de um CD (CD - MUDA 2004 – Buscando Novas Metodologias para a 
EJA). 
 
Projeto Série Brasil – Noites Culturais 
 

Trata-se de um espaço para discutir e apreciar aspectos da cultura brasileira, promovendo 
o confronto/encontro de idéias e abordagens complementares, estimulando estudantes das mais 
distintas áreas de interesse a construírem uma conexão com a questão cultural brasileira, investindo 
na formação de platéias para repertórios, considerados ‘alternativos’, funcionando também, como 
um laboratório vivo para áreas de composição, interpretação e etnomusicologia. Em 2004, o projeto 
realizou 09 (nove) apresentações musicais, 10 (dez) conferências e 03 (três) mesas redonda. 

 
Outras Ações da PROEXT 
 

Um conjunto de ações e procedimentos foram desenvolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão 
visando institucionalizar, racionalizar, agilizar e documentar as atividades de extensão na UFBA. 
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Destacam-se: 
 
• Núcleo de Documentação e Memória da Extensão da UFBA: com o apoio da 

Biblioteca Central  Reitor Macedo Costa está sendo organizado o acervo sob a guarda 
da PROEXT, de modo a possibilitar a consulta sobre o tema.  

 
• Coordenação dos Museus da UFBA: integrar os museus da UFBA é uma das metas da 

gestão, implementada sob a coordenação da PROEXT. Nesse sentido, foram 
desenvolvidas ações visando definir uma política museológica para a UFBA, além da 
realização de diagnóstico das condições físicas dos Museus e Centros de Memória da 
UFBA, instalação do Programa de  Formação e Capacitação de Recursos Humanos, 
promoção e execução do I Fórum Nacional de Museus, em parceria com o IPHAN e 
definição das linhas de estratégias do Programa de Museus da Universidade.  

 
• Regulamentação da Atividade de Extensão: encontra-se em tramitação na Câmara 

de Extensão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão minuta de Resolução visando 
estabelecer novas normas para a atividade de extensão. Essa proposta é fruto de 
amplas discussões realizadas com segmentos da comunidade universitária e órgãos 
que realizam a atividade de extensão.  

 
• Registro e Certificação da Atividade de Extensão: a reformulação dos currículos dos 

cursos de graduação, com base nas diretrizes curriculares e nas orientações do Plano 
Nacional de Extensão, incrementou a associação entre as atividades de ensino e a 
extensão. Cursos como os de Administração e Comunicação chegam a ter cerca de 
10% da sua carga horária ocupadas com atividades de extensão. Assim, o registro da 
atividade torna-se requisito indispensável para sua posterior certificação. Assim, 
tem-se que em 2004, conforme já informado foram registradas 483 atividades 
temporárias de extensão, 98 atividades permanentes e emitidos 29.156 certificados 
relativos à participação nessas atividades. Para agilizar tais procedimentos – registro 
e certificação – foi criado endereço eletrônico específico registro@ufba.br, 
facilitando a comunicação entre a comunidade acadêmica e a PROEXT além de 
investimentos no SIDOC/Sistema de Produção Docente o que possibilitou a emissão no 
próprio exercício dos certificados relativos as atividades realizadas em 2004. 

 
• Censo das Atividades de Extensão:  sob a coordenação do Ministério de 

Educação/INEP, a UFBA participou do Censo das Atividades de Extensão, projeto 
pioneiro na Universidade, levantando as ações, programas, projetos, cursos, eventos, 
prestação de serviços e produtos desenvolvidos na área de extensão permitindo à 
Instituição conhecer o conjunto das atividades nela realizadas. A partir desse Censo, 
a Instituição poderá dimensionar suas atividades e melhor planejar a oferta da 
extensão universitária.  

 
• Sistema de Informação das Atividades de Extensão / SIEX :implementação do SIEX, 

banco de dados desenvolvido pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras que possibilita o registro das atividades de 
extensão. Esses dados estão disponíveis no endereço www.webcollege.com.br/SIEX, 
abertos a consulta pública. 

 
Em suma, os dados indicam que a atividade extensionista avançou na UFBA, com resultados 

bastante apreciáveis. De igual modo, a PROEXT ampliou seu apoio às unidades, órgãos e entidades 
estudantis que desenvolvem ações de extensão, seja com recursos financeiros vindos do Fundo de 
Extensão, seja com o apoio logístico para realização e divulgação das atividades de extensão.  

 
Constituem-se ainda em atividades que podem ser apresentadas como de extensão aquelas 

desenvolvidas através da Assessoria de Arte e Cultura a qual tem sob sua responsabilidade a gestão 
da TV UFBA e a coordenação de eventos na área de artes. A seguir, são relacionados atividades e 
eventos conduzidos por essa Assessoria. 

 
• TV UFBA: no ano de 2004, foram produzidos 1080 minutos de programação inédita; 18 programas, 

139 matérias, 16 especiais, 511 depoimentos (entre sonoras e entrevistas) de pesquisadores, 
artistas, intelectuais, profissionais liberais, políticos e integrantes da comunidade acadêmica. 
Exibiu ainda 13 vídeos produzidos por diretores baianos.  Além disso assegurou  150 inserções de 
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vinhetas de 5 segundos e 15 inserções de vídeos institucionais de 30 segundos do Banco do Brasil a 
cada mês; Banner do Banco do Brasil tanto em seu site quanto no portal da UFBA, que mantém 
uma média de aproximadamente 209.190 acessos mensais, com link para a página do Banco do 
Brasil; 1.872 inserções de vídeos institucionais de 30 segundos, divulgando a FAPESB e seus 
objetivos. Merecem destaque matérias que produziu sobre o Seminário Estudantil de Pesquisa e 
Pós-Graduação; Projeto Ciência de Jovem para Jovem; IX Olimpíada Ibero-Americana de Física; III 
Encontro Nacional sobre Conservação e Pesquisa em Mamíferos Aquáticos; Bolsa Inovação; Métodos 
Alternativos para o Saneamento Básico; Multiculturalismo – O que é?; Fórum Brasileiro das TVs 
Universitárias; Encontro de Pesquisadores com o CNPQ;  Fórum Bahia de Cultura; Fórum Nacional 
de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia. 

 
• Concertos - Orquestra Sinfônica da UFBA: com o patrocínio da Petrobrás e da COELBA a 

Orquestra Sinfônica da UFBA realizou uma série de concertos durante o ano de 2004, no prédio da 
Reitoria e em praças como o Terreiro de Jesus e o Campo Grande, igrejas de Salvador, quadras de 
afoxés, bairros da periferia da cidade de Salvador e de cidades do interior baiano. Estima-se que 
os concertos atingiram um público de cerca de 40 mil pessoas. 

 
• Potlach na Bahia:  a convite da Assessoria de Arte e Cultura da UFBA, com o apoio da Fundação 

Cultural do Estado da Bahia, o Teatro Potlach realizou temporada em Salvador. O grupo fundado 
em 1976 é um dos mais prestigiados da Itália e aborda em seus espetáculos três mitos da cultura 
européia: Bertolt Brecht (no espetáculo “Furacões”), Edith Piaf (no espetáculo “Eu te amo”) e o 
grande mestre da sétima arte em “Felliniana”.  Além desses três espetáculos o teatro Potlach 
realizou uma série de intervenções artísticas em espaços e instituições comunitárias e vai realizar 
o Seminário “A Invenção da Sobrevivência” voltado sobretudo para atores, diretores, cenógrafos, 
músicos e produtores. 

 
• Festival Universitário de Música:  realizado entre 16 e 26 de novembro de 2004, contou com 220 

inscritos, estudantes vinculados à UFBA, UNEB, UCSAL e UNIFACS. Para a etapa semifinal, 
realizada nos respectivos campi universitários, foram selecionadas 49 composições. Na etapa final, 
realizada em dia 26 de novembro na Concha Acústica do TCA, com a presença de cerca de 1.200 
pessoas, saíram vencedoras as composições “No Paucu do Sucesso” (UNEB), “Coisas Belas” 
(UCSAL), “Não Sacaneie meu Fusca”I (UFBA) e “Luzes no Palco” (UCSAL). 

 
• Recepção Calourosa: pelo segundo ano consecutivo, a UFBa organizou a recepção aos seus 

calouros. Em 5 de junho o Campus de Ondina recebeu cerca de dez mil pessoas para as boas vindas 
aos novos estudantes. Nesse mesmo dia, como parte das atividades de recepção, uma caminhada 
ecológica inaugurou o Memorial da Mata Atlântica. 

 
Atividade Editorial 
 

No ano de 2004, a EDUFBA/Editora da UFBA continuou na busca pela conquista cada vez 
maior do mercado externo, não só na comercialização bem como na ampla divulgação de suas 
publicações. 

 
Além do aumento da produção editorial, com inquestionável melhoria na qualificação de 

suas publicações, foi bastante proveitosa a parceria com os cursos de pós-graduação.  
 
Participou a EDUFBA de 33 (trinta e três) eventos diversos, locais e regionais, destacando-se 

a participação em nível internacional na Feira de Frankfurt de 6 a 10 de Outubro, com seus títulos 
constando do catálogo do referido evento, bem como na Feira do Livro de Guadalajara de 27 de 
novembro a 05 de dezembro de 2004.  A EDUFBA dispõe atualmente de 3 Pontos de Vendas. 

Tabela 14  - Atividade Editorial 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fonte: EDUFBA 

Produção / Eventos Quantidade 
Quantidade de Livros Vendidos  13.782 

Da EDUFBA   (exemplares) 10812 
Das IES (exemplares) 2970 

Quantidade de Livros Publicados 25 
Tiragem de Livros Impressos 10.300 
Numero de Participações em Eventos  33 
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2.5.INTERCÂMBIO ACADÊMICO  
 

A Assessoria para Assuntos Internacionais é o órgão responsável pelo intercâmbio acadêmico 
da UFBA com instituições estrangeiras mediando a assinatura de Convênios e acordos e 
principalmente buscando oportunidades de intercâmbio para os estudantes dos cursos de graduação 
além de viabilizar a vinda de estudantes estrangeiros para os cursos da própria UFBA. Os dados 
indicam que em 2004 houve avanço considerável tanto na participação de estudantes da UFBA no 
Programa de Intercâmbio Acadêmico quanto no recebimento de estudantes estrangeiros nesse 
mesmo Programa. A esse propósito vejam-se os quadros a seguir: 
 

 Tabela 15 - Alunos da UFBA Enviados para Instituições Estrangeiras  - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País Instituição Curso Nº de Alunos 

Administração 3 
Economia 1 
Comunicação 1 

Alemanha Hochschule Bremen 

Administração 4 
Chile C de Estúdio Sergio Valero Dança 1 

Direito 3 Universidad Alfonso X 
Administração 1 
Elétrica 2 Universidad de Cantabria 
Geografia 1 
Administração 7 
Letras 1 
Psicologia 7 
Veterinária 1 
Direito 8 
Comunicação 10 

Univ. de Santiago Compostela 

C. Sociais 1 
Civil 6 
Artes Plásticas 1 
Arquitetura 13 

Espanha 

Univ.  Politecnica de Valencia 

Elétrica 1 
Université Bordeaux IV Administração 1 
Université Jean Moulin - Lyon 3 Direito 1 

França 

Université Paris X Administração 1 
Universitá Degli Studi di Firenze Museologia 1 Itália 
Universitá di Bocconi Administração 2 

Noruega Oslo University College Elétrica 3 
Musica 1 
Mecânica 1 

Universidade de Aveiro 

D.Industrial 1 
Universidade do Porto Elétrica 2 

Elétrica 7 
Direito 3 
Arquitetura 1 
Civil 3 
Medicina 1 
Farmácia 3 

Universidade de Coimbra 

Mecânica 1 
Psicologia 3 
Arquitetura 1 
Geografia 1 

Portugal 

Universidade do Porto 

Medicina 1 

Suécia Jönköping University Administração 2 

T o t a l 114 
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É importante registrar que a Assessoria de Assuntos Internacionais buscou recursos de fontes 
diversas para viabilizar a participação de estudantes carentes nesse Programa, tanto no que se 
refere a providências relativas a obtenção de visto quanto passagens aéreas para a universidade de 
destino. 

 
Tabela 16 - Alunos Estrangeiros Recebidos na UFBA – 2004 

 

Pais Instituição Categoria Unidade 
Duração 

(em 
Semestre) 

Quantidade 
de Alunos

Univ. de Passau Convênio FFCH 1 5 

Univ. de Passau Convênio Direito 2 1 

Univ. de Passau Convênio Direito 1 1 

Univ. Münster Especial FFCH 1 1 

Fac. L. Am Rhein Especial Administração 1 1 

Hoch. Bremen Convênio Letras 1 1 

Univ. de Berlin Especial Comunicação 1 1 

H Univ. Zu Berlin Especial Comunicação 1 1 

H. Univ Zu Berlin Especial Letras 1 1 

Univ. de Colônia Especial FFCH 1 1 

F. Sch. Univ. Jena Convênio Física 1 1 

F Schi. Univ. Jena Convenio Direito 1 1 

Alemanha 

F Sch. Univ. Jena Convênio Letras 1 1 

Argentina Univ. de B. Aires Convênio Comunicação 1 1 

Áustria Univ. de Viena Especial Teatro 1 1 

 Univ. de Viena Especial Música  1 1 

Univ. C. Madri Especial Letras 2 1 

Univ. de Barcelona Especial FFCH 1 1 

Univ. de la Laguna Especial Música 1 1 

Univ. A. X el  Sábio Convenio Farmácia 1 1 

S. de Compostela Convênio Administração 1 1 

S. de Compostela Convênio Economia 1 3 

Espanha 

Univ. P.de Valencia Convênio Belas Artes 1 2 

Northeastern 
University 

Especial Matemática 1 1 

Univ. da Georgia Convênio Agronomia 1 1 

Univ. da Califórnia Especial Engenharia 1 1 

EUA 

Univ. N. Orleans Convênio Letras 1 1 

Univ. de Rennes 1 Convênio Letras 1 2 

Paris Sorbonne Especial Belas Artes 1 1 

Esc. N. S. L. 
Lumiere 

Especial Música 2 1 

França 

I. de Est. Pol. de 
Paris 

Convênio Administração 2 2 

Inglaterra Univ. Essex Convênio FFCH 1 2 
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Itália Univ. de Bologna Especial Economia 1 2 

Japão Univ. de Sofia Especial FFCH 1 1 

Nigéria Univ. O. Awolowo Convênio Letras 3 1 

Portugal Univ de Coimbra Convênio Comunicação 1 3 

R. Tcheca Pal. U. Olomovc Convênio Letras 1 1 

Suécia Univ. de Estocolmo Especial Cien.Computação 1 1 

T o t a l 51 

Fonte: Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA 
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3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 
As atividades finalísticas da universidade – o ensino, a pesquisa e a extensão – para serem 

efetivas exigem que o aparato administrativo que lhes dá suporte seja eficiente e eficaz,  princípios 
que devem orientar a ação do gestor de uma instituição pública  em um contexto de escassez de 
recursos humanos e financeiros. 

 
A busca da eficiência, eficácia e da excelência acadêmica e administrativa constituem-se no 

horizonte proposto para a atual gestão e esforços consideráveis têm sido feitos nessa direção, 
começando a despontar os frutos desse trabalho ainda que não na velocidade e na dimensão 
perseguida, mas já reconhecidos nas avaliações realizadas pelos órgãos de controle interno e 
externo à Universidade. 

 
3.1 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 
 
Superando a rigidez do passado e a tendência à centralização, a atividade de planejamento, 

hoje, é compreendida como elemento que possibilita dar organicidade ao projeto institucional e 
articular as diferentes instâncias da administração universitária. Nesse sentido, planos e projetos 
devem ser elaborados e desenvolvidos a partir de um eixo, de uma diretriz norteadora que catalisa 
as diferentes ações e atividades setoriais. 

 
Assim, a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional / PDI - 2004 - 2008, 

(disponível em http://www.portal.ufba.br/) aprovado pelos Conselhos Superiores no primeiro semestre 
de 2004, é um marco para a UFBA pois permite que a Instituição tenha uma visão de médio prazo 
sobre seus objetivos e os persiga de modo ordenado. Cabe destacar que o PDI da UFBa foi concebido 
mais como um documento orientador das alternativas que se abrem à Universidade e menos como 
um documento que lhe engessa a ação.  Por isso encontra-se  sujeito a revisão sempre que 
necessário. 

 
Ainda nessa direção, destaca-se a elaboração do Plano Diretor dos Campi Universitários, 

projeto prioritário da UFBA, desenvolvido sob a coordenação da Faculdade de Arquitetura e da Pró-
Reitoria de Planejamento e Administração. O desenvolvimento desse Plano, contou com o apoio do 
MEC/SESu, através do Convênio nº 169/03 no valor de R$100.000,00, iniciando-se os trabalhos a 
partir de março de 2004; em setembro, foi apresentado para discussão pelos membros da 
Administração Central três alternativas do novo Plano Diretor e em dezembro, durante o Seminário 
de Melhoria do Ensino de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, o 1º workshop para 
discussão pública. Como previsto no Termo de Referência deverão ocorrer ainda dois workshops em 
2005, antes que a versão final seja enviada ao Conselho Universitário para apreciação. Ressalta-se 
que o novo Plano Diretor é peça indispensável para o planejamento acadêmico e administrativo da 
Universidade. 

 
Igual destaque deve ser dado à elaboração de estudos visando proposição da Reforma 

Patrimonial da UFBA, ora em elaboração pela Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração/PROPLAD, a ser submetida aos Colegiados Superiores, cuja implementação 
possibilitará dar curso ao Plano Diretor dos Campi Universitários. 

 
ESTUDOS E PROJETOS 

 
A função planejamento compreende fundamentalmente a elaboração de estudos e projetos 

que subsidiem a tomada de decisões pela Administração da Universidade. Nessa perspectiva, a 
PROPLAD/Pró-Reitoria de Planejamento e Administração desenvolveu, em 2004, dentre outros, os 
seguintes estudos e projetos: 

 
• Creche Universitária: estudo de custo 
• Contratação de Professor Visitante: legislação e rotinas 
• Projeto Central de Veículos (em andamento) 
• Atualização dos Indicadores de Desempenho Institucional 
• Planejamento orçamentário: estudo para a distribuição do crédito 
• Ementário dos Atos Oficiais (UFBA e União) 
• Informação para o Censo Educacional 2004 
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• Perfil dos candidatos ao vestibular da UFBA (inscritos e classificados): estudo da 
demanda do vestibular 

• Organização do Acervo Documental - projeto de grande relevância para a memória 
institucional da UFBA, tem como objetivo definir uma política de informação 
arquivística ampla, orientada e fundamentada nos princípios e técnicas da Arquivologia. 
Esse projeto desenvolvido pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - 
PROPLAD/Setor de Documentação com o apoio do Instituto de Ciência da Informação e 
da Superintendência Administrativa/Arquivo Geral iniciou os trabalhos analisando o 
arquivo da Reitoria. Merece ainda menção, a aprovação pelo Conselho Universitário a 
indicação que a UFBA dê especial atenção aos arquivos relativos ao período da ditadura 
militar, disponibilizando para a comunidade interessada os dados e informações 
existentes na Universidade. 

 
TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

A contemporaneidade é marcada pelo uso intensivo das novas tecnologias de informação e 
comunicação. A integração dos sistemas corporativos e a submissão dos órgãos setoriais ao macro 
planejamento e administração da União fortaleceu a compreensão da necessidade da UFBA 
continuar investindo em tecnologia, seja na aquisição de equipamentos de informática, seja no 
desenvolvimento ou aprimoramento dos sistemas corporativos próprios da Instituição. Em 2004, 
estavam cadastrados na Divisão de Material 4.373, todos interligados à Rede UFBA. 

 
Cabe ao Centro de Processamento de Dados o desenvolvimento/aprimoramento dos sistemas 

gerenciais da Universidade e o assessoramento para a aquisição de equipamentos dessa natureza. 
Destacam-se como ações relevantes na área: 
 

• criação do Comitê Gestor de Tecnologias da Informação e Comunicação; 
• ampliação do atendimento aos usuários: foram registrados 11.609 atendimentos em 

2004; 
• recadastramentos dos usuários: estão cadastradas 10.361 contas no domínio da Rede 

UFBA; 
• expansão e manutenção da Rede UFBA: instalação de 607 novos pontos de rede 
• ampliação do grau de disponibilidade dos serviços da Rede UFBA:cerca de 16.200.000 

(dezesseis milhões e duzentas mil) mensagens de correio eletrônico trafegaram pela 
Rede UFBA, em 2004;  

• manutenção de sites: 564 sites estão disponibilizados pelos servidores da UFBA, 
totalizando aproximadamente 130.000 páginas. 

 
 
ESPAÇO FÍSICO 
 

Uma das medidas que certamente terá impacto no cotidiano da Administração, refere-se ao 
deslocamento do Departamento de Projetos da Prefeitura do Campus para a Pró-Reitoria de 
Planejamento e Administração, que propiciou o inicio da estruturação da Coordenação de 
Planejamento Físico e Imobiliário, refletindo a intencional retomada do planejamento do uso dos 
espaços físicos e da regularização e controle documental do patrimônio imobiliário da UFBA, 
centralizando as ações na Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD. 

 
Sob essa nova diretriz foram desenvolvidos projetos de reforma para diversas 

Unidades/Órgãos da Universidade, estudos e projetos para captação de recursos junto ao MEC e 
Bancada Parlamentar Baiana no Congresso, atividades de pesquisa documental e atualização do 
inventário do patrimônio imobiliário, sendo, a seguir, relacionadas as ações mais relevantes: 
 

• Inventário do Patrimônio Imobiliário da UFBA: a UFBA tem uma área construída total 
de 304.885,08 m2. ocupando 2.071,74 ha., cujo valor patrimonial é de 
R$1.032.071.884,39 (um bilhão, trinta e dois milhões, setenta e um mil e trinta e nove 
centavos), conforme registrado no SPIUnet/ Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de 
Uso Especial da União.  

 
• Pesquisa Documental: ação que tem permitido à UFBA: a) identificação de bens 

patrimoniais, a exemplo do imóvel de nº 47, a  rua Padre Feijó, permitindo o registro 
no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, o lançamento no SPIUnet e o inicio dos 
procedimentos para tomada de posse do imóvel; b) processo de regularização da 
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posse da Escola Agrícola de São Bento das Lages, no Município de São Francisco do 
Conde / Ba, imóvel ainda não lançado no SPIUnet. 

 
• Desenvolvimento de Projetos de Intervenção na Planta Física: 

 
Centro de Capacitação Tecnológica em Automação Industrial da UFBA (Laboratório de 
Mecatrônica) 
Desenvolvido para o Departamento de Engenharia Mecânica, o Laboratório implantado no 2º 
pavimento da Escola Politécnica integra-se à Rede de Universidades Rockwell Automation 
como Centro de Excelência em Automação. Com área de 420,00 m2, abrangendo laboratório 
didático, laboratório de prototipagem, sala de aula, laboratórios de pesquisa, salas de apoio 
e show-room. 
 
Superintendência de Pessoal 
O projeto teve como premissa a racionalização dos espaços internos dos pavilhões 7 e 8, 
situados no Campus Universitário de Ondina / Federação e visa atender ao novo modelo 
organizacional em implantação pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas. Além dos 
serviços prestados atualmente, será instalada nova Central de Atendimento ao Usuário. O 
projeto prevê a reforma geral dos pavilhões e ainda ampliação de 137,00 m2. 
 
Centro de Estudos  Afro-Orientais - CEAO 
Projeto de reforma, de área de 690,00 m2, no Anexo do antigo prédio da ex-DEMEC, sito ao 
Largo 2 de Julho, para a instalação de biblioteca, sala de projeção e sala de aula do Centro 
de Estudos Afro-Orientais da UFBA. 
 
Centro de Convivência Universitário do Campus Universitário de Ondina / Federação 
Respondendo a uma antiga reivindicação da comunidade universitária, foi realizado projeto 
de reforma na edificação, para instalação de um  Restaurante com 445 m², desenvolvido  
com assessoria técnica da Escola de Nutrição. Dotado de uma cozinha industrial terá uma 
capacidade de atender a uma demanda de  1500 refeições / período de 2,5 horas (almoço), 
além de fornecer serviços de lanches e ceia. 
 
Biblioteca Universitária de Saúde 
Equipamento comunitário da maior importância abrigará os acervos de nove bibliotecas hoje 
instaladas no Instituto de Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina, Escola de Enfermagem, 
Escola de Nutrição, Faculdade de Odontologia, Instituto de Ciências da Saúde, Hospital Prof. 
Edgar Santos, Maternidade Climério de Oliveira e do Centro de Estudos e Terapia do Abuso 
de Drogas (CETAD). Prédio a ser construído no Campus Canela, com área de 4.254,80 m2 
distribuída em seis pavimentos, um ao nível da rua, dois superiores e três inferiores 
implantados na encosta.O projeto desenvolvido contemplará quatro setores: Setor 
Administrativo, Setor de Coleções com as seções circulantes, de periódicos e de referência, 
Setor de Apoio ao Usuário e o Setor de Apoio ao Funcionário. A utilização da biblioteca será 
de acesso livre. 
 
Estacionamento no Campus Universitário do Canela 
Necessidades de melhorias na segurança e na circulação determinaram o reordenamento dos 
estacionamentos da Escola de Administração, Faculdade de Educação e do Pavilhão de Aulas 
do Canela, com fechamento de trecho do campus, desde o Pavilhão de Aulas até a 
Faculdade de Direito. O projeto propõe modificações no traçado da pista (Vale do Canela) 
de acesso aos estacionamentos, possibilitando a construção de baia para coletivos e 
instalação de equipamentos urbanos padrão da Prefeitura Municipal do Salvador. Os 
estacionamentos reordenados conterão 277 vagas para veículos, sendo 6 vagas especiais 
para portadores de necessidades especiais, 112 vagas para professores e 
técnicos/administrativos e 159 vagas para estudantes. O fechamento do campus implicará 
na instalação de 340 m de gradil, 5 portões para veículos e na construção de nova portaria 
para controle de acesso às Unidades e estacionamentos. 
 
Censo de Laboratórios 
O Censo de Laboratórios é um projeto em desenvolvimento pelas Pró-Reitorias de 
Planejamento e Administração e de Pesquisa e Pós-Graduação e o Centro de Processamento 
de Dados, tendo como objetivo a construção e manutenção de uma base de dados única e 
integrada com informações sobre os laboratórios da UFBA, acessível à comunidade de forma 
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geral e particularmente à comunidade universitária. Esse banco se constituirá no Sistema de 
Informação de Laboratórios (SILAB). 

 
No exercício foram levantadas 23 unidades de ensino, representando a quase totalidade dos 

equipamentos instalados. A importância dessa iniciativa repercutiu externamente à UFBA, levando o 
Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação SECTI e da 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, a adotar o mesmo modelo de censo e 
propor parceria no desenvolvimento e utilização futura do SILAB. 
 

Com a Implantação do SILAB a UFBA passará a conhecer sua própria estrutura de 
laboratórios e suas potencialidades, incrementando as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
com: 

 
• Compartilhamento de laboratórios e equipamentos; 
• Intercâmbio de informações entre grupos de pesquisa sobre atividades afins e/ou não; 
• Prestação de serviços especializados; 
• Interação de sistemas acadêmicos e administrativos; 
• Identificação de especialistas; 
• Identificação de atividades de pesquisa e extensão; 
• Disponibilidade de dados para elaboração de propostas a editas 
 

 
3.2 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 

O êxito de qualquer ação de planejamento depende de sua forte articulação com a ação 
administrativa. Assim, tem-se buscado desenvolver na universidade e, em particular, nos órgãos que 
integram a administração central a cultura do planejamento e,  mais do que isso a articulação entre 
o órgão de planejamento e os órgãos de execução administrativa. Como desdobramento desse 
entendimento, a atual Administração procurou promover ajustes em seu aparato administrativo, 
redesenhando, ainda que não o tenha feito formalmente, e redistribuindo competências entre os 
seus órgãos de planejamento e administração geral.  

 
Nesse sentido, destaca-se a reorganização dos órgãos de administração geral, ainda em 

caráter experimental, desdobrando-se a Superintendência Administrativa em Coordenações de modo 
a desconcentrar essas atividades e dar maior agilidade aos setores responsáveis por procedimentos 
como as compras de material de consumo e equipamentos, controle dos contratos administrativos, 
etc. Ainda nessa direção, o Reitor delegou competência ao Vice-Reitor para coordenar as atividades 
de administração geral visando em futuro próximo propor ao Conselho Universitário a reestruturação 
da Reitoria com a criação da Pró-Reitoria Administrativa, acompanhando tendência de outras IFES. 

 
Nesse processo de redesenho administrativo a Divisão de Contabilidade e Auditoria foi 

deslocada da Superintendência Administrativa para a Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração/PROPLAD. 

 
Nesse novo modelo, a Superintendência Administrativa procurou focar suas ações na 

resolução de problemas identificados pelos órgãos de controle, no desenvolvimento de instrumentos 
visando atender  normas e regulamentos determinados para as instituições públicas além da adoção 
de procedimentos visando a racionalização das atividades e agilização de procedimentos. 

 
Assim, colaborou com o Centro de Processamento de Dados e a Divisão de Contabilidade e 

Auditoria para o desenvolvimento de sistema que possibilitasse implantar a GRU/Guia de 
Recolhimento Única, a partir de janeiro de 2005, de modo a atender determinação da Instrução 
Normativa nº3/04 da Secretaria do Tesouro Nacional. De igual modo, providenciou a capacitação de 
pessoal para operar o sistema “Cronograma” que a partir de 2005 orientará os pagamentos relativos 
aos contratos e convênios firmados pela Universidade. 

 
Na busca da eficácia administrativa, a Vice-Reitoria, a Pró-Reitoria de Planejamento e a 

Superintendência Administrativa têm envidado esforços para reduzir as despesas com o custeio da 
Instituição, com ações que envolvem a revisão dos contratos com os fornecedores, análise de 
faturas, estabelecimento de metas de consumo, enfim, buscando estratégias que permitam adequar 
as despesas às receitas disponíveis, destacando-se as seguintes ações: 
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• Telefonia: revisão do contrato com a empresa responsável pela telefonia móvel, 

conseguindo-se a dispensa da tarifa referente à assinatura e a redução do custo de 
R$0,34 para R$0,17 por minuto falado, ou seja, redução de 50,0% no custo da ligação 
além de custo zero para a assinatura. Além da revisão mencionada a Administração está 
disponibilizando telefones celulares para os dirigentes, com definição de cota para 
utilização e bloqueados para ligações para fixos, uma vez que tem-se redução de custo 
com as ligações de celular para celular.  

 
• TELEUFBA: ainda no que se refere à telefonia, a UFBA deu prosseguimento a 

implantação do sistema que interliga as unidades/Órgãos através de ramais, investindo 
cerca de R$92.000,00 da sua receita própria, e incorporando, ao longo de 2004, 13 
(treze) órgãos/unidades. Ao final do exercício, o TELEUFBA dispunha de 1.343 ramais, 
interligando 14 unidades de ensino e 17 órgãos da administração, cobrindo cerca de 
45,0% do universo.  

 
• Água: as despesas com esse item têm sido crescentes, pois na Bahia, os órgãos públicos 

pagam tarifa mais elevada que a residencial e a definida para as empresas comerciais 
industriais. Além disso, a insuficiência de recursos orçamentários impediu sucessivas 
administrações de quitar os débitos do exercício que em dezembro de 2004 montavam 
a mais de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) situação que no final do ano impediu 
a UFBA de firmar convênios e contratos com órgãos do Governo do Estado da Bahia e 
receber recursos já assegurados. Diante desse quadro, três ações têm sido 
desenvolvidas pela Administração: a) revisão das faturas de água já vencidas, visando 
corrigir possíveis erros de leitura por parte do órgão fornecedor do bem, o que já 
trouxe resultados positivos com o reconhecimento pela EMBASA de um crédito a favor 
da UFBA no valor de R$346.361,49 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e 
sessenta e um reais e quarenta e nove centavos); b)análise de Termo de Confissão de 
Dívida proposto pelo credor, visando o pagamento do passivo; c)implantação de 
programa visando o uso racional de água, o Projeto AGUAPURA. Em 2004, a PROPLAD, a 
SAD e a Escola Politécnica montaram programa com o objetivo de acompanhar em cada 
unidade/órgão da Universidade o consumo de água de modo a poder intervir de 
imediato em casos de vazamentos, perdas de água além de conscientizar a comunidade 
universitária para o uso adequado desse insumo precioso para a humanidade. 

 
A título de ilustração sobre as possibilidades desse projeto, convém mencionar os 
experimentos realizados na Escola Politécnica com a instalação de rede de distribuição 
para reuso da água recuperada na Estação Biológica de Tratamento de Efluentes em 
parte dos jardins da Escola Politécnica bem como a adaptação de dispositivos de 
medição de tempo, vazão e contagem de pulsos em um dos vasos sanitários da Escola 
Politécnica, e subseqüente monitoramento para identificação do volume médio por 
fluxo. 
 
Registre-se ainda que esse projeto permite a integração de atividades de pesquisa e de 
extensão gerando trabalhos acadêmicos como a elaboração da dissertação de mestrado  
a “REÚSO DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS – O CASO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UFBA” 
apresentada ao Mestrado em Gerenciamento e Tecnologias Ambientais no Processo 
Produtivo da UFBA e exposta no III Congresso Nacional do Meio Ambiente realizado em 
Salvador.  
 

• Energia Elétrica: a redução das despesas com esse item exige investimentos que a 
Administração não tem condições de realizar por conta das limitações orçamentárias 
pois durante algum tempo ter-se-ia que manter as atuais despesas, já elevadas, com os 
investimentos para substituir equipamentos obsoletos e consumidores de energia, 
revisão da rede, etc.. Em 2004, a COELBA, concessionária local de energia elétrica 
investiu em programa de eficientização de energia no Hospital Universitário Edgard 
Santos ação que deverá estender-se a outras unidades universitárias com recursos 
captados através do CT-Energ/FINEP. 

 
• Adequação da Frota de Veículos: Instalação de GNV  - foi feita licitação para instalar o 

kit em três veículos, servindo de laboratório para definição da viabilidade de 
implantação  de gás em todos os veículos movidos à gasolina.  Estimando-se que a 
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utilização de “GNV” em todos os veículos possa trazer uma economia de gastos com 
combustível em cerca de 60,0%. 

 
• Recuperação da Frota: 4 novos veículos foram adquiridos e outros tantos alienados, 

buscando-se assegurar a manutenção da frota de modo a economizar recursos. 
 

No que diz a racionalização de procedimentos, a Superintendência Administrativa - SAD, 
através de alteração em rotinas, conseguiu dar maior agilidade aos processos de pagamento de 
diárias, reduzindo o tempo de circulação desses processos. 
 
LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

Ainda na perspectiva da racionalização, a Coordenação de Material e Patrimônio, antiga 
Divisão de Material, órgão responsável pelas compras da Universidade e pela condução das licitações 
buscou estruturar-se de modo a dar conta das suas competências.Destaca-se a criação do Núcleo de 
Gerenciamento de Licitações cuja ação tem possibilitado à Universidade gerar economia com a 
realização de pregões para aquisição de bens de uso comum. Em 2004, estima-se que a UFBA tenha 
economizado cerca de 25,0% do valor empregado na compra centralizada de bens de consumo e 
material permanente.  

 
Cumpre ainda destacar a utilização pela Universidade no final do exercício da modalidade 

“Registro de Preços” que possibilitou a utilização de créditos liberados no mês de dezembro, tanto 
para a aquisição de material de consumo quanto para a de material permanente e equipamento. 
Ressalte-se que a Coordenação de Material e Patrimônio conseguiu realizar pregão para a aquisição 
de livros nacionais e estrangeiros, totalizando 1.944 itens. 

 
Além da introdução dos pregões como modalidade para compra, a Coordenação de Material 

e Patrimônio deu continuidade à implantação do Sistema de Controle Patrimonial que já atinge 
cerca de 60% das unidades e órgãos da UFBA propiciando maior controle patrimonial. 

 
É importante registrar ainda que a capacitação dos servidores, visando a formação de 

pregoeiros, foi de fundamental importância para a obtenção desses resultados. 
 
MANUTENÇÃO DA PLANTA FÍSICA 
 

A Universidade Federal da Bahia  possui uma área  construída de  304.885,08 m2,   distribuída 
em cinco municípios: Salvador com dois Campi (Canela, Ondina/Federação),  e edificações diversas 
na malha urbana;  em Cruz das Almas com um Campus de Ciências Agrárias, em Entre Rios , Oliveira 
dos Campinhos e São Gonçalo  de Feira, fazendas experimentais . Para dar a manutenção adequada 
aos seus prédios, considerando o tempo das edificações e os múltiplos problemas com a rede 
hidráulica e a de  energia, os estudos mais recentes, indicam que seriam necessários investimentos 
da ordem de R$30 milhões de reais. No entanto, a Prefeitura do Campus Universitário contou com 
R$1.255.447,00, recursos claramente insuficientes para atender a demanda das unidades/órgãos, 
procurando então resolver problemas emergenciais ou situações pontuais, realizando serviços, ou 
prestando determinados tipos de atendimento. Nesse sentido, a PCU prestou  2.234 atendimentos às 
Unidades/Órgãos em que pese sua carência de pessoal e de recursos financeiros. 
 

Em 2004, foram executados, por administração direta da PCU, os seguintes serviços: 
 

• recuperação do Pavilhão do NEIM/Núcleo de Estudos Interdisciplinas sobre a Mulher; 
• reforma do Auditório do Instituto de Letras; 
• reforma geral dos pavilhões 7 e 8, da  Superintendência de Pessoal; 
• reforma geral do antigo prédio da Delegacia Regional do MEC, incluindo o rebaixamento 

do pé direito do sub-solo, constando de escavações,estrutura de concreto armado para 
construção de paredes e contra-piso   para instalação do Centro de Estudos Afro-
Brasileiro ; 

• drenagem geral e urbanização da área externa da Escola de Teatro, para  a instalação 
das redes subterrâneas de baixa e alta tensão e revisão da cobertura da Unidade;  

• construção de muro de contenção e elevação ao lado do pavilhão da biblioteca e 
acompanhamento da reforma da Galeria Cañizares da Escola de Belas Artes; 

• construção de paredes internas, inclusive estrutura de concreto  armado para sapatas, 
cintas, pilares e correntes, e revestimento  externo para a divisão do galpão de 
Engenharia Mecânica da Escola Politécnica; 
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• restauração do muro de contenção e elevação, lateral esquerdo, da Escola de Música; 
• reforço em estrutura metálica da laje do teto e reforma da sala de Congregação, 

inclusive piso de alta resistência , forro de gesso e pintura interna da Faculdade de 
Direito; 

• reforma em 16 (dezesseis) salas de aulas  constando da mudança de pisos para os de  
alta resistência, substituição de portas de madeira e pintura geral em paredes, forros e 
esquadrias de madeira da Faculdade de Educação; 

• impermeabilização da laje de cobertura do Centro Cirúrgico e dependências anexas, 
constando da retirada de placas pré-moldadas, regularização da área e 
impermeabilização com manta asfáltica protegida com película de alumínio da 
Faculdade de Odontologia; 

• reforma do espaço da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas para instalação do 
curso de Mestrado em Psicologia, além da recuperação estrutural do Pavilhão de 
Psicologia.  

 
Coube ainda à Prefeitura do Campus Universitário a fiscalização de obras visando: 

 
• adaptação do Centro de Convivência para instalação do Restaurante Universitário; 
• construção da Trilha Ecológica interligando unidades do campus de Ondina; 
• sinalização interna do Campus de Ondina, sob o patrocínio da Petrobrás, contendo 76 

totens que indicam a localização exata das Unidades/ Órgãos da UFBA; 
• reparos de responsabilidade da Construtora Santa Helena  no Restaurante Universitário 

e Residência Universitária( R1); 
• reparos na Escola de Nutrição de responsabilidade da ARC-Engenharia . 

 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
  

O Núcleo de Manutenção de Equipamentos/NUMEP instalado na Escola Politécnica é 
responsável pela manutenção de parte dos equipamentos da UFBA. Em 2004, foram aplicados cerca 
de R$127.420,00 no conserto e manutenção dos equipamentos em função de 1.237 solicitações de 
atendimento, conforme indicado na Tabela abaixo: 

 
Tabela  17  -   Quantidade de Equipamentos Recebidos pelo NUMEP- 2004 

 
Item Descrição Quantidade 
01 Microcomputador 480 
02 Impressora 230 
03 Monitor 300 
04 Microscópio 80 
05 Lupa 20 
06 Retroprojetor 60 
07 Projetor de Slides 5 
08 Scanner 8 
09 Filtro de Linha 4 
10 Notebook 6 
11 Gerador de Função 3 
12 Multímetro 3 
13 Pluviografo 5 
14 Estabilizador 2 
15 Forno Elétrico 1 
16 Bomba de Vácuo 1 
17 Projetor Multimídia 5 
18 Outros 24 

 Total 1.237 
Fonte: NUMEP – 2004 
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Outras atividades 
 
• Recebimento, distribuição e coordenação da instalação dos equipamentos adquiridos 

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

 
• Testes de aceite nos diversos equipamentos adquiridos ou recebidos pela UFBa, junto a 

Coordenação  de Material e Patrimônio, antiga Divisão de Material. 
 

• Parecer para aquisição, instalação e alienação de equipamentos. 
 
 
PROGRAMA DE SEGURANÇA DOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS 
 

Em maio de 2004, o Conselho Universitário aprovou o Programa Integrado de Segurança dos 
Campi Universitários proposto pela Administração , iniciando-se de imediato providências visando a 
sua implantação. Assim, foi criada a Coordenação de Segurança do Campus (COSEC), com o objetivo 
de assumir o comando da Guarda Universitária, supervisionar os contratos e convênios da área de 
segurança, fazer articulação intra-universidade em assuntos de segurança.  Em seguida, buscou a 
implantação do Fundo de Segurança do Campus, formado com a contribuição das pessoas jurídicas 
que mantém atividades nos campi, a exemplo das agências bancárias e do correio. 

 
Ainda em 2004, foram adquiridos os seguintes bens para o Programa: um FIAT-UNO,  uma 

moto, 02 bicicletas, 03 sistemas de câmaras, rádios, coletes, binóculos de modo a atender 
inicialmente o Campus de Ondina e a Escola de Agronomia. 
 
 
3.3  DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS   
 

Na perspectiva de estabelecer uma política de desenvolvimento de pessoas que considere a 
essencialidade dos trabalhadores técnico-administrativos e docentes para o cumprimento das 
atividades fim da Instituição (PDI UFBA 2004/2008), estruturar e consolidar a PRODEP como órgão 
gestor de Pessoas da UFBA continuou sendo o objetivo principal da gestão no ano 2004. A atuação 
de suas Coordenações / áreas de abrangência – Coordenação de Administração de Pessoal / SPE 
(administração de pessoal), Desenvolvimento Humano, e Coordenação de Atenção à Saúde e 
Assistência Social / SMURB (atenção à saúde e assistência social), teve como premissas básicas a 
modernização de gestão através de mudança e aprimoramento dos processos de trabalho; a 
qualificação e desenvolvimento de servidores e de dirigentes; o aprimoramento dos sistemas de 
informações e acompanhamento; o estabelecimento de canais de comunicação eficientes com todos 
os segmentos da comunidade universitária e da administração federal, permitindo assim, a 
transparência das ações e a credibilidade na PRODEP.  

 
Para fazer face a esse desafio, colocado com a própria criação da PRODEP em setembro de 

2002, três programas foram então elaborados e iniciados – o QUALIPROCESSO, o MODERNIZAÇÃO DE 
GESTÃO e o SISTEMA UFBA DE SAÚDE, como estratégias para o encaminhamento de problemas 
considerados prioritários na área de recursos humanos na UFBA – a morosidade no andamento dos 
processos funcionais dos servidores, a fragilidade do apoio técnico administrativo das Unidades de 
Ensino e a falta de cobertura de saúde dos servidores.  
 

Com a clareza de que quatro anos não seriam suficientes para solucionar a magnitude dos 
problemas destacados, buscou-se estabelecer um cronograma calcado em análises de viabilidade, 
considerando a capacidade da UFBA de reunir os recursos necessários para causar algum impacto 
sobre os mesmos.  
 

Neste relatório serão destacados apenas os aspectos em que houve impacto no alcance dos 
objetivos/metas traçados, buscando trazer as análises consideradas pertinentes para avançar no 
planejamento  de 2005, tendo como referência o cronograma de implementação do PDI – 
Desenvolvimento de Pessoas. 
 

Buscando consolidar a estrutura,  a organização e a infra-estrutura da PRODEP, podem ser 
destacados como avanços em 2004:  
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• O Planejamento e a Implantação  da Central de Atendimento (CAT) da PRODEP – foi 

implantada em maio/2004, com o objetivo de atender aos funcionários da 
Universidade, ativos e inativos, e a pensionistas, nas questões relativas a sua vida 
funcional e ao seu desenvolvimento profissional e pessoal. Com base no movimento 
contabilizado em novembro na Central de Atendimento, cerca de 50 atendimentos/dia, 
estima-se que, desde a sua implantação, em maio, foram realizados cerca de 8.000 
atendimentos presenciais. Esse número pode dar uma idéia do impacto que tem 
causado na atuação da SPE, uma vez que, antes da implantação da CAT, esses 
atendimentos ocupavam a maior parte do tempo dos servidores dos diversos setores e 
seções que então compunham a sua estrutura, restando-lhes pouco tempo para o 
tratamento dos processos em tramitação. Além do atendimento presencial, foi iniciado, 
em dezembro, o atendimento por telefone, visando evitar deslocamentos dos usuários, 
muitas vezes desnecessários, até à CAT. 

 
• Gestão do Sistema Integrado de Pessoal (SIP): deslocada para a PRODEP – após análises 

e entendimentos da Administração Central sobre o papel estratégico do SIP para as 
políticas de recursos humanos da UFBA, a PRODEP, em parceria com o Centro de 
Processamento de Dados, assumiu a gestão do SIP, antes da responsabilidade do Centro 
de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público (ISP). Para tanto, foi criado um  
Grupo Gestor formado por 2 técnicos (1 do CPD e 1 da SPE) e pela Pró-Reitora de 
Desenvolvimento de Pessoas que coordena o grupo, o qual definiu algumas diretrizes 
que têm orientado as  decisões iniciais sobre o Sistema. Algumas melhorias foram 
realizadas no sistema, com a implementação de novas funcionalidades: módulo de 
freqüência, previsto para ser implantado em março de 2005; novas consultas a dados de 
servidores, construção de novos relatórios gerenciais, além da disponibilização de nova 
funcionalidade para gerar arquivo magnético com dados de servidores para utilização 
em mala direta). Menciona-se ainda a ampliação do uso do extrator de dados do SIAPE 
para o SIP e mudança no controle de consistência na importação dos dados.  

 
• Vale registrar que em 2004, ainda sob a gestão do ISP, uma melhoria introduzida no SIP 

passou a viabilizar a emissão automática do Boletim de Pessoal e sua imediata 
transferência para a INTERNET, a partir do lançamento das ocorrências na ficha 
funcional do servidor. Essa medida significou o redirecionamento, para outras 
atividades na SPE, de 4 servidores que  antes eram necessários para a elaboração do 
Boletim.  

 
• Reforma da Área Física da Coordenação de Administração de Pessoal / SPE e da 

Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH) – com o novo modelo de gestão já 
implantado na SPE e a estruturação da CDH/PRODEP, houve necessidade de 
modificação do espaço físico e criação de infra-estrutura para o funcionamento 
adequado de ambas. Assim, emergencialmente, para o funcionamento da SPE conforme 
o novo modelo e a instalação da CAT, em maio de 2004 foi feita uma transposição e 
adaptação temporária dos espaços físicos, até que houvessem recursos para a reforma 
definitiva. No momento, com o projeto arquitetônico concluído, os recursos necessários 
alocados, e a licitação para realização da obra  em andamento, está-se adaptando um 
espaço cedido pelo Instituto de Biologia para funcionamento temporário da  SPE e CDH. 
Tendo em perspectiva que 90 dias é o prazo previsto para realização da reforma, 
espera-se  instalar definitiva e adequadamente essas duas estruturas da PRODEP até o 
final de abril de 2005. 

 
Reestruturação e Reorganização da Coordenação de Administração de Pessoal / SPE 
 

O grande desafio da SPE no exercício de 2004 foi a implantação do novo modelo de gestão 
que, há muito, se sabia necessário para dotar o órgão de pessoal de condições de funcionamento e 
de gerenciamento, o que foi realizado através de um grupo de trabalho interno,  com o apoio de 
uma consultoria externa contratada pela UFBA para o desenvolvimento do Projeto Busca da 
Eficácia Administrativa, da PRODEP. A reestruturação foi iniciada em abril de 2003 e o novo 
modelo de gestão foi implantado em 17/05/2004, com a criação de novas estruturas 
administrativas funcionais -  Núcleo de Admissão e Desligamento; Núcleo de Ocorrências Gerais; 
Núcleo de Aposentadoria e Pensão – e estruturas de suporte - Núcleo de Documentação e 
Informação do servidor; Núcleo de Orçamento e Finanças e o Núcleo de Apoio Administrativo. 
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A par da implantação da nova estrutura foram desenvolvidas ações visando: 
 
• Adaptação das Rotinas ao Novo Modelo de Gestão de Pessoal:  –  inicialmente foram 

identificados os procedimentos próprios da área de administração de pessoal, totalizando 
noventa e cinco (95) procedimentos diferentes que, após serem analisados, foram 
descritos/escritos para operacionalização na  nova estrutura da SPE.   

 
• Elaboração dos Manuais de Procedimentos: atendimento, admissão e desligamento, 

ocorrências gerais da vida funcional, aposentadoria e pensão, tornando-os disponíveis 
para todos os servidores.  

 
• Inventário dos Processos em Tramitação na SPE - com identificação das pendências e  

acúmulos existentes – como os núcleos criados passaram a congregar atribuições antes 
dispersas em várias seções/setores da antiga estrutura, foi  necessário se fazer  um 
detalhado levantamento de todos processos em tramitação na SPE para redirecioná-los 
aos núcleos respectivos. Foram encontrados nove mil e trinta e seis (9.036) processos, 
sendo que sete mil quatrocentos e três (7.403) estavam em tramitação e seiscentos e 
trinta e três (633) sem qualquer tipo de tratamento. Para esses últimos, medidas foram 
imediatamente adotadas, de sorte que já estão sendo encaminhados (entre outros 
citando-se como exemplo os de acumulação de cargos, para os quais foi criada comissão 
específica que está adotando as providências cabíveis, e os de insalubridade, já 
superados).  Essa situação apontou para a necessidade de se dispor de um instrumento de 
acompanhamento interno dos processos, uma vez que não se tinha a menor idéia do 
número, do andamento, do tempo de permanência, do tipo de processos existentes. Com 
o apoio do CPD,  foi possível adaptar um  Sistema já existente na UFBA, o MAGIC, e  
implantá-lo na SPE, em outubro/04, de forma que essas informações já estão disponíveis, 
constituindo-se em excelente ferramenta de gestão. O MAGIC é permanentemente 
alimentado pelos Núcleos da SPE, o que viabiliza o funcionamento da Central de 
Atendimento no desenvolvimento de suas atividades de informar, junto aos clientes.  

 
• Organização da Documentação de Pessoal - A situação encontrada nos arquivos de 

pessoal da UFBA era e ainda é bastante precária – parte da documentação está 
microfilmada, mas grande parte encontra-se no setor de micro filmagem da Coordenação 
de Material e Patrimônio  ,antiga Divisão de Material , para ser tratada e microfilmada. 
Os documentos encontravam-se, na sua maior parte, arquivados na Seção de Cadastro, 
mas todas as outras seções/setores arquivavam documentos, ou cópias, por não confiar 
no sistema de guarda e recuperação até então adotado. Havia três diferentes depósitos 
de documentos, sem qualquer ordem de arrumação, ou cuidado de conservação, com 
risco de perda definitiva. A localização dos documentos era difícil, bem como a obtenção 
de informações, agravadas quanto se tratava de documentos mais antigos. Para fazer 
frente a tal situação, foi instituído um grupo de trabalho constituído de servidores da SPE 
e do Setor de Microfilmagem, além do Chefe do Arquivo Central da UFBA,  que 
diagnosticou o volume de documentos acumulados, as tipologias documentais, os 
critérios de arquivamento e, a partir dessas premissas, elaborou a Tabela de 
Temporalidade de Documentos de Pessoal da UFBA.  Com a organização da massa 
documental e a criação da tabela de temporalidade, foi possível reunir todos os 
documentos de pessoal em um único local sob a responsabilidade pela guarda, 
manutenção e recuperação das informações, do então criado Núcleo de Documentação e 
Informação da SPE. 

 
• Treinamento Interno dos Servidores da SPE - A reestruturação da SPE teve como 

subproduto a valorização dos servidores na sua integralidade, uma vez que a 
reorganização dos processos de trabalho foi feita concomitante com a aprendizagem 
organizacional, garantindo o comprometimento das pessoas, o fortalecimento das 
equipes e  o estímulo à  formação de uma visão sistêmica da atuação da SPE. A 
disseminação dos conhecimentos, das informações e o resgate da visão multidimensional 
tornaram-se estratégicos para a SPE. Para compartilhar conhecimentos, cada servidor foi 
aluno e professor durante um período de dois meses em que se ensinava o que se sabia e 
se aprendia o que não era sabido, criando, assim, competências para uma atuação 
integrada. Promoveu-se também treinamentos e fortalecimento da equipe gestora. Além 
do treinamento interno, houve a participação de dois servidores deste órgão nos cursos: 
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“Qualificação da Gestão Universitária sobre legislação na área de pessoal, com ênfase em 
aposentadorias e pensões, incluindo as novas reformas da previdência.” ANDIFES, BSB e 
“Legislação de Pessoal aplicada ao SIAPE e SIAPECAD.” Classe A , Fortaleza  -CE. 

 
Finalmente, é importante ressaltar que a reconstrução da SPE ocorreu em um ano cheio de 

turbulências provocadas pela política adotada para tratamento das questões relativas a pessoal, no 
âmbito da Administração Pública Federal, que repercutiram profundamente no seu funcionamento 
por conta de  greves  e da  sobrecarga de trabalho na área de administração de pessoal. Além disso 
a SPE continuou desenvolvendo todas as suas atividades rotineiras, tendo deferido/executado 
catorze mil trezentos e setenta e sete (14.377) procedimentos/processos até a primeira semana de 
dezembro de 2004. 

 
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 

As ações/2004 da PRODEP voltadas para o desenvolvimento dos servidores da UFBA, 
continuaram tendo como prioridade o fortalecimento do suporte técnico-administrativo, tendo em 
perspectiva o desempenho acadêmico da Universidade. Foram conduzidas de forma articulada, 
envolvendo um conjunto de programas e projetos desenvolvidos pela PRODEP/CDH e/ou em parceria 
com outros órgãos/unidades/instituições, voltadas para a melhoria da estrutura, organização e 
gerenciamento do apoio administrativo às atividades fins da universidade, o ajustamento da 
lotação, o acompanhamento e avaliação de desempenho e o resgate de valores humanos como 
comprometimento, respeito, auto-crítica, disciplina e outros que proporcionam  o desenvolvimento 
de relações humanas mais harmônicas, criativas e responsáveis. 
 

Das ações previstas para 2004, merecem ser destacadas as seguintes realizações: 
 

• Elaboração do Projeto de Apoio às Unidades de Ensino – esse projeto contempla: a 
proposição de uma nova estrutura para o apoio técnico-administrativo; a definição de 
um Quadro de Servidores Técnico-Administrativo – Módulo Mínimo e Módulo 
Complementar; a dotação do Módulo Mínimo, através de movimentação interna de 
servidores (remoção), de lotação de servidores admitidos através de concursos e  de 
redistribuição; a dotação do quadro funcional previsto para a implementação do Sistema 
Integrado de Bibliotecas da UFBA (SIBI); o apoio a iniciativas de Dirigentes de Unidades 
de Ensino voltadas para a eficácia administrativa aliada ao desenvolvimento dos 
servidores e otimização do quadro existente; a priorização dos servidores das Unidades 
de Ensino na implementação do Projeto de Qualificação dos Servidores da UFBA. Esse 
Projeto foi apresentado à Comissão de Modernização Administrativa e Políticas de 
Pessoal do Conselho Universitário, em 31 de agosto/04, e encaminhadas cópias aos 
Diretores de todas as Unidades de Ensino. 

 
• Elaboração de Proposta de Ampliação do Quadro de Cargos Comissionados e Funções 

Gratificadas: para encaminhamento ao MEC, através da ANDIFES, de modo a fortalecer 
a estrutura acadêmica e de apoio técnico-administrativo  das  mesmas. A proposta 
contempla o nivelamento da gratificação das Coordenações de Colegiados com a de 
Chefias de Departamentos; a gratificação de uma Gerência Técnica para o Apoio 
Técnico-Administrativo, a ser criada; o suprimento de carências decorrentes de 
ampliações dos cursos de graduação e pós-graduação; e a previsão de expansões dos 
cursos para os próximos 5 anos. 

 
•  Ampliação do Quadro de Servidores Técnico-Administrativos das Unidades de Ensino 

(UE) e do Sistema de Bibliotecas (SIBI) – através das seguintes medidas: 
 

- Regulamentação das normas para movimentação de pessoal (remoção), através da 
edição da Portaria 330/2004 do Magnífico Reitor, que entre outras medidas, dá 
prioridade às Unidades de Ensino e ao Sistema de Bibliotecas nas decisões sobre 
lotação de servidores, tanto na movimentação interna do quadro atual, como de 
novos servidores concursados ou redistribuídos; e delega autoridade à Coordenação 
de Desenvolvimento Humano (CDH) da PRODEP para a efetivação das remoções no 
âmbito desta Universidade. 

 
- Reordenamento da lotação dos servidores na UFBA - está sendo efetuado de forma 

gradual e cuidadosa, através de remoções (foram concluídos 38 processos), lotações 
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provisórias (2), e redistribuição (3), direcionando conforme os parâmetros propostos 
no Projeto de Apoio às Unidades de Ensino e seguindo as diretrizes definidas na 
mencionada portaria. As intervenções estão centradas na demanda institucional, 
mas também na do servidor, visando buscar o equilíbrio nas relações de trabalho, a 
conscientização do servidor quanto ao seu papel na instituição e a sensibilização dos 
dirigentes, objetivando a manutenção e ajustamento do servidor com problemas na 
sua unidade de lotação. 

 
• Suprimento de Cargos / Vagas – adotou-se como critério para definir os cargos de 

técnico-administrativos a serem selecionados no concurso/2004, priorizar o suprimento 
de carências existentes no âmbito da Administração Central, das Unidades de Ensino e 
do Sistema de Bibliotecas. Assim, foram preenchidas vagas de: docentes de 1º e 2º 
graus (3); técnico-administrativos, de nível superior (29); e técnico-administrativos de 
nível médio (110), cujas lotações encontram-se discriminadas nas tabelas abaixo e 
tiveram como diretrizes: lotar a totalidade dos técnicos (níveis superior e médio) nos 
Órgãos da Administração Central estratégicos para as ações estruturantes previstas no 
Plano de Ação do Reitorado 2002/2006; lotar 9/10 dos assistentes em administração nas 
Unidades de Ensino (72) e na Biblioteca Central Reitor Macedo Costa (6) e 1/10 (9) nos  
Órgãos da Administração Central, priorizando aqueles que mantinham funcionários 
contratados pela FAPEX.  

 
Tabela 18  - Alocação Geral das Vagas/Cargos 

 
Cargo Unidade/Órgão Vagas Observações 

Administrador 

Vice-Reitoria 
PROPLAD 
PRODEP 
Controladoria 

01 
03 
01 
01 

 

Analista de Sistemas CPD 06  

Arquiteto PROPLAD 02  

Bibliotecário SIBI/BC 
 09  

Economista PROPLAD 01  

Engenheiro  PCU 
PRODEP/SMURB* 

01 
01 

* para o Programa de Saúde 
Ocupacional 

Pedagogo CRECHE 01  

Secretário Executivo GABINETE REITOR 
SUPAC 

01 
01  

Téc. em Contabilidade PROPLAD 
SAD/DCA 

03 
07  

Prof. de 1° e 2° graus Creche 03 Saem 03 instrutores contratados 
via FAPEX 

Téc. em Telecomunicações PCU/TELEUFBA 03  

Técnico em Suporte de 
Sistemas Computacionais 

CPD 10 Não foram nomeados por 
inexistência de vagas na UFBA 

Assistentes em 
Administração 

Unidades 
Universitárias 72  Discriminação das Unidades na 

Tabela 2   

 SIBI/BC 06  

 PRODEP/SPE 02 Saem 3 contratados pela FAPEX 

 Gabinete do Reitor 03 Saem 4 contratados pela FAPEX 

 PROPLAD 03 Saem 3 contratados pela FAPEX 

 SGC 01  
Fonte: PRODEP 
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Para determinar as Unidades de Ensino em que seriam lotados os Assistentes em 
Administração,  bem como o número de servidores por Unidade, foram utilizados os seguintes 
indicadores e parâmetros: 

 
• Módulo Mínimo (MM) de servidores previsto para as Unidades de Ensino, contido no Plano 

de Apoio às Unidades de Ensino, formulado pela PRODEP; 
 
• Número de servidores nos cargos de auxiliar e de assistente em administração existente 

(AA) na Unidade; 
 
• Percentual da carência identificada na proposta de Módulo Mínimo (MM) acima referida, 

a ser suprida pelo total de Assistentes em Administração destinado às Unidades de 
Ensino, qual foi:  639 – 391 = 248;  72 : 248 =  0,29% ). 

 
Tabela 19  - Alocação dos  Assistentes em Administração  nas Unidades de Ensino 

 

Unidade 
Universitária 

 
MM  

AA Existentes 
(SET / 2004) 

Cálculo 
(MM - AA = déficit x 29%) 

Servidores 
a Receber 

ADM 24 16 24 - 16 = 8 x 29% = 2,32 2 
AGR 24 32 - 8 - 
ARQ 26 11  4,35 4 
BIO 21 10 3,19 3 
COM 18 09 2,61 3 
DAN 16 09 2,03 2 
DIR 24 16 2,32 2 
EBA 21 12 2,61 3 
ECO 19 14 1,45 1 
EDC 27 23 1,16 1 
ENF 19 11 2,32 2 
ENG 33 11 6,38 6 
FAR 20 05 4,35 4 
FCC 16 04 3,48 3 
FFCH 30 16 4,06 4 
FIS 21 09 3,48 3 
GEO 25 31 - 6 - 
ICI 17 05 3,48 3 
ICS 22 17 1,45 1 
ISC 16 03 3,77 4 
LET 26 19 2,03 2 
MAT 23 12 3,19 3 
MED 32 30 0,58 1 
MEV 21 14 2,03 2 
MUS 19 11  2,32 2 
NUT 18 03 4,35 4 
ODO 21 18 0,87 1 
QUI 23 10  3,77 4 
TEA 17 10  2,03 2 

Total 639 391  72 
Fonte: PRODEP 

 
Considerando a necessidade de dar andamento ao processo de nomeação dos novos 

servidores a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas fez as indicações para alocação dos 
mesmos, exigência legal preliminar à posse, sem que o assunto tivesse passado pela apreciação do 
Conselho Universitário, conforme prevê o Art. 5º, alínea VIII do seu Regimento. Para tal, adotou  a 
opção que contemplava maior número de Unidades, das duas que foram encaminhadas à Comissão 
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de Pessoal e Modernização Administrativa (CPPMA) do Conselho Universitário, junto com o Projeto 
de Apoio às Unidades de Ensino, para apreciação e posterior deliberação do Conselho. 
 

Os concursos  foram realizados em parceria PRODEP/CDH e Pró-Reitoria de Graduação 
/SUPAC, para docentes de nível superior, e Pró-Reitoria de Graduação/Serviço de Seleção e 
Aperfeiçoamento para servidores técnico-administrativos, buscando assim consolidar a eficiência de 
gestão da Universidade. Vale ressaltar que, nesse concurso, além da prova de informática básica 
para os técnico-administrativos, foi introduzida a avaliação bio-psicossocial como eliminatória para 
todos os cargos, inclusive para docentes de nível superior. Apesar da dificuldade operacional e da 
ocorrência de recursos e ações contra os resultados, estas inovações estão sendo avaliadas como 
elementos que contribuíram para uma seleção mais criteriosa, devendo serem aprimoradas para  os 
concursos futuros. 

  
1. Introdução do Novo Servidor à Instituição – após concluído o prazo final para investidura 

nos cargos, os novos servidores foram recepcionados através de seminários de integração, 
realizados em três manhãs que significaram 10 horas de treinamento, contemplando 
conteúdos sobre o projeto acadêmico e a estrutura organizacional da Instituição, ética, e 
legislação de pessoal com ênfase nos direitos e deveres do servidor público e no Estágio 
Probatório. Participaram efetivamente 187 servidores, entre docentes e técnico-
administrativos.  

 
2. Capacitação Corporativa dos Servidores do Cargo de Assistente em Administração – 

prevista para ser desenvolvida em 105 horas, em dezembro de 2004 foi ministrado o módulo 
I, com 22 horas de duração, cujo conteúdo abordou: os procedimentos acadêmicos de 
departamentos e colegiados de cursos, com treinamento nos sistemas acadêmicos (SIAC, 
SIAV E SIDOC); os procedimentos de protocolo da UFBA, com treinamento no sistema de 
acompanhamento de documentos (SIAD); e os procedimentos de material e patrimônio, com 
treinamento nos sistemas específicos (SICAF/SIDEC/SIREP). 

  
3. Continuidade do Programa Busca da Eficácia Administrativa -  iniciado tendo as Unidades 

de Ensino como prioridade, após a primeira avaliação, ainda em 2003, decidiu-se pelo seu  
redirecionamento devido a dificuldades de algumas unidades em implementá-lo. Em 2004 o 
Programa foi  desenvolvido em 04 órgãos da Administração Central – Superintendência de 
Pessoal (SPE), Coordenação de Material e Patrimônio (CMP), Centro de Processamento de 
Dados (CPD),  Superintendência Acadêmica (SUPAC), além das 02 Unidades de Ensino - 
Escolas de Dança e de Música -  que se mantiveram no Programa.  

 
4. Ações de Educação Continuada e Qualidade de Vida dos Servidores  
 

• Estágio Probatório – acompanhamento e orientação das chefias de pessoal das unidades 
hospitalares sobre a avaliação dos servidores que se encontram em primeiro e segundo 
interstício de estágio probatório, admitidos em concursos realizados em 2002 e 2003. A 
PRODEP submeteu ao CONSUNI, em 2003, uma nova proposta de resolução disciplinando 
o estágio probatório dos servidores técnico-administrativos, incorporando diretrizes das 
políticas de  RH adotadas por essa gestão, cuja versão final foi aprovada em novembro 
de 2004. 

 
• Cursos/treinamentos/outros - foram viabilizados os cursos de: informática básica  (25 

servidores); dança (27 servidores em vagas disponibilizadas em diversos cursos do 
projeto de extensão da Escola de Dança); e treinamento operacional no SIASG/SERPRO 
(20 servidores). 

 
• Elaboração e apresentação do Programa Preparação para Aposentadoria (PPA) – o 

programa foi apresentado à comunidade universitária no Seminário Pensando a 
Aposentadoria como uma etapa de vida, e deverá ser implementado em 2005. 

 
Na área de Desenvolvimento Humano destaca-se o apoio que a PRODEP tem recebido do 

Curso de Psicologia da FFCH/UFBA, particularmente da disciplina Psicologia Organizacional, cuja 
parceria resultou em algumas produções: estágio curricular de duas alunas na Coordenação de 
Desenvolvimento Humano/PRODEP; uma pesquisa  sobre clima organizacional em 3 Unidades de 
Ensino.  
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Atenção à Saúde  e Assistência Social à Comunidade Universitária 
 

A PRODEP, através da Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social / SMURB vem 
buscando construir um modelo de atenção à saúde para os servidores e os alunos da UFBA, através 
da busca de articulação dos diversos serviços oferecidos por Unidades/Órgãos da área da saúde da 
própria Instituição, projeto que foi denominado Construção do Sistema UFBA de Saúde. 
Concomitante, vem trabalhando no sentido de melhorar a eficácia do SMURB, com vistas a ampliar a 
cobertura considerando, sobretudo, o aumento da demanda espontânea (em 2004 registrou-se um 
aumento de 727 pacientes novos cadastrados no Serviço, entre servidores, ativos, aposentados, e 
dependentes) e a dificuldade em manter um plano individual de cobertura de saúde.  
 

Além  do atendimento costumeiro, voltado para as atividades periciais, assistenciais 
(médica, psicológica, fisioterápica, odontológica, de enfermagem), e de promoção e prevenção de 
agravos à saúde, merecem destaque na área de assistência à saúde: 
 

1. Implantação do Programa de Atenção Domiciliar Interdisciplinar (PADI) - O Programa 
tem como objetivo desenvolver e acompanhar atividades que estimulem o potencial do 
paciente e de sua família para o desenvolvimento do auto cuidado, particularmente dos 
portadores de doenças crônicas degenerativas, que constituem a grande maioria da 
clientela.  O público alvo inicial do Programa foi selecionado entre os pacientes 
matriculados nos programas de hipertensão e diabetes do SMURB, através do serviço de 
enfermagem. De 259 pacientes  (134 matriculados no programa de hipertensão e 125 no 
programa de diabetes), quatro, pelo quadro mórbido (cegueira, membros amputados, 
seqüelas de Acidente Vascular Cerebral) foram inscritos para acompanhamento em 
domicilio. O Programa, apesar do pouco tempo de implantado, está com grande 
visibilidade e aceitação na  comunidade universitária, a ponto de ter recebido propostas 
de parceria, a exemplo do plano de saúde da Associação de Docentes (APUB).  

 
2. Avanços na Integração dos Serviços de Saúde da UFBA  com a centralização dos 

processos de compra, a instituição  de uma Comissão Central de Licitação, e  a 
elaboração de proposta para centralização dos Serviços de Esterilização e Lavanderia, na 
perspectiva de  criação de uma SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE. 

 
3. Ampliação da Cobertura – apesar de não existirem dados numéricos que demonstrem o 

quanto foi ampliada a cobertura, buscou-se redefinir o tempo útil de cada profissional, 
em função das atividades desenvolvidas e do tempo gasto nas consultas, o que 
possibilitou ampliar o número de consultas dias, sem perda da qualidade.  

 
4. Fortalecimento do Quadro Técnico para Implementação de Programas - incorporação 

de 2 enfermeiros, 01 engenheiro civil, 01 psicóloga e 01 médico.  
 
5. Realização de 477 Exames Pré Admissionais de servidores aprovados em concurso da 

UFBA.  
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4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

 
A execução  orçamentária e financeira relativa ao exercício de 2004, foi sem dúvida 

marcada por alguns eventos que merecem de pronto serem comentados. 
 
 Primeiramente, a edição do Decreto nº4.992, de 18 de fevereiro de 2004, que dispôs sobre 

a programação orçamentária e financeira para o exercício, introduzindo a obrigatoriedade de 
empenho do montante necessário ao atendimento anual de um determinado conjunto de despesas, 
tais como, serviços de energia elétrica, água e esgoto, vigilância, limpeza, contratos diversos, enfim 
as despesas relativas à manutenção institucional. Se por um lado, o Decreto tornou possível, para a 
Instituição, aprimorar o processo da gestão orçamentária e financeira comprometendo, desde o 
início do exercício, através do empenho, o crédito orçamentário para a realização das despesas 
contratuais, por outro, o cumprimento da  Norma revelou as dificuldades da Universidade com a 
manutenção do seu custeio,  pois o crédito insuficiente não permitiu o empenho da totalidade das 
despesas previstas para 2004. 

 
Também marcante para o planejamento e gestão do orçamento foi a liberação, em julho de 

2004, do superávit financeiro, referente a exercícios anteriores, no valor de R$2.184.319,00 que 
reforçou o caixa da Universidade, possibilitando atender despesas com a manutenção do campus 
universitário e das atividades acadêmicas. 

 
Destaca-se ainda, a liberação, em maio de 2004, dos recursos financeiros, R$250.000,00, 

relativos a emenda proposta pelo Deputado Haroldo Lima, em 2002, em benefício de projeto 
acadêmico da Escola Politécnica.  

 
Em relação ao Orçamento de 2004, a Lei Orçamentária Anual nº 10.837 de 16 de janeiro de 

2004 fixou para a UFBA um orçamento no valor de R$382.388.44,00 (trezentos e oitenta e dois 
milhões, trezentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e quarenta quatro reais) que incluiu uma 
Emenda Parlamentar de Bancada, de cerca de  R$8.000.000,00 (oito milhões de reais) e uma 
Emenda no valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais)  proposta pelo Deputado Luis Alberto 
em benefício do Centro de Estudos Afro-Orientais, órgão suplementar da UFBA.  

 
No decorrer do exercício de 2004, atendendo determinação da SPO/MEC, foram cancelados 

créditos no total de R$1.179.236,00 (um milhão, cento e setenta e nove mil, duzentos e trinta e seis 
reais), na Fonte Tesouro e nos diferentes itens de despesa. Por outro lado, ao longo do exercício, o 
orçamento recebeu suplementações, no total de R$35.518.170,00 (trinta e cinco milhões, 
quinhentos e dezoito mil e cento e setenta reais), cujos valores mais expressivos foram destinados 
às despesas de Pessoal, Benefícios e uma modesta suplementação, no valor de R$407.078,00 
(quatrocentos e sete mil e setenta e oito reais) para as despesas com a Manutenção da Instituição.  

 
Assim, o orçamento autorizado para a UFBA, no exercício de 2004, considerando os Recursos 

do Tesouro e as Receitas Próprias, importou em R$416.727.378,00 (quatrocentos e dezesseis 
milhões, setecentos e vinte e sete mil e trezentos e setenta e oito reais), observando-se que 87,1% 
desse orçamento estavam comprometidos com as Despesas de Pessoal. Para atender  às “Despesas 
com Outros Custeios e Capital”  a Instituição dispôs de 9,7% dos quais apenas 5,0% poderiam ser 
efetivamente aplicados nas despesas de manutenção pois, são contabilizados como despesas de 
OCC, as despesas com Benefícios, tais como Pré-Escolar e os Auxílios Transporte e Alimentação. 
Merece ainda destacar que apenas R$100.000,00 (cem mil reais) puderam ser alocados para 
Despesas de Capital, montante insuficiente para atender às demandas da Instituição com o 
reequipamento de laboratórios acadêmicos e de informática e outros materiais permanentes, mas o 
viável considerando o teto orçamentário definido para a UFBA. A Tabela 20, a seguir, apresenta a 
posição do Orçamento Final da UFBA, em 2004, por Fonte e Item de Despesa. 
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Tabela  20 - ORÇAMENTO FINAL  DA UFBA 2004 

Fonte:PROPLAD/Setor de Orçamento 

 

A análise do orçamento autorizado para 2004 pode ser aprofundada se forem comparados os 
dados do exercício de 2004 com os dados  relativos aos exercícios anteriores. Nesse sentido, os 
dados das Tabelas 21 Evolução da Receita Orçada  e   22  Evolução Percentual da Variação da 
Receita Orçada indicam um crescimento da ordem de 16,43% em relação ao orçamento total 
autorizado para 2003. Observe-se o expressivo crescimento no limite autorizado para a Receita 
Própria, muito embora este ainda esteja aquém das necessidades de crédito orçamentário da 
Universidade em relação às Fontes 250 e 280. Cabe registrar que a metodologia de cálculo da 
receita própria definida pelos órgãos da administração federal constitui-se em elemento dificultador 
para a captação de recursos pela Instituição e incorporação ao orçamento por ela administrado. 

 
 

Inicial Cancelamento Suplem. Atual. %

TESOURO 371.926.528 1.179.236 32.719.557 403.466.849 96,8
0

PESSOAL 331.160.569 15.519 31.973.420 363.118.470 87,1
ATIVO 194.741.930 22.170.739 216.912.669 52,1
INATIVOS E PENSIONISTAS 134.554.070 9.802.681 144.356.751 34,6
SENTENÇAS JUDICIAIS PESSOAL 1.864.569 15.519 1.849.050 0,4
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC 40.765.959 1.163.717 746.137 40.348.379 9,7
SENTENÇAS JUDICIAIS OCC 107.143 3.954 103.189 0,0
MANUTENÇÃO : 20.626.832 150.000 407.078 20.883.910 5,0
                       OUTRAS DESPESAS CORRET 20.376.832 407.078 20.783.910 5,0
                       CAPITAL 250.000 150.000 100.000 0,0
BENEFÍCIOS: 11.591.983 759.763 339.059 11.171.279 2,7
                       PRÉ-ESCOLAR 1.084.516 363.304 721.212 0,2
                      AUXÍLIO TRANSPORTE 3.261.131 396.459 2.864.672 0,7
                      AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 7.246.336 339.059 7.585.395 1,8
EMENDA:      8.440.001 250.000 8.190.001 2,0
                     CUSTEIO 130.000 130.000 0,0
                      CAPITAL 8.310.001 250.000 8.060.001 1,9

REC. PRÓPRIOS 10.461.916 2.798.613 13.260.529 3,2

OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 10.461.916 2.798.613 13.260.529 3,2
MANUTENÇÃO :
                     OUTRAS DESPESAS CORRENT 8.619.190 2.440.090 11.059.280 2,7
                     CAPITAL  1.302.726 358.523 1.661.249 0,4
                     MANUTENÇÃO  RESTAURANTE 540.000 540.000 0,1

382.388.444 1.179.236 35.518.170 416.727.378 100,0T   O   T   A  L     

Item Despesa / Fonte Crédito
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Tabela 21 - Evolução da Receita Orçada 1994 – 2004 

Fonte União Receita Própria Total 

Ano Orçamento % Convênios % UFBA % Valor(R$) 

% 

1994 117.935.102 88,38 3.796.417 2,84 11.716.634 8,78 133.448.153 100 

1995 191.934.610 94,90 5.713.237 2,82 4.608.576 2,28 202.256.423 100 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento 

 

Tabela 22 - Evolução Percentual da Variação da Receita Orçada 1994 – 2004 

Fonte União Receita 
Própria Total 

Ano Orçamento Convênios UFBA % 

1994 - - - - 

1995 62,75 50,49 -60,67 51,56 

1996 8,74 -1,26 19,6 8,7 

1997 3,08 26,16 10,47 3,85 

1998 6,2 16,42 170,09 10,89 

1999 5,74 51,36 -38,98 4,33 

2000 16,77 91,21 4,92 19,85 

2001 0,84 38,87 13,41 4,14 

2002 15,23 9,15 12,25 14,51 

2003 5,81 -1,35 -29,62 3,86 

2004 16,33 11,04 40,57 16,43 
Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento 

 
Observa-se ainda que em relação ao ano anterior, o Orçamento Final do Tesouro cresceu 

cerca de 16,33, registrando-se que os grupos de despesa Pessoal e Manutenção evoluíram ambos em 
cerca de 17,0%. No entanto, o crescimento dos recursos destinados à Manutenção, neste exercício, 
pelo Tesouro, foi ainda insuficiente para cobrir o custeio da Universidade, considerando que a UFBA 
precisou destinar recursos da sua receita própria para tal fim. Registre-se que não obstante o 
crescimento do Orçamento autorizado, significativo se comparado ao do exercício anterior, ele 
ainda não atende às necessidades de recursos da Instituição, pois a inflação do ano medida pelo 
IGP-DI que alcançou 11,5, em 2004, já reduz o impacto desse crescimento, comprometido ainda 
pelos reajustes dos contratos com as empresas prestadoras de serviços de portaria, limpeza e 
vigilância, que variou entre 13,2 a 22,5%.  A seguir, é apresentada a Tabela 23 - Evolução do 
Orçamento Final do Tesouro por Grupo de Despesa 
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Tabela 23 - Evolução do Orçamento Final do Tesouro por Grupo de Despesa 2000 – 2004 

 
Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento  

 
1 - Auxílios transporte, alimentação e pré-escolar 
2 - A partir de 2002 Professor Temporário passou a fazer parte do Grupo de Pessoal 
3 - Repasse através de Convênio com SESu-MEC, a partir de 2001. 
4 - Orçamento + Convênios SESu-MEC no valor de R$ 2.551.426,00 em 2001, R$ 2.652.296,00, em 2002,  R$ 3.985.891,00 em 
2003 e R$ 3.985.351,00 em 2004 
5 - Nada foi executado; o crédito ficou contingenciado. 

 
O Orçamento Executado em 2004, montou em R$445.076.649,00 (quatrocentos e quarenta e 

cinco milhões,setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais), representando um incremento 
de 16,0% em relação a 2003, mantendo-se na composição das receitas, distribuição aproximada à do 
exercício anterior.  

 
Vê-se que o Tesouro continua sendo a principal fonte de financiamento da Instituição 

(88,4%), complementada com os recursos captados através de convênios com órgãos federais (8,9%) 
e os diretamente arrecadados (2,7%).  

 
Comparando-se o Orçamento Final ao Orçamento Executado verifica-se que a receita 

própria orçada contribuía com cerca de 3,2% do total da receita, correspondendo no entanto a 2,7% 
do orçamento realizado. Certamente para tal, pesou decisão governamental, expressa no ofício de 
nº16/2004 da SPO/MEC que informava aos dirigentes das autarquias e demais órgãos da 
administração federal que “dada às conjunturas econômicas vigentes, e aquelas previstas até o final 
do presente exercício, não seria possível a concessão de créditos orçamentários adicionais, mesmo a 
conta de excesso de arrecadação de Recursos Próprios não Financeiros (Fonte 250) e Recursos 
Próprios Financeiros (Fonte 280), que ampliassem a dotação orçamentária vigente na LOA 2004, 
bem como a expansão do correspondente limite para movimentação e empenho”. Esse 
encaminhamento do Ministério do Planejamento resultou na impossibilidade de atendimento aos 
pleitos da UFBa relativos à concessão de crédito orçamentário em função da receita financeira 
arrecadada (Fonte 280) que não pode ser integralmente utilizada, por não ter sido liberado o 
correspondente crédito orçamentário. 

 
Ainda em relação ao Orçamento Executado, Recursos Tesouro, se comparado ao Orçamento 

Final, chama-se a atenção para o comprometimento dos recursos com as despesas de Pessoal, 
observando-se, em termos percentuais, um pequeno decréscimo com as despesas com Inativos e 
Pensionistas assim como com as despesas de Manutenção. 

 
 

 

DESPESA 2000 2001 2002 2003 2004

Pessoal 236.990.774 244.684.609 291.047.543 310.404.782 363.118.470

Ativos, Inativos e Pensionistas 361.269.420

Sentenças Judiciais 1.849.050

Outras Despesas Correntes 29.729.392 29.909.791 29.170.533 32.328.625 38.530.845

      Benefícios 1 7.431.168 7.776.295 7.891.209 8.832.588 11.171.279

      Professor Temporário 2
3.966.457 4.903.628

      Residência Médica 3 1.511.904 1.623.868 2.045.601 2.472.462 2.603.300

      Manutenção 4 15.605.413 15.606.000 19.128.303 21.006.169 24.626.186

      Sentenças Judiciais 1.114.450 5.420 17.406 80

      Emenda 100.000 100.000 130.000

Capital 16.050.587 14.050.000 12.270.623 10.562.363 8.406.185

      Manutenção 4 50.587 50.000 385.223 457.952 243.075

      Senteças Judiciais 75.000 104.411 103.109

      Emenda 5 16.000.000 14.000.000 11.810.400 10.000.000 8.060.001

Total 282.770.753 288.644.400 332.488.699 353.295.770 410.055.500
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Tabela 24 - ORÇAMENTO EXECUTADO 2004 
RECURSOS DO TESOURO, PRÓPRIOS E DE CONVÊNIOS 

   
ORIGEM DO RECURSO/DESPESA R$ % 

Recursos do Tesouro 393.255.671 88,4 
Pessoal 361.269.420 81,2 
   Ativo 216.912.669 48,7 
   Inativo e Pensionista 144.356.751 32,4 
   Sentenças Judiciais-Pessoal*    
Outros Custeios e Capital – OCC 31.986.251 7,2 
   Manutenção -  Custeio  20.716.029 4,7 
                        -  Capital   99.865 0,0 
   Sentenças Judiciais-OCC*    
   Emenda  -      Custeio 130.000 0,0 
                   -      Capital   59.535 0,0 
   Benefícios - Pré-Escolar 599.798 0,1 
                     Auxílio Transporte 2.795.966 0,6 
                     Auxílio Alimentação 7.585.058 1,7 
Recursos Próprios 12.014.941 2,7 
Outros Custeios e Capital -  OCC    
   Manutenção – Custeio 9.961.845 2,2 
                        - Capital 1.513.096 0,3 
   Restaurantes 540.000 0,1 
Recursos de Convênios 39.806.037 8,9 
Outros Custeios e Capital -  OCC    
    FNS 22.834.829 5,1 
             SUS - Manut. Hospitais de Ensino 22.003.427 4,9 
             Reforsus    
             Port. Interministerial Manut. Hosp. Ensino   
             Outros 831.402 0,2 
   SESU 9.346.844 2,1 
            Manutenção – UFBA 3.811.092 0,9 
            Manutenção-HUPES/MCO/CPPHO 2.121.858 0,5 
            Residência Médica 2.603.300 0,6 
            PET 251.631 0,1 
            Assistência Estudantil 174.259 0,0 
            Outros 384.704 0,1 
   CAPES 6.973.742 1,6 
   ANP 494.773 0,1 
   Ministério da Cultura 59.988 0,0 
   Ministério dos Esportes 95.861 0,0 

TOTAL  GERAL 445.076.649 100,0 
Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento 
* Os créditos de precatórios, no valor de R$ 1.952.239,00, foram descentralizados para os 
tribunais competentes; portanto,  não foram executados pela UFBA 
 

Consolidado o Orçamento Executado, pode-se analisar a estrutura de financiamento dos 
gastos, conforme os dados da Tabela 25 em que fica evidente a origem dos recursos na composição 
do Orçamento e sua participação percentual.  
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Tabela 25 - Estrutura dos Financiamentos dos Gastos 

 

 

 
 
 
 

 
Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento 

 
Enquanto as despesas com Pessoal são integralmente financiadas pelo Tesouro, as despesas 

de Custeio necessitam de um aporte de recursos de outras fontes que não o Tesouro. Em 2004, as 
despesas montaram em R$36.641.927,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, 
novecentos e vinte e sete reais), contribuindo o Tesouro com o equivalente a 56,8% desse montante. 
Assim, parte substantiva dos recursos provenientes da receita diretamente arrecadada, 20,0%, foi 
aplicada na complementação do pagamento de despesas com água, energia elétrica, telefone, 
vigilância, contratos de manutenção de elevadores, rede lógica. Importante também registrar que 
recursos fruto de convênio com a SESU, no valor de R$3.811.092,00, foram aplicados na 
complementação do custeio. Esse valor representa cerca de 40,0% do valor total de convênios 
firmados com a SESU/MEC (R$9.346.844,00) que poderiam ter sido negociados para aplicação em 
projetos acadêmicos caso a Fonte do Tesouro cobrisse de forma mais expressiva a manutenção da 
Instituição. 

 
Merece destaque o montante de recursos alocados para o pagamento de despesas de 

exercícios anteriores e um registro específico em relação aos valores destinados ao Auxílio a 
Estudantes, que apesar de representar cerca de um quarto da receita própria aplicada no custeio 
(R$4.602.115,00),  ainda fica aquém das necessidades da assistência estudantil, constituindo-se essa 
limitação financeira em obstáculo para a implementação plena do Programa de Ações Afirmativas 
da Universidade. A Tabela 26 -  Despesas por Fonte de Financiamento apresenta os principais itens 
de despesa da Universidade, excluindo-se as despesas com Pessoal. 

 
Tabela 26 - Despesas por Fonte de Financiamento 

Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento 

Item Origem dos Recursos R$ % 

1 Transferências do Governo Federal 393.255.671 88,4 

2 Recursos Próprios 12.014.941 2,7 

3 Convênios 39.806.037 8,9 

Total 445.076.649 100 

 
Despesa / Fonte 

 
Tesouro Própria Capes Sesu-Mec FNS Min. Esporte 

 e Turismo Total % 

Água 1.597.177 600.000 100.966  2.298.143 8,0

Energia Elétrica 2.822.858 258.576 1.914.205  4.995.639 17,5

Telefone 1.758.877 89.027  1.847.904 6,5

Limpeza 2.988.645 648.840  3.637.485 12,7

Vigilância 5.162.030 86.083 962.732  6.210.845 21,7
Diárias 142.900 54.441 204.071 852  402.264 1,4

Passagens 232.539 91.089 697.092 4.176  1.024.896 3,6

Contratos 1.863.618 572.313 57.328 35.000 299.736  2.827.995 9,9
Exercícios 
Anteriores 1.292.972 710.451   69   2.003.492 7,0 

Estudantil 104.102 1.042.889 174.259  1.321.250 4,6 
Material 
Permanente 159.400 683.772  143.075 555.132 95.861 1.637.240 5,7 

Obras  413.474  413.474 1,4 

T o t a l 18125.118 4.602.115 958.491 3.979.077 859.965 95.861 28.620.627 100,0



Universidade Federal da Bahia  - Relatório de Gestão 2004 

 57

 
Diante das restrições orçamentárias relativas à Fonte Tesouro, as Receitas Próprias 

constituem-se em importante instrumento para a realização dos projetos acadêmicos e como visto, 
complementação das despesas de custeio. Como já anteriormente observado, o limite orçamentário 
autorizado para o exercício de 2004, foi significativamente superior ao de 2003. As Receitas Próprias 
em relação ao ano anterior cresceram 7,4%, desempenho menor que o de 2003, em função da queda 
da receita proveniente de concursos que inclui o vestibular (23,6%), a mais expressiva no conjunto 
dessas receitas (representa 31,0% do total), assim como a de Estudos e Pesquisa. Houve incremento 
na receita provinda da expedição de documentos, receitas patrimoniais, cursos e outros receitas. A 
seguir, apresentam-se os dados relativos às Receitas Diretamente Arrecadadas. 

 
 

Tabela 27 - Receitas Diretamente Arrecadadas 
2003-2004 

R$1,00 
Receita 2003 2004 Var. % 

Concursos 4.023.895 3.072.401 -23,6 

Expedição de Documentos 242.063 1.139.192 370,6 

Retribuição por Matrícula 26.504 118.509 347,1 

Receitas Patrimoniais 978.278 1.830.471 87,1 

Estudos e Pesquisas 2.195.288 1.091.092 -50,3 

Cursos 524.049 1.461.904 179,0 

Serviços Administrativos 968.208 707.681 -26,9 

Outros 284.554 504.149 77,2 

Total 9.242.839 9.925.399 7,4 
 Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento 

 
No que diz respeito às despesas de custeio, a Tabela 28 -  Evolução das Despesas Realizadas 

– Principais Serviços apresenta os cinco serviços que consomem parte importante dos recursos 
destinados a essa rubrica. Vê-se ainda que é crescente o volume de recursos absorvido com tais 
serviços, seja em função do valor de determinadas tarifas como a relativa aos serviços de água e 
esgotamento sanitário, seja em função dos reajustes contratuais praticados pelas empresas 
prestadoras de serviços, além do próprio crescimento da Universidade – criação de novos cursos, 
incremento das atividades de pesquisa e extensão -  que amplia o consumo de determinados 
insumos como água e energia elétrica e serviços como telefone, vigilância e limpeza. 

 
 

Tabela 28 - Evolução Despesas Realizadas - Principais Serviços 
R$1,00 

Serviço 2001 2002 2003 2004 

Água 1.643.196 1.331.447 1.414.985 2.298.143 

Energia 2.208.409 3.095.781 4.482.761 4.995.639 

Limpeza 2.587.924 3.195.045 3.567.558 3.637.485 

Telefone 1.101.928 1.261.078 1.701.247 1.847.903 

Vigilância 3.153.621 3.863.572 5.073.736 6.210.845 

Total 10.695.078 12.746.923 16.240.287 18.990.015 
Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento 

 

 
Tem-se reiteradamente registrado, neste Relatório, a necessidade de ampliação da dotação 

orçamentária da Universidade de modo  que a Instituição possa saldar seus compromissos do 
exercício no próprio exercício. No entanto, dada a insuficiência do crédito, despesas ficam 
pendentes para serem atendidas no exercício seguinte, como indica o quadro Débitos a Saldar. Em 
2004, R$1.411.712,00 (um milhão, quatrocentos e onze mil, setecentos e doze reais) ficaram como 
débitos o que representa 3,9% do OCC de Manutenção. Observe-se contudo que em relação aos dois 
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últimos anos houve considerável redução no comprometimento de recursos do exercício seguinte  
para saldar tais débitos, resultado da política de contenção e racionalização de despesas praticada 
pela Administração, conforme mencionado em item específico do Relatório. As Tabelas 29 – Débitos 
a Saldar e 30 – Comparativo Débitos a Saldar – OCC apresentam esses dados. 

 
 

Tabela 29 - Débitos a Saldar 
 

Em R$1,00 
Item Especificação Valor 

1 Limpeza                394.461 

2 Luz                248.152 

3 Telefone                  23.212 

4 Manutenção de Redes                173.640 

5 Radiobrás                  25.915 

6 Diárias                  10.000 

7 Passagens                    7.466  

8 Débito Concurso Vestibular                235.000 

9 Débitos com as Unidades  Rec. Próprios                102.465 

10 Vigilância                191.401 

Total            1.411.712 
Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento 

 
 
 

Tabela 30 - Comparativo Débitos a Saldar / OCC 
2002 – 2004 

Em, R$1,00 

Ano Débito a Saldar OCC Manutenção % 

2002 2.124.205 27.563.362 7,7 

2003 2.347.011 30.691.071 7,6 

2004 1.411.712 36.641.927 3,9 
Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento 

 
 
Dada a dimensão da questão, registra-se de forma particular, dívida importante da 

Universidade, que remonta a exercícios anteriores, com a EMBASA, empresa do Governo do Estado 
da Bahia, que tem o monopólio dos serviços de água e esgoto no Estado. Essa dívida, tem o valor 
atual (corrigido com juros de 1,% ao mês pela Tabela Price) de R$5.346.157,24 (cinco milhões, 
trezentos e quarenta e seis mil, cento e cinqüenta e sete reais e vinte e quatro centavos), cujo 
pagamento está sendo objeto de negociação entre a Reitoria e a direção da Empresa. É importante 
ainda deixar registrado que essa pendência entre a UFBA e a EMBASA tem impedido que a 
Universidade firme convênios e contratos com o Governo do Estado da Bahia, inclusive com a 
FAPESB, a Fundação do Estado da Bahia que apóia atividades de pesquisa,  e que receba recursos de 
convênios e contratos já firmados com o Estado da Bahia por conta de decreto nº 9.266 de 14 de 
dezembro de 2004. 

  
Em relação à gestão orçamentária ainda cumpre mencionar o esforço despendido pela 

Administração no sentido de quitar débitos com a contrapartida da Universidade em relação ao 
REFORSUS. Com grande esforço e utilizando recursos das Fontes 250 e 280, a Administração 
transferiu para o Hospital Universitário Prof. Edgard Santos o valor de R$321.805,55 e para a 
Maternidade Climério de Oliveira, R$80.372,66, valor total de R$402.178,21 (quatrocentos e dois 
mil, cento e setenta e oito reais e vinte centavos) em recursos de Capital de modo a liquidar tal 
dívida, remanescente de gestões passadas. 
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Por fim, ressalta-se que o aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira está 

intimamente articulado com o aperfeiçoamento do planejamento institucional em seus vários níveis 
e dimensões. Nesse sentido, a expectativa da Gestão é que os investimentos que estão sendo 
realizados na capacitação dos recursos humanos, no aprimoramento dos sistemas corporativos da 
Instituição, na reflexão continuada sobre a adequação dos procedimentos administrativos resultem 
na boa utilização dos recursos públicos, atendendo aos indicadores de eficiência, eficácia e 
efetividade que devem balizar a gestão pública. 
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5. GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS ACADÊMICOS 
 

Em 2004, a UFBA firmou 551 acordos, entre convênios, contratos e termos aditivos a 
instrumentos anteriormente assinados, cujas ações se estenderam durante o ano, conforme tabelas 
a seguir: 
 

Tabela 31  -   Instrumentos Assinados -  2004 
 

Instrumentos Assinados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Convênios 17 23 17 10 36 19 21 22 27 11 48 71 322

Contratos 1 3 3 5 13 3 4 2 2 1 2 7 46
Termos Aditivos a 
Convênios 14 11 11 9 3 7 10 4 9 5 19 23 125

Termos Aditivos a Contratos 4 2 5 10 10 3 5 4 4 1 4 6 58

Total 36 39 36 34 62 32 40 32 42 18 73 107 551

Fonte: Setor de Convênios / PROPLAD 

 
Tabela 32   -  Distribuição dos Instrumentos, por Categoria – 2004 

 
Tipo/Mês Jan Fev. Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total % 

Nacionais 32 35 32 32 55 32 35 27 41 17 66 107 511 92,7
Órgãos Federais 8 18 3 3 10 5 4 10 7   12 13 93 16,9
Órgãos Estaduais 9 5 7 8 3 8 7 3 8 2 10 14 84 15,2
Órgãos Municipais 1 1 2 2 1 1 1 2       2 13 2,4
Empresas Privadas 8 7 15 7 22 9 10 5 14 9 12 8 126 22,9
Fundações, Associações etc 6 4 5 12 19 9 13 7 12 6 32 70 195 35,4

Internacionais 4 4 4 2 7   5 5 1 1 7   40 7,3

Total 36 39 36 34 62 32 40 32 42 18 73 107 551 100,0

Fonte: Setor de Convênios / PROPLAD 
 
Em relação à demanda por Unidade; os Institutos de Biologia, Geociências, Saúde Coletiva, o 

Hospital Universitário Prof. Edgard Santos, a Escola de Administração, a Escola de Medicina 
Veterinária e a Escola Politécnica são as Unidades que apresentam a maior demanda, sendo que a 
ultima contribuiu com 13% do total. 

 
Se for considerado o número de acordos por esfera do órgão conveniado, as Fundações estão 

em primeiro lugar com 35,4 do total. Isto se deve ao fato de que nesta classificação estão 
computados os convênios com a FAPESB, fundação estadual que apóia projetos de pesquisa, que 
contribui com 85% do total do item, apoiando projetos que concorrem a editais e projetos de 
carteira para viabilização de viagens de professores para apresentação de trabalhos técnicos ou de 
eventos da Universidade.  Vale ressaltar que no ultimo edital do ano, foram aprovados 17 projetos 
das diversas universidades baianas, dos quais 12 foram da UFBA. 

 
Em segundo lugar estão os convênios com empresas privadas incluindo a cooperação técnica 

com universidades particulares e os recursos alocados por empresas para as Redes de Cooperação 
Tecnológicas incentivadas e apoiadas pela FINEP, a exemplo da PETROBRAS que participou de dez 
convênios. 

 
A seguir, tem-se os convênios com órgãos federais e estaduais com uma contribuição bem 

semelhante, 16,9%e 15,2%, respectivamente. Nos órgãos federais a contribuição do CNPq foi de 10 
apoios diretos e mais 8 apoios através de convênios em conjunto com a FINEP, que apoiou 16 redes 
de Cooperação com a participação da UFBA. 
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As Prefeituras Municipais, com apenas 2,4% do total, tiveram convênios de importância 
fundamental, a exemplo do convênio com a Prefeitura Municipal de Salvador, com o objetivo de 
Formar professores da rede municipal de ensino com um valor global de um milhão de reais e do 
convênio com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, com objetivo similar, de formar 
professores da rede estadual que não possuem licenciatura plena e estejam atuando da 5ª à 8ª 
séries do Ensino Fundamental, no valor total R$ 4.603.500,00 (quatro milhões, seiscentos e três mil 
e quinhentos reais), para ofertar sete cursos de Licenciatura. 

 
Em 2004 também foram firmados 40 acordos internacionais, contribuindo com 7,3 do total, 

entre eles 22 de cooperação técnica e intercâmbio e 18 de apoio a projetos de pesquisa da UFBA. 
Vale ressaltar a cooperação da Fundação Ford nos Programa de gestão participativa com liderança 
em educação, do ISP, Programa de treinamento interinstitucional em metodologia de pesquisa em 
gênero, sexualidade e saúde reprodutiva, do ISC e no projeto do CEAO para Produção e 
disseminação de análise sobre políticas de ações afirmativas no Brasil. A Wellcome Trust financiou o 
projeto do ISC O impacto da urbanização, migração, mudanças em estilo de vida e exposições à 
infecções sobre a ocorrência de doenças atópicas na América Latina,  no valor de cinco milhões e 
meio de reais. 

Tabela 33  - Convênios com Instituições Estrangeiras- 2004 
 

 

Fonte: Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA - 2004 

 

 

 

Nº Instituições Estrangeiras 
 

País 

1 Nova Universidade da África do Sul – UNISA  África do Sul 
2 Universidade Nacional de Lujan  Argentina 
3 Universidade de Granada Espanha 
4 Fundação José Ortega y Gasset  Espanha 
5 Universidade Rovira i Virgili  Espanha 
6 Universidade de Barcelona  Espanha 
7 Universidade de Essex  Inglaterra 
8 Universidade Politécnica de Milão  Itália 
9 Universidade de Cagliari  Itália 
10 Instituto Político de Paris  França 
11 Universidade Claude Bernard – Lyon 1  França 
12 Université Henri Poincaré – Nancy 1  França 
13 Universidade Jean Monnet de Saint Etienne  França 
14 Inst. Sup. de Ciências do Trabalho e da Empresa Portugal 
15 Universidade Nova de Lisboa  Portugal 
16 Universidade Autônoma Metropolitana – Xochimilco  México 
17 Universidade Eduardo Mondlane  Moçambique 
18 Universidade de Giessen  Alemanha 
19 Instituto Superior de Angola  Angola 
20 Califórnia State University  Estados Unidos 
21 Buffalo University  Estados Unidos 
22 Temple University  Estados Unidos 
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6. ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE  
 

A Superintendência Estudantil (SEST) é o órgão responsável pela execução da política de 
Assistência ao Estudante, com base em programas definidos pelos Conselhos Superiores da 
Universidade. 

 
Cabe à SEST  a administração  da Creche Universitária, das Residências Universitárias I, II e 

III de Salvador, dos Restaurantes Universitários de Salvador e Cruz das Almas, das Residências 
Universitárias “Trio Elétrico”, “Hospital” e R.2 situadas no Campus de Cruz das Almas (Escola de 
Agronomia) além do PEC-G – Programa Estudante Convênio de Graduação. 

 
• Residências Universitárias: atendem 224 estudantes em Salvador e 90 em Cruz das 

Almas. Esses estudantes são beneficiados também com refeições nos restaurantes 
universitários. 

 
• Restaurantes Universitários: atendem aos residentes e aos estudantes que recebem a 

bolsa alimentação. Em 2004, a UFBA investiu R$662.020,00 na compra de gêneros 
alimentícios para esses restaurantes e a creche e R$327.600,00  em pagamento de 
pessoal de modo a mantê-los em funcionamento, de forma a suprir a necessidade de 
pessoal. 

 
Tabela  34   - Distribuição das Refeições Servidas 2004 

 
Especificação Cruz das Almas Salvador 

Café da Manhã 14.568 88.536 

Almoço 21.841 81.989 

Janta 15.353 63.327 

Total 51.762 233.852 
      Fonte: Coordenação de Administração de Pessoal – SPE/UFBA 

 
 

• Auxilio Financeiro a Estudantes: no exercício de 2004, foram concedidos auxílios para 
compra de medicamentos, óculos e apoio a viagens para participação em congressos, 
que importaram em R$ 67.296,03.  

 
• Bolsas Estudantis: Dadas as limitações de vagas nas residências universitárias, a UFBA 

concede à população estudantil carente bolsas alimentação de modo que possam fazer 
uso dos restaurantes universitários. Essa população pode ainda candidatar-se a utilizar 
a creche, concorrer a bolsas para cursar línguas no Instituto de Letras e no caso 
específico dos alunos de Odontologia a receber apoio, prestado pela Faculdade de 
Odontologia, para equipamentos necessários ao curso como micromotores e turbinas. 
Vê-se na Tabela abaixo a distribuição de bolsas estudantis em 2004/1, observando-se 
que em 2004/2 não houve modificação no quadro da oferta de bolsas por conta da 
greve estudantil de julho a 10 de novembro de 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidade Federal da Bahia  - Relatório de Gestão 2004 

 64

 
 

Tabela  35 -  Bolsas Disponibilizadas em  2004 
 

2004.1 2004.2 
Tipo da Bolsa 

Vagas Inscritos Contemplados Vagas Inscritos Contemplados

Salvador 

Moradia * 25 83 25 0 0 0 

Alimentação * 25 52 25 0 0 0 

Creche 41 22 19 0 0 0 

Micromotores/ Turbinas 50 37 36 0 0 0 

Curso de  Línguas 24 115 24 21 46 21 

 - Inglês 15 101 15 15 38 15 

 - Espanhol 4 5 4 0 0 0 

 - Francês 4 6 4 4 5 4 

 - Alemão 1 3 1 2 3 2 

Cruz das Almas 

Moradia (*) 4 37 4 0 0 0 

Alimentação (*) 13 15 13 0 0 0 

Isenção de Taxas junto à SGC 52 52 52 0 0 0 
Fonte: Superintendência Estudantil  
(*) Referem-se a bolsas novas 

 
Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) 
 

O Programa “Estudante-Convênio de Graduação” (PEC-G) concretiza uma cooperação 
educacional entre o governo brasileiro e países em desenvolvimento, especialmente os da África e 
da América Latina. Em 2004, a UFBA recebeu um total de 15 estudantes vindos de Cabo Verde 
(nove), Guiné Bissau (dois), São Tomé (um), Gabão (um) e Colômbia (dois).  
 
Creche Universitária 
 

A Creche mantida pela UFBA atende 60 crianças, filhos de estudantes (41) e de funcionários 
(19) com idades de seis meses a cinco anos. A Creche desenvolve trabalho pedagógico de 
reconhecida qualidade em que pesem as dificuldades com sua manutenção. No concurso realizado 
em 2004, a Administração definiu vagas para atender às necessidades de pessoal qualificado para 
compor o quadro da Creche. Nela, as crianças além de contarem com as atividades próprias à 
educação infantil são cuidadas e alimentadas no restaurante existente na própria Creche,na qual 
foram servidas, em 2004, 15.691 refeições. 
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7.  ASSISTÊNCIA A SAÚDE 
 

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

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos, incluindo o Ambulatório Magalhães Neto e 
Centro Pediátrico Professor Hosannah de Oliveira, partes integrantes da sua estrutura 
organizacional, é um órgão suplementar da UFBA, tendo como atribuições desenvolver atividades de 
suporte ao ensino, pesquisa e extensão na área de saúde. Através da Portaria Interministerial nº 
2378/04, publicada no Diário Oficial da União de 26/10/04, foi certificado como hospital de ensino, 
reafirmando, portanto, a sua missão de prestar assistência à saúde da população, formar recursos 
humanos voltados para a prática de ensino, pesquisa e assistência e produzir conhecimento em 
benefício da coletividade. 
 

Cada vez mais se firmando como hospital de referência no Estado da Bahia o HUPES em 2004 
implantou e ampliou procedimentos e exames de alta e média complexidade de elevada relevância 
para o tratamento e diagnóstico de pacientes. Muitos deles realizados somente pelo HUPES, em 
todo Estado da Bahia. Merecem destaque os seguintes: 
 

a) Exame de histocompatibilidade que consiste em identificar o par ( paciente/doador mais 
compatível), condição indispensável para a realização de transplante de órgãos. Além do 
Estado da Bahia, o Laboratório de Imunogenética do HUPES atende também as 
solicitações da Central Nacional de Captação e Doação de Órgãos do Estado de Sergipe e 
ao Hemocentro do Estado de Alagoas.  Em 2003 foram realizados 343 exames e em 2004 
houve um crescimento significativo de, aproximadamente, 126% com 778 exames 
registrados; 

 
b) Exame de imunofenotipagem indicado para o diagnóstico do tipo de leucemia, através da 

análise precisa das células. Implantado em 2004 no Serviço de Hematologia do Banco de 
Sangue, sendo também o único hospital na Bahia a realizar o mencionado exame;  

 
c) Litrotripsia  Extracorpórea consiste em uma técnica de tratamento de cálculo renal não 

invasivo de alta complexidade e alta resolutividade, único equipamento disponível na 
rede pública, em funcionamento no HUPES desde o mês de setembro de 2004; 

 
d) Terapia a laser a tenometria aplanação, fundoscopia, gonioscopianos, mapeamento de 

retina etc. para tanto o Serviço de Oftalmologia ampliou tanto o número de consultas 
para adultos e crianças além do número de procedimentos.    

 
A reorganização da Unidade de Cirurgia Cardiovascular – UCCV, após o término do Convênio 

de Gestão com a Fundação Baiana de Cardiologia, no final do mês de novembro de 2004, se 
constituiu em elevada prioridade para o HUPES. Investimentos foram assegurados pelo Ministério da 
Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) e 
serão liberados em 2005 diretamente à Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, entidade 
convenente e responsável pela movimentação dos recursos.  
 

Dos projetos enviados ao Ministério da Saúde em anos anteriores e durante o exercício de 
2004, alguns foram aprovados e tiveram recursos liberados no exercício de 2004. São eles:  

 
• A  Reforma da Unidade Agência Transfusional no valor de R$83.041,40, Convênio 

3080/2002, em fase de conclusão, com significativa melhoria das instalações, 
possibilitando o cumprindo da meta de coleta de sangue com garantia de qualidade, 
apoiado pelo programa da ANVISA – Oficina de Boas Práticas de Tecnovigilância em 
hospitais. 

 
• O Laboratório de Pesquisa em Doenças Infecciosas e Retrovírus foi contemplado através 

do Convênio CFAnº 887/03, projeto “Reforma e Adequação do Laboratório de Pesquisas 
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em Doenças Infecciosas e Retrovírus" com R$ 89.731,53, dos quais foram liberados pelo 
MS/UNESCO o valor da primeira parcela de R$ 44.865,76 e a Pró-Reitoria de 
Planejamento e Administração antecipou o crédito orçamentário relativo à segunda 
parcela no valor de R$ 44.865,76 para viabilizar a licitação integral da obra que tem 
início previsto para janeiro de 2005. Esta reforma reduzirá a vulnerabilidade à exposição 
pela infecção do HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis -DST.  

 
Na área de Saúde do Trabalhador foram aprovados dois projetos. Um relativo à Implantação 

de Um Serviço Ambulatorial Terciário de Audiologia Ocupacional, formalizado através da Portaria 
162/2004, no valor de R$ 220.000,00, cujos recursos foram liberados integralmente e o segundo 
relativo à Implantação de um Laboratório de Atenção Terciária Especializada em Doenças do 
Trabalho, no valor de R$598.715,69, que apesar de aprovado no exercício de 2004 só terão  recursos 
liberados em 2005 diretamente à FAPEX, mediante Convênio firmado entre o Fundo Nacional de 
Saúde e aquela Fundação. Ambos os projetos visam a estruturação de Centros de Referência em 
Saúde do Trabalhador- CRST no Estado da Bahia.    
 

Outra iniciativa de alta relevância para o desempenho dos serviços médicos- hospitalares foi 
a reestruturação do Serviço de Engenharia Clínica do HUPES. Além do atendimento básico de caráter 
corretivo aos equipamentos técnicos de todo o HUPES, foi organizada uma central de equipamentos 
e acessórios, consistindo em controle, distribuição e armazenamento de equipamentos para permitir 
o suporte imediato às unidades internas do hospital em caso de quebra ou necessidade imediata de 
aparelhos e equipamentos para a continuidade dos serviços. 
 

O HUPES também conseguiu em 2004 equacionar as pendências financeiras remanescentes 
dos exercícios de 2001 e 2002 relativas ao pagamento da contrapartida de 15% nas despesas 
realizadas com obras e aquisição de equipamentos referentes aos Subprojetos BA 2927400070 e Ba 
2927400040 do Projeto REFORSUS. A Reitoria, com enorme esforço, destinou ao HUPES R$ 
325.632,80 com a finalidade de saldar as dívidas com esse Projeto e evitar a suspensão de repasses 
financeiros federais para a Instituição. Também foram destinados recursos da receita própria da 
Universidade, no valor de R$140.000,00, para a compra de uma caldeira, devido ao estado crítico da 
existente no HUPES.  

 
Os quadros abaixo, estão demonstrados indicadores relativos ao conjunto  das atividades de 

prestação de serviços à comunidade baiana, reveladoras da relevância  do HUPES na assistência à 
saúde particularmente da população de  baixa renda:  

 
Tabela 36 - Dimensionamento do HUPES 

 
Especificação Quantitativo 

Especialidades Médicas 24 
Ambulatórios 156 
Enfermarias 14 
Corpo Médico 225 
Corpo de Enfermagem 732 
Corpo de Apoio 768 
Médicos Residentes 123 

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

Tabela 37 -    Indicadores Hospitalares – 2004 
 

Especificação Quantitativo 
Nº Leitos (média mensal) 241 
Taxa Média de Ocupação de Leitos 66,0% 
Tempo Médio Permanência (dias) 13,3% 
Taxa de Infecção Hospitalar 6,16% 
Média de Paciente dia 167 
Taxa Global de Óbitos 6,66 
Fonte: Setor de Custos(HUPES e CPPHO) 
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Tabela 38   -   Produção – 2004 

 
Especificação Quantitativo 

Consultas Ambulatoriais 159.562 
Internações 5.059 
Cirurgias 3.526 
Radiodiagnósticos por exames 30.424 
Paciente-dia 59.966 
Exames Laboratoriais 490.886 
Eletrocardiograma 7.912 
Outras Consultas  5.248 
Fonte: Setor de Custos 

 
Tabela 39  -  Recursos Recebidos – 2004 

 
Fonte de Recursos Valor R$1,00 

UFBA – RECEITA PRÓPRIA 465.632,80 
SUS –Gestor Estadual                                                *14.113.291,00 
SUS- Gestor Municipal 107.340,20 
MS – PORTARIA 1.254/04 1.847.550,00 
MEC- CONVÊNIO 51/04 1.847.200,00 
MS- CFA Nº 887/03 (UNESCO) 89.731,53 
MS- PORTARIA 162/04 220.000,00 
MS- CONVÊNIO 3080/02 83.041,40 

TOTAL 18.773.786,93 
Fonte: Seção de Contabilidade e Orçamento – SIAFI  -   FAPEX- SUS Gestor Municipal. 
 
*Deste valor R$360.000,00 se referem ao SMURB e FARMÁCIA, faturados pelo 
HUPES. *Além deste valor o HUPES deixou de receber no exercício de 2004 o valor 
de R$ 1.670.423,30 do pagamento autorizado pelo SUS, devido à SESAB ter 
solicitado a retenção em função de um repasse indevido à FAPEX em 2003. O valor 
real do HUPES/CPPHO é, portanto, 
 R$ 15.423.714,00.  
     

Devem ser registrados, além dos eventos e fatos acima mencionados, o encerramento, em 
novembro de 2004, das atividades da Fundação Baiana de Cardiologia no HUPES, passando a 
UCCV/Unidade de Cirurgia Cárdio Vascular do Hospital a responsabilizar-se pelas atividades que, 
nele, vinham sendo desenvolvidas desde o inicio da década de noventa pela FBC. Ainda deve ser 
mencionada a realização de eleições para a escolha do Diretor do HUPES, eleito por expressiva 
maioria dos votos, cerca de 90,0% dos votos válidos, regularizando-se assim a administração do 
Hospital, conduzida ao longo de 2004 por um Diretor Pró-Tempore. 
 
 
7.2 MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA - MCO 
 

Por ser um  órgão suplementar da Universidade Federal da Bahia, tem como missão a 
Pesquisa, o Ensino e a Assistência. Esta última, por sua vez, é a principal geradora de recursos, já 
que a MCO disponibiliza 100% dos seus leitos para o Sistema Único de Saúde que, em contrapartida, 
financia a maior parte da receita arrecadada pela Maternidade. 

 
A greve ocorrida na Universidade em 2004, aliada à falta de recursos financeiros, contribuiu 

para o agravamento dos problemas existentes na MCO. Na tentativa de encontrar alternativa para 
resolver esta situação foi elaborado um plano de ações emergenciais, pela nova direção da MCO, 
com vistas a alcançar o equilíbrio financeiro entre as contas de receita e despesa.  

 
Com o desenvolvimento dessas ações a MCO conseguiu superar as adversidades, equilibrando 

as suas contas de receitas e despesas, pagando pendências trabalhistas, liquidando débitos com 
fornecedores e prestadores de serviços, e realizando algumas melhorias das muitas que necessitam 
ser realizadas. 
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Principais Ações Desenvolvidas  
 
• Almoxarifado - Reforma do depósito, construção de sala de espera e trabalho climatizada, 

colocação de exaustores e melhoria da rede elétrica. 
• Ambulatório - Recuperação dos aparelhos de Ar Condicionado; reforma e instalação do Banco de 

Leite Humano; instalação da sala de Curativos. 
• Lavanderia - Instalação dos equipamentos adquiridos via Projeto REFORSUS; recuperação da 

Caldeira; aquisição de Máquinas de Costura; 
• Serviço de Nutrição - aquisição de 02 (dois) Fogões Industriais, 03 (três) frízeres,02 (duas) 

Geladeiras, utensílios para cozinha; instalação de um computador e 03 (três) ventiladores . 
• Sala de Aulas – Sonorização; pintura das dependências. 
• Capela – Recuperação. 
• Centro Obstétrico - Humanização da sala de espera e admissão com instalação de climatização 

para pacientes; melhorias na climatização das Salas de Parto, Cirurgias e Pré-parto; recuperação 
física e pintura das paredes e tetos do Centro Cirúrgico, e de todo o Centro Obstétrico; 
recuperação do banheiro para Estudantes; ampliação da rede de informática até o Centro 
Obstétrico; aquisição de dois carros de anestesia, um bisturi eletrônico, uma máquina fotográfica 
digital, monitores para ECG , focos de teto e auxiliares com bateria, detectores de batimentos 
fetais, dentre outros. 

• Centro de Material Esterilizado - Climatização da Sala de preparo de materiais; recuperação da 
área física, com pintura de paredes e tetos; recuperação do telhado e da rede elétrica. 

• Enfermarias - Aquisição de Cardiotocógrafo de última geração; ativação dos leitos do 1° 
pavimento; aquisição de uma seladora para a Central de KITs; recuperação de todo telhado, bem 
como do forro de gesso das áreas de circulação, com pintura de paredes e tetos. 

• Laboratório - Melhoria da climatização; aquisição de um imunizador, um Computador, um 
homogeinizador, e um dioinizador. 

• Diminuição do número de funcionários do Projeto MCO/FAPEX de 149 para 75. 
• Outros setores - Recuperação da ambulância; aquisição de geladeiras e ventiladores. 

 
Tabela 40 -  Caracterização da Instituição 

Especificação Quantitativo 

Especialidades Médicas 2

Ambulatórios 10

Enfermarias 8

Corpo Clínico 59

Corpo de Enfermagem 26

Corpo de Apoio 127

Leitos 72

Taxa Média de Ocupação de Leitos (%) 62 80

Tempo Médio de Permanência em dias 4 22

Média de Paciente - Dia 40 2

Taxa Global de Óbitos (%) 1 25

Consultas Médicas 17 140

Outras Consultas 10 783

Internações 6 187

Exames Laboratoriais 66 555

Serviços de Apoio Diagnóstico 8 067

Partos Normais 1 405

Partos Cirúrgicos 888

Partos Gemelares 0

Nascimentos 2.369 
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Natimortos 36 

Curetagens 578

Cirurgias 26
Fonte :  Maternidade Climério de Oliveira  - UFBA 

 
 

Tabela 41 - Recursos Recebidos –  2004 
 

Fonte de Recursos Valor R$ 1,00 

SUS – Gestor Estadual 2.463.277,60 

SUS – Gestor Municipal 84.374,54 

MS – PORTARIA 1.254/04 290.000,00 

MEC – CONVÊNIO 51/04 145.032,76 

Total 3.116.652,14 
                                            Fonte : Seção de Contabilidade e Orçamento – SIAFI e FAPEX 
 
 
 
7.3 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE E  SOCIAL  - SMURB 
 

O SMURB desenvolve atividades de cunho individual, destacando-se as atividades periciais, 
assistenciais, assistência médica essencialmente curativa, como: clínica médica, clínica 
ginecológica, psicologia, ortopedia,  fisioterapia e outras especialidades tais como oftalmologia e 
odontologia. A seguir  atividades de promoção e prevenção de agravos à saúde: 
 
 
 

Tabela 42 -  Atendimentos por Especialidade 
 

Especialidades Nº % 
Clínica médica 5.534 21,69 
Clínica cirúrgica 321 1,26 
Clínica ginecológica 2.598 10,18 
Perícia médica 3.286 12,88 
Psiquiatria 467 1,83 
Dermatologia 1.205 4,72 
Psicologia 500 1,96 
Fisioterapia 907 3,55 
Oftalmologia 1.178 4,62 
Cardiologia 1.718 6,73 
Ortopedia 866 3,39 
Odontologia 2.770 10,86 
Serviço social 22 0,09 
Endocrinologia 231 0,90 
Médico Trabalho 623 2,44 
Consulta acidente trabalho 3.286 12,88 

Total 25.512 100,00 
                                          Fonte:SMURB -Setor de Informática (janeiro a novembro 2004) 
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O maior percentual de atendimentos está sendo realizado no setor de enfermagem (36,21%) 

seguido de fisioterapia para doenças reumáticas com 20,67% . 
 

Tabela  43-   Procedimentos por Especialidade 
Procedimentos Nº % 

Terapia de Grupo 107 0,48 
Terapia Individual 2.381 10,71 
Teste Psicológico 239 1,07 
Citologia 241 1,08 
Colposcopia 1.094 4,92 
Eletrocoagulação 01 0,004 
Tonometria/fundoscopia/mapeamento retina 1.631 7,33 
Fisioterápicos para alterações motoras 18 0,08 
Fisioterápicos para distúrbios circulatórios 5 0,02 
Fisioterápicos para contusões 56 0,25 
Fisioterápicos para entorses 80 0,36 
Fisioterápicos para doenças reumáticas 4.596 20,67 
Fisioterápicos para doenças tendinosas e musculares 497 2,24 
Fisioterápicos para recuperação funcional pós cirurgia 181 0,81 
Cirúrgicos 76 0,34 
Odontológicos* 1.130 5,08 
Glicemia capilar 222 1,00 
Eletrocardiograma 700 3,15 
Curativos 563 2,53 
Inalações 19 0,09 
Administração medicamentos 268 1,21 
Atendimento médico com observação 21 0,09 
Retirada de pontos 12 0,05 
Atendimento Domiciliar 46 0,21 
Atendimento enfermagem 8.052 36,21 

Total 22.236 100,00 
      Fonte: SMURB -Setor de Informática(janeiro a novembro 2004) 
      * Dados do mês de janeiro 2004 

 
O SMURB atende a uma demanda  de estudantes, professores  e técnico – administrativos e 

dependentes. Atualmente a clientela cadastrada é de 40.322. Quanto ao atendimento ao alunado, 
destaca-se a concessão de atestados para justificativas de faltas e avaliação de aprendizagem. 
 

Tabela  44 -  Perfil da Clientela Cadastrada no SMURB 
 

Clientes Nº % 
Alunos 24.532 60,84 
Funcionários Ativos 5.493 13,62 
Funcionários Aposentados 2.781 6,90 
Dependentes 3.671 9,10 
Prestação Serviço 128 0,32 
SUS 3.691 9,15 
FAPEX 26 0,06 

Total 40.322 100,00 
Fonte: SMURB -Setor Cadastro 

 
Verifica-se que o setor de perícia médica realiza exames pré-admissionais para servidores e 

estudantes ingressantes na Universidade. 
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Tabela 45 -  Freqüência dos Laudos Expedidos pela Perícia Médica 

Tipo de Laudo Nº % 
Avaliação de Aprendizagem 1.022 24,51 
Pré Admissionais professores 214 5,13 
Pré Admissionais técnicos 263 6,31 
Licença Médica (FAPEX) 121 2,90 
Licença Médica 2.252 54,00 
Trancamento total 112 2,69 
Limitação  de Atividade 18 0,43 
Isenção do Imposto de Renda 44 1,06 
Aposentadoria por invalidez 18 0,43 
Trancamento parcial 06 0,14 
Exercícios Domiciliares 72 1,73 
Atestado de Sanidade Física e Me 16 0,38 
Readaptação funcional 08 0,19 
Outros 04 0,10 

Total  4.170 100,00 
  Fonte: SMURB - janeiro à 01 de dezembro de 2004. 

  
 

A tabela acima confirma mais uma vez a necessidade da revisão acerca dos critérios para 
abonos de faltas, tanto para avaliação de aprendizado como de ausências ao  serviço. A redução do 
número de atendimentos em 2004, foi em conseqüência do período prolongado de greve, 
principalmente estudantil.  
 
INFRA – ESTRUTURA 
 

O SMURB dispõe de um quadro de 111 funcionários, sendo que destes 22 são médicos, 10 
enfermeiros, 06 psicólogos, 01 nutricionista, 01 assistente social, 05 odontólogos, 01 fisioterapeuta, 
01 farmacêutico e os demais técnico-administrativos.  
  
 
DESTAQUES DO SERVIÇO 

 
• Melhoria no padrão de atendimento, comprovado pela opinião de pacientes. 
• Incorporação de 2 enfermeiros; 01 engenheiro civil; 01 psicóloga e 01 médico. 
• Realização de 477 exames pré - admissionais aprovados em concurso da Ufba. 
• Colaboração do serviço na elaboração dos critérios para avaliação bio-psico-social. 
• Implantação do Programa de Atenção Domiciliar. 
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8. ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 
 

Ao longo de 2004, os Conselhos Superiores da Universidade Federal da Bahia - Conselho 
Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e Conselho de 
Curadores - realizaram sessões ordinárias e extraordinárias, em cumprimento as normas estatutárias 
e regimentais, a fim de atender às demandas de assuntos específicos às suas  respectivas 
competências estabelecidas no Estatuto da UFBA. 
 

Vale ressaltar a atipicidade letiva e funcional do período em apreço, por força da 
simultânea deflagração de greves docente, técnico-administrativa e discente. Em função da 
prolongação do movimento estudantil, o semestre em curso foi comprometido e houve a suspensão 
do calendário letivo da UFBA, de acordo com resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
até o desfecho final do movimento. 
 

Após o término da paralisação, por decisão daquele Colegiado, o calendário foi 
reestruturado, dando prosseguimento ao semestre letivo 2004.1 (então suspenso) com nova 
configuração para 2004.2 e 2005.1, de modo a regularizar as atividades acadêmicas da 
Universidade. 
 
1.  CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 
Nº de reuniões:  18 
Principais discussões/deliberações: 
 

• Transformação do Centro de Convivência em Restaurante Universitário e Núcleo de  
Extensão da UFBA, com a denominação de Centro Comuniversitário Prof. Felippe Serpa; 

• Reconstituição das Comissões Permanentes do CONSUNI; 
• Eleição de membros para a Comissão Central de Ética; 
• Apreciação da Prestação de Contas da UFBA 2003; 
• Aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
• Aprovação do Programa de Ações Afirmativas; 
• Apresentação e comentários sobre o Relatório de Auditoria da Controladoria Geral da 

União (CGU); 
• Apresentação e discussão informal da execução orçamentária 2004; 
• Eleição de representantes do Conselho Universitário para o Conselho de Curadores; 
• Avaliação da conjuntura da UFBA frente aos movimentos de greve, que resultou, dentre 

outras providências: na constituição de uma Comissão de Negociação para discutir a 
pauta local de reivindicações do movimento estudantil, na programação de Seminário 
amplo sobre a Reforma Universitária, na programação do Seminário “UFBA pensa a si 
mesma” e na fixação de cronograma de reuniões extraordinárias para discutir sobre o 
Restaurante Universitário, a Segurança, as Fundações e a estrutura física; 

• Discussão e regularização da representação estudantil no Conselho; 
• Aprovação do Relatório parcial da Comissão de Negociação acerca da pauta local de 

reivindicações do movimento estudantil; 
• Aprovação do Segundo Relatório da Comissão de Negociação, propondo 

encaminhamentos referentes à pauta local de reivindicações do movimento estudantil; 
• Constituição da Comissão Própria de Avaliação da UFBA - CPA, de modo a atender o 

disposto na Lei nº 10861, de 14 de abril de 2004, que “Institui o Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior – SINAES e dá outras providências”; 

• Apreciação e comentários sobre o Projeto “Água Pura”; 
• Eleição do Substituto Eventual do Vice-Reitor (reeleito o Professor José Vasconcelos 

Lima Oliveira). 

Resoluções formalizadas: 

 
• 01/04 – “Altera a Resolução nº 01/97 e, conseqüentemente, o Regimento Geral da    

UFBA, no que concerne às normas para o ingresso na Carreira do Magistério Superior”; 
• 02/04 – “Altera o Capítulo V do Regimento do Conselho Universitário, que dispõe sobre 

as Comissões Permanentes do referido Conselho”; 
• 03/04 – “Dispõe sobre estágio probatório dos servidores concursados para cargos 
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técnico- administrativos da Universidade Federal da Bahia”. 
 

2.   CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
Nº de reuniões: 13 
Principais discussões/deliberações: 
 

• Aprovação do relatório da Comissão de Alocação de Vagas para docentes; 
• Eleição de membros para o Conselho Deliberativo da Editora Universitária da UFBA; 
• Eleição de membros para a Comissão Central de Ética; 
• Aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
• Aprovação do novo “Modelo para Organização e Gestão do Sistema de Bibliotecas da 

UFBA”; 
• Aprovação do Programa de Ações Afirmativas; 
• Aprovação do Programa de Prestação de Serviço Voluntário; 
• Avaliação da conjuntura da UFBA frente aos movimentos de greve; 
• Reconstituição da Comissão para revisão da Resolução 01/95, que dispõe sobre 

alocação de vagas docentes; 
• Reestruturação do calendário acadêmico referente aos semestres letivos 2004.1, 2004.2 

e 2005.1; 
• Aprovação da “Proposta de Implantação do Campus Anísio Teixeira, em Vitória da 

Conquista – Bahia”; 
• Reconstituição da Comissão do Vestibular; 
• Eleição de representantes do CONSEPE para o Conselho de Curadores; 
• Relatórios de Comissões de Habilitação à Livre Docência; 
• Recursos diversos de estudantes. 

 
Resoluções formalizadas: 

 
• 01/04 – “Altera a Resolução 01/02 do CONSEPE. Estabelece reserva de vagas na seleção 

para os cursos de graduação da UFBA realizada através do Vestibular”. 
• 02/04 – “Estabelece procedimentos a serem adotados pelas Unidades Universitárias, em 

decorrência do descumprimento parcial do Calendário Universitário 2004, em virtude 
de movimento estudantil”. (revogada). 

• 03/04 – “Dispõe sobre a atipicidade do semestre letivo 2004.1 e dá outras    
providências”. 

• 04/04 – “Dispõe sobre o Calendário Acadêmico da UFBA no que se refere à  
integralização do semestre 2004.1 e dá outras providências”. (revogada). 

• 05/04 – “Altera o Calendário Acadêmico do ano letivo de 2004 e dá outras    
providências”. 

 
O CONSEPE desenvolveu atividades através das câmaras que o integram - Graduação, Pós- 

Graduação, Pesquisa e Extensão, as quais discutiram assuntos de destaque. 
 
CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
Nº de reuniões: 36 
Nº de processos apreciados: 380. 
Principais discussões/deliberações: 
 

• Redação final do Regulamento do Ensino de Graduação – REG; 
• Proposta de novo Calendário Acadêmico 2004.1 e 2004.2; 
• Proposta de alteração do Calendário Acadêmico do ano letivo de 2004; 
• Manual do candidato do Concurso Vestibular – 2005/2006; 
• Normas Regulamentares do Ensino dos Cursos de Graduação de Formação de Professores 

em Exercício. Ensino Fundamental, séries iniciais, Município de Irecê (Faculdade de 
Educação); 

• Normas Regulamentares do Ensino dos Cursos de Graduação de Licenciatura em 
Pedagogia. Ensino Fundamental, séries especiais, Professores em exercício, Município 
de Salvador; 

• Novo currículo para o Bacharelado em Artes Cênicas com habilitação em Interpretação 
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Teatral e direção Teatral e para a Licenciatura em Teatro (Escola de Teatro); 
• Projeto de criação do Curso de Graduação em Zootecnia (Escola de Agronomia); 
• Proposta de criação e implantação do Curso de Graduação em Engenharia Florestal 

(Escola de Agronomia); 
• Proposta de criação do Curso de Graduação em Engenharia da Pesca (Escola de 

Agronomia); 
• Reestruturação do currículo do Curso de Engenharia de Minas com a criação e 

implantação da habilitação “Petróleo”; 
• Ampliação do número de vagas, de 30 para 50, para ingresso no Vestibular do curso de 

Engenharia de Minas, no processo seletivo de 2005; 
• Ampliação de vagas para ingresso no Vestibular, de 40 para 60, com entrada dupla de 

30 vagas em cada semestre, para o curso de Geografia (Instituto de Geociências); 
• Ampliação do número de vagas para ingresso no Vestibular, de 100 para 110, com 

entrada dupla de 55 vagas em cada semestre, para o curso de Ciências Contábeis; 
• Eleição para a presidência da Câmara: reeleita a Professora Teresa Cristina Bahiense de 

Sousa. 
 

Resoluções formalizadas. 
 
• 01/04 – ”Define horário para os pontos de corte estabelecidos nas Resoluções 02/00 e 

05/03 do CONSEPE”. 
 
CÂMARA DE EXTENSÃO 
 
Nº de reuniões: 12 
Nº de processos apreciados: 34 
Principais Programas: 
 

• Programa Movimento Universitário de Alfabetização – MUDA; 
• Programa Ações Afirmativas: Arte, Modernização Cultural e Social – Mobilização e 

Preparação do Jovem para o Ingresso na Universidade. 
 

Principais Projetos: 
 
• Projeto “A Dança do Ventre na Reconstrução da Corporeidade em Adolescentes Vítimas 

de Abuso Sexual”; 
• Projeto Convento de Cairu – Redenção e Memória – Uma Fonte de Inspiração e de 

Inclusão Social; 
• Reformulação da Resolução 02/96 da Câmara de Extensão (ainda em discussão). 

 
CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA. 
 
Nº de reuniões: 40 
Nº de processos apreciados: 288 
Principais discussões/deliberações: 
 

• Análise do Plano Nacional de Pós-Graduação; 
• Estabelecimento de critérios para cursos lato sensu; 
• Revisão das Normas Complementares para cursos stricto sensu (em andamento); 
• Instrução Normativa com vistas à aplicação da Resolução nº 05/04 do CONSEPE aos   

Cursos de Pós-Graduação da UFBA; 
• Aprovação da proposta de criação do Curso de Especialização em Educação 

Transdisciplinar e Desenvolvimento Humano: a Arte de Aprender (Faculdade de 
Educação); 

• Aprovação do Programa de Capacitação para Técnico-Administrativo da Universidade do  
Estado da Bahia – PROCAP; 

• Aprovação da proposta de mudança do nome do “Curso de Especialização em Técnicas 
Fazendárias” para “Curso de Especialização em Administração Fazendária” (Faculdade 
de Ciências Contábeis); 

• Aprovação de relatórios de cursos realizados; 
• Aprovação da abertura de novas turmas para cursos já existentes; 
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• Análise e aprovação de diversos processos de reconhecimento de títulos estrangeiros; 
• Eleição para a presidência da Câmara: recondução e prorrogação do mandato da atual  

Presidente  por tempo determinado; 
 
3.   CONSELHO DE CURADORES. 
Nº de reuniões: 3 
Principais discussões/deliberações.  
 

• Apreciação da Prestação de Contas da UFBA 2003.     
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9. UNIDADES UNIVERSITÁRIAS * 
 
* As Escolas de Enfermagem, Música, a Faculdade de Ciências Econômicas e o Instituto de Ciências da Saúde 
não apresentaram seus Relatórios de Atividades. 
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ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2004 
 
NÚCLEO DE GRADUAÇÃO 
 

• Curso de Graduação em Administração – 88 alunos de graduados em 2004.1  
• Curso de Graduação em Secretariado – 52 alunos de graduados em 2004.1 
• Organização da Recepção de Calouros da EAUFBA 
• Organização do evento de comemoração do dia do Administrador e do dia da Secretária 
• Discussão da mudança curricular 

  
NÚCLEO DE EXTENSÃO 
 
Consultoria 

• Recadastramento de todo o corpo funcional do Poder Judiciário do Estado da Bahia – 
TJBA 

• Projeto de Apoio ao Técnico e Operacional para Realização do Enquadramento de 
Pessoal – TJBA/IPRAJ 

• Implantação das Ações de Reestruturação dos Juizados Especiais – TJBA 
• Elaboração do Plano Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA 
• Projeto de Arquitetura e Gerenciamento de Bases de Dados – TJBA 
• Atendimento ao Backlog dos Sistemas de Recursos Humanos e Folha de Pagamentos – 

TJBA 
• Projeto Integrado de Tecnologia da Informação: Implementação e Assessoramento – 

Divisa 
• Projeto e Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Avaliação das Ações Divisa 
• Projeto de Reestrutura da Gestão da Saúde da Secretaria Municipal de Salvador 
• Projeto de Apoio ao Técnico e Operacional para Realização do Enquadramento de 

Pessoal – TJBA/IPRAJ 
• Adequação dos Sistemas de Recursos Humanos e Folha de Pagamentos do TJBA para o 

Novo Plano de Cargos e Salário – TJBA 
• Modernização da Gestão Hospitalar do Estado – SESAB 
• Projeto de Reestruturação da Gestão da Saúde da SMS 
• Realização de Processo Seletivo – SEBRAE 

 
Palestras e Seminários 

• 2º  Ciclo de Palestras  para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
 
Cursos 

• Curso de Extensão em Didática e Prática de Ensino – Carga Horária – 60 h 
• Curso de Extensão em Qualidade – Carga Horária – 180 h 

 
CPA 
 
Cursos de Especialização 

• Especialização em Administração T 04/02 
• Especialização em Administração T 04/01  
• Especialização em Administração T 03/02 - 10 monografias concluídas 
• Especialização em Administração T 03/01 - 11 monografias concluídas 
• Especialização em Gestão de Pessoas T 03/01- 09 monografias concluídas 
• Especialização em Adm de Serviços T 01/02 - 08 monografias concluídas 
• Especialização em Adm de Serviços T 02/02 - 06 monografias concluídas 
• Especialização em Adm de Serviços T 03/01 - 11 monografias concluídas 
• Especialização em Gestão Empr. do Agronegócio T 02/01- 12 monografias concluídas 
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NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO  
 
CURSOS 
Curso de Mestrado Acadêmico - matriculou 60 alunos (o Curso oferece 20 vagas anualmente).  
Curso de Doutorado - matriculou 25 alunos. O número de vagas, oferecido bianualmente é 10 
alunos. 
 
LINHAS DE PESQUISA 
Gestão da Tecnologia, Qualidade e Competitividade; 
Instituições, Finanças e Políticas Públicas; 
Poder e Organizações Locais 
 
TESES E DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS EM 2004 
Quantidade de teses defendidas: 04 
Quantidade de dissertações defendidas: 17 
 
PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA DE PROFESSORES, PESQUISADORES E ALUNOS 
Quantidade: 20 
 
Trabalhos apresentados ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNANÇA DA ANPAD no 
AnAPG  
Quantidade 3 
 
LIVROS  - Quantidade:02 
 
CAPÍTULOS DE LIVROS  - Quantidade:01 
 
ARTIGOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS  - Quantidade:01 
 
EVENTOS REALIZADOS 
Palestras 
Oficinas 
Mesa Redonda 
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ESCOLA DE AGRONOMIA 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2004 
 
• Lançamento dos Livros “Utilização Racional das Pastagens”, de autoria do Prof. Benedito 

Marques da Costa e “A dimensão cultural, institucional, educacional e a interdisciplinaridade 
no desenvolvimento local sustentável”, de autoria dos Professores Amílcar Baiardi, Alicia Ruiz 
Olalde e Paulo Gabriel Soledade Nacif, realizado no dia 23/03/2004; 

• Conclusão do Projeto de criação do Curso de Graduação em Gestão de Agronegócio; 
• Designação de uma das residências do Bairro dos Professores da Escola de Agronomia, para 

sediar as instalações do Memorial do Ensino Agrícola Superior na Bahia, projeto aprovado 
através do Edital MCT/CNPq/CT-INFRA – 03/2003; 

• Designação de uma das residências do Bairro dos Professores da Escola de Agronomia, para 
sediar as instalações do Laboratório de Biotecnologia ; 

• Criação da proposta de criação de turmas especiais de graduação em Engenharia Agronômica 
para beneficiários da Reforma Agrária; 

• Palestra intitulada “Perspectivas da Agricultura Brasileira no Governo Luiz Inácio Lula da 
Silva” proferida pelo Deputado Federal Josias Gomes, em 26/04/04; 

• II Encontro de Ensino de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da UFBA, realizado no período de 
16 a 19/08/04; 

• Realização do concurso para a escolha da logomarca do curso de Mestrado em Ciências 
Agrárias; 

• IV Seminário Interno de Pesquisa e Pós-Graduação, realizado nos dias 07 e 08/10/04; 
• IV Semana de Atualização Agronômica, realizada no período de 26 a 30/10/04; 
• Circuito de Palestras sobre Biotecnologia, para alunos do ensino médio desta cidade, em 

comemoração à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; 
• I Encontro de Pesquisa em Engenharia de Água e Solo (I EPEAS), realizado em 03/12/04; 
• Encontro da Turma de Engenheiros Agrônomos diplomados em 1964, realizado em 16/12/04; 
• Encontro da turma de Engenheiros Agrônomos diplomados em 1969, realizado em 18/12/04; 
• Encontro dos Ex-Alunos da Escola de Agronomia, realizado em 26/12/04; 
• Afastamento do Profº José Alberto Bandeira Ramos, para treinamento a nível  de Pós-Doctor, 

na USP- São Paulo; 
• Afastamento do Profº Heraldo Peixoto da Silva, para participação em congresso em Lima-Peru; 
• Afastamento da Profª Maria das Graças Vidal, para treinamento a nível de Pós-Doctor , na 

Colombia; 
• Participação do Profº Djael Dias da Silva, de cursos sobre Colheitadeira de soja, milho, sorgo, 

e feijão na Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Maringá/PA, no período der 06 
a 10/12/04; 

• Participação do Profº Paulo Gabriel Soledade Nacif, em reuniões no Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, no período de 28 a 30/11/04, em Brasília-DF; 

• Participação do Profº Paulo Gabriel Soledade Nacif, de discussões sobre a estrutura de áreas 
rurais de escolas superiores de agricultura, nas Universidades Federais de Lavras e Viçosa, no 
período de 13 a 17/10/04; 

• Participação do Profº Paulo Gabriel Soledade Nacif, de reunião no Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e de Oficina sobre Tecnologia Social e Agricultura Familiar, no 
período de 18 a 21/10/04, em Brasília-DF; 

• Realização de estágio por parte do servidor João da Silva Gonçalves,  no Cerimonial do 
Ministério das Relações  Exteriores, no período de  08 a 13/11/04, em Brasília-DF; 

• Participação do Servidor João da Silva Gonçalves, no XI Congresso Nacional do Cerimonial 
Público, realizado no período de 03 a 06/11/04, no Palácio do Itamaraty/Brasília-DF; 

• Participação do Profº Silvio Luiz de Oliveira Soglia, como júri do Concurso Nacional de 
Produtos Lácteos, realizado no período de 18 a 24/07/04 em Juiz de Fora-MG, durante o XXXI 
Congresso Nacional de Laticínios; 

• Visita do Profº Paulo Gabriel Soledade Nacif, à Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
para análise da estrutura e projetos de cursos, realizada no período de 14 a 17/06/04; 

• Visita do Profº Paulo Gabriel Soledade Nacif, à Universidade Federal de Sergipe, promovida 
pelo PRONERA, realizada no período de 13 a 14/06/04; 

• Visita do Profº Warli Anjos de Souza á Universidade Federal de Viçosa e Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz a fim de colher dados para a conclusão do projeto de criação do 
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Curso de Graduação em Agronegócio, realizada no período de 06 a 15/06/04; 
• Defesa de 26 dissertações através do Mestrado em Ciências Agrárias; 
• Realização do Concurso Público para Professor Assistente da matéria Ciências Humanas e 

Sociais, no período de 03 a 07/05/04; 
• Realização de Concurso Público para Professor Adjunto da matéria Zoologia, com ênfase em 

Aqüicultura, no período de 27 a 30/04/04; 
• Realização do Concurso Público Para Professor Adjunto da matéria Fitotecnia, no período de 

26 a 30/04/04; 
• Participação dos alunos da Escola de Agronomia no Seminário de Reforma Curricular de 

Agronomia e no Encontro da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, realizados no 
período de 04 aa 12/04/04; 

• Viagem do Profº Paulo Gabriel Soledade Nacif à Brasília-DF, para assinatura do termo de 
doação de um ônibus da Imprensa Nacional para a Escola de Agronomia; apresentar o Projeto 
de Curso de Agronomia para filhos de pequenos agricultores e para participação da discussão 
sobre a criação do Núcleo de Estudos de Desenvolvimento Agrário no Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, no período de 29/02 a 06/03/04; 

• Viagem do Profº Paulo Gabriel Soledade Nacif à Brasília-DF, para audiência com o Ministro da 
Educação, a fim de agilizar a implantação da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, em 
08/06/04; 

• Oferecimento de cursinho pré-vestibular para 100 alunos carentes da cidade de Cruz das 
Almas; 

 
 
DESTAQUES DA UNIDADE 
 
• Criação do Curso de Graduação em Engenharia Florestal; 
• Criação do Curso de Graduação em Engenharia de Pesca; 
• Criação do Curso de Graduação em Zootecnia; 
• Conceito 4 do Mestrado em Ciências Agrárias, na avaliação da CAPES; 
• Realização do I Seminário e Exposição Histórico-Cultural do Memorial do Ensino Agrícola na 

Bahia; 
 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

  

A Escola de Agronomia da UFBA é a instituição de ensino agrícola superior mais antiga da 
América Latina, localizada no município de Cruz das Almas (BA), em campus específico, com 1.660 
hectares, distante 140 km de Salvador.   O corpo docente da Escola de Agronomia é composto por 
73 professores efetivos, 13 professores substitutos e 02 professores visitantes. Estes professores 
estão distribuídos em cinco Departamentos: Química Agrícola e Solos, Engenharia Agrícola, 
Fitotecnia, Zootecnia e Ciências Sociais Aplicadas à Agricultura. O corpo de servidores técnico-
administrativo da Escola de Agronomia é composto por 97 funcionários. Atualmente a Escola de 
Agronomia da UFBA oferece o curso de graduação em Agronomia, para o qual são selecionados 
anualmente 120 alunos e conta com 700 discentes. A partir de 2005, estaremos oferecendo mais 60 
vagas em 03 cursos (Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca e Zootecnia).  Desde 1979 a 
AGRUFBA atua na área de Pós Graduação, por meio de um curso de mestrado em Ciências Agrárias, 
com 04 áreas de concentração: Fitotecnia / Fruticultura Tropical; Desenvolvimento Rural; Uso, 
Manejo e Conservação dos Recursos Naturais Solo e Água e Solo e Produção Animal, selecionando 
anualmente 30 alunos, contando atualmente com 70 mestrandos. 
 

A Escola de Agronomia, durante todo o ano de 2004, envidou esforços no sentido de agilizar 
a   implantação da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), que de acordo com o cronograma do 
Ministério da Educação e do Desporto – MEC,  estará funcionando neste ano (2005), e será instalada 
na cidade de Cruz das Almas. Aproveitando a infra-estrutura da Escola de Agronomia onde será a 
sede da nova Universidade, se espalhará por vários municípios do Recôncavo, o que provocará a 
diversificação do ensino, permitindo à comunidade da região maiores oportunidades e opções de 
ingresso no ensino superior público. 
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ESCOLA DE BELAS ARTES 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
• Reestruturação Curricular dos quatro Cursos de Graduação da EBA : Comissão formada em 

2002, em andamento 
• Avaliação do Curso de Desenho Industrial pelo INEP/MEC entre 04 e 06 de maio de 2004. 
• Interditada deste 1999, a Galeria Cañizares foi reinaugurada, totalmente restaurada e com 

Projeto de Climatização e Iluminação adequados; 
• Inclusão do Curso Superior de Decoração no site  HYPERLINK http://www.ondedecorar.com.br; 

http://www.ondedecorar.com. br; 
• Conclusão das obras de Ampliação da Biblioteca da Escola de Belas Artes; Ampliação e 

modernização do acervo bibliográfico da EBA;2003/2004 
• Instalação de computadores e cabeamento em fibra ótica na Biblioteca da Escola de Belas 

Artes, permitindo sua integração on-line com o sistema de gerenciamento de bibliotecas da 
UFBA,e equipamentos de climatização, como parte do projeto de modernização; 

• FINEP - Aquisição de títulos atualizados, específicos de Desenho Industrial/Design - lista 
encaminhada pela Coordenadora do Curso de Desenho Industrial, por solicitação da Direção e 
de Estantes de Aço Tipo Gôndola em Dupla Face.  

• Colocação de mesa para computadores na Biblioteca. Verba EBA 
• Confecção e colocação de portal de grade de ferro na parte lateral da Biblioteca Fechamento 

da parte lateral, fundos e frente da Biblioteca - verba EBA 
• Início das obras de reformas do Atelier Livre do Aluno da EBA. 
• Reabertura do espaço da cantina da Escola de Belas Artes, com lanchonete; 
• Reinauguração da Galeria Cañizares completamente restaurada , com projeto de climatização e 

iluminação instalados; 2004 
• Recuperação total do prédio, obra executada em parceria Reitoria/ Escola Oficina de Salvador - 

EOS, um Projeto da Faculdade de Arquitetura, coordenada pelo Prof. Luiz Carlos Botas 
Dourado.  

• Climatização e Informatização da Galeria Cañizares - Financiamento FAPEsB - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Antiga CADCT. Aprovado em agosto de 2002  

• Reforma do piso, do forro e estrutura do segundo piso, do Prédio Principal, na parte ocupada 
pela Secretaria, Direção e Departamentos; 

• Reforma da sala dos Colegiados de Cursos;  
• Reforma total de forro; Ampliação do espaço com anexação da antiga sala do Arquivo Morto;  
 
Departamento I - Historia sa Arte e Pintura  
 
• Curso um Novo Olhar (permanente). 
• Galeria do Aluno (permanente).  

 
Departamento II - Expressão Gráfica e Tridimensional 
 
• O Departamento concorreu ao Programa de apoio à Extensão Universitária voltado às Políticas 

Públicas - PROEXT 2004 / SESU - RBC com os projetos: QUANTART - Redimensionamento do 
Ensino da Arte na Bahia  e Saber Indígena, trabalhando a inclusão Social por meio da Arte.  

 
Mestrado em Artes Visuais 
 
• Defesas públicas de dissertação de conclusão do curso de Mestrado em Artes Visuais: 

Mestranda: Márcia Regina de Amorim Abreu - Título: Imagens reveladas: uma poética do 
silêncio;Área de Concentração: Linguagens visuais - tradição e contemporaneidade; Linha de 
Pesquisa: Processos criativos nas artes visuais - MESTRANDO: Raimundo Nonato Ribeiro da Silva; 
Título: Um Trajeto Poético nas Práticas Devocionais de Cosme e Damião em Salvador.; Área de 
Concentração: Linguagens visuais - tradição e contemporaneidade;Linha de Pesquisa: Processos 
criativos nas artes visuais Lançamento da Revista Eletrônica Ohun,  HYPERLINK 
"http://www.revistaohun.ufba.br" www.revistaohun.ufba.br. 

• Apoio à publicação da tese de Doutorado da Prof.Dra. Maria Virgínia Gordilho Martins (MAV-
EBA-UFBA), denominada Cantos Contos e Contas - Uma trama às águas como lugar de 
passagem. 
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• Publicação do número 1 do Cadernos MAV-EBA-UFBA, organizado pela Profa. Dra. Maria 
Celeste de A. Wanner  (MAV-EBA-UFBA), contendo artigos dos mestrandos do MAV-EBA-
UFBA. 

• Realização, dentre outros, dos seguintes cursos/seminários: 
- Tecido do Corpo Social - Seminário com artistas internacionais - Prêmio Sacatar - 

Coord. Prof.Dra. Maria Virgínia Gordilho Martins (MAV-EBA-UFBA); 
- O Corpo da Imagem e a Imagem do Corpo - Prof.Dr. François Soulages (UP8-Paris-

França);  
-  Aplicação Pictórica do Automatismo - Prof.Dr. Pepe Galindo (UPV-Valencia-Espanha);  
-  Seminário de Pesquisa em Artes Visuais 2004 - Pesquisadores Mestrandos do MAV-EBA-

UFBA; Palestra da Prof.Dra. Maria do Carmo Nino (UFPE), intitulada "A Fotografia 
Digital na Arte Hoje: Atravessando  Janelas";  

- Promoção conjunta MAV-EBA-UFBA e PPGAU-FAUFBA da mesa redonda "Arte, Cidade e 
Cultura". 

 
Colegiado do Curso de Desenho Industrial 
 
• Representante do Dep.I para o Plano Diretor da UFBA. 
• Representante da EBAUFBA na Missão Angola. 
• Representante do Curso de Desenho Industrial EBA no Comitê Gestor do Centro Bahia Design. 
• Participação na mesa de Debates A importância da formação profissional de Designers face à 

realidade do mercado baiano"", promovido pela Rede Bahia Design e Pós design - UNEB. 
• Extensão: Oficina Integrada do V Prêmio Liceu de Design;Concurso da Agenda Acadêmica 

UFBA/2004;Ciclo de Palestras sobre Design Gráfico;I Fórum Soteropolitano de Design;Resgate 
Histórico da Federação Baiana de Vôlei. 

• Participação de alunos em eventos diversos: 03 alunos no Congresso Internacional de Design 
Gráfico do ICOGRADA no Brasil - SP; vários alunos no Expocone Disign Norte/Nordeste 2004. 
Salvador; 21 alunos e ex-alunos  no Encontro Rdesign em Recife; 01 aluno em intercâmbio 
estudantil com o Curso de Licenciatura em Design no Departamento de Comunicação e Arte 
da Universidade de Aveiro – Portugal. 

 
Colegiado do Curso de Licenciatura em Desenho e Plástica 
 
• Reestruturação Curricular, Aprovada Pelo Departamento Em 26/03/2004 E Pelo Colegiado em 

31/03/2004 e; ACC - EBA 455 - Arte Indígena na Bahia: Nação indígena Pataxó Hã, Hã, Hãe; 
Intercâmbio com a Comunidade Estudantil da UFBA e a Nação Pataxó de Caramuru, Água 
Vermelha e Pau Brasil. 

• Projeto "Seminário Estudantil". 
•  Programa de Apoio à Extensão Universitária voltada às Políticas Públicas - Proext 2004 - 

SESU/MEC - Quantart - Redimensionamento do Ensino da Arte na Bahia. 
• Extensão: Montagem da Exposição "Recepção Calourosa; Participação em Colégios do subúrbio 

de Paripe na Semana Cultural; Desfile Vista Arte I e II - resultado do Curso de Extensão de 
Iniciação de moda e Planejamento com a Comunidade. 

• Participação de 01 aluno no Intercâmbio com Universidade do Porto - Portugal;  Estágio de 22 
alunos com: IEL - Sistema FIES, CIEE. 

 
Colegiado do Curso Superior de Decoração 
 
• Convênio de Estágio com o CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola, com a participação 

de 05 alunos; Convênios com IEL - Instituto Ewaldo Lodi, com 03 alunos; Reestruturação 
Curricular. 

• Extensão: Projeto Casa da Criança - Pátio Aberto/EBA; EBA 2004; Ambientação Natalina na 
Made in Bahia 2004. 

• Organização do Laboratório de Investigação de Materiais. 
 
Colegiado do Curso de Artes Plásticas 
 
• Extensão: recepção calourosa 
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Laboratório de Poéticas Digitais e de Informática 
 
• O laboratório de Poéticas Digitais e o Núcleo de Computação Gráfica voltaram-se à aulas de 

disciplinas nos quatro cursos da EBA e à atividades de pesquisa na graduação e pós-graduação. 
• Apoiou e realizou seminários e palestras com temas relacionados aos quatro cursos. 
• Desenvolveu o projeto de extensão "Por do sol em movimento" com incentivo ao experimento 

na linguagem do vídeo documentário e vídeo-arte. 
• Apoiou todos os eventos da EBA na pós-graduação e graduação, que solicitaram equipamentos 

em tecnologia digital. 
• Criou e confeccionou cartazes, folders e todo tipo de projeto gráfico para os vários setores da 

EBA. 
• Apóia o mestrado com todos os folders eletrônicos enviados pela mala direta do Mestrado em 

Artes Visuais. 
 

Biblioteca 
 
• Iniciação da inclusão do acervo bibliográfico no SIPAT (Sistema Patrimonial da UFBA), visando a 

informatização da Biblioteca. 
• Participação através de portaria da Biblioteca Central da UFBA, na Comissão da Semana 

Nacional do Livro e das Bibliotecas. 
• Aquisição de Títulos (Compra - 92, Escola de Belas Artes - 48; Biblioteca Central - 04 ; Doações 

- 112 volumes) e periódico (fascículos: Compra -11; Doações- 64; Total - 75). 
 

Ações em Andamento 
 
• Reorganização do Arquivo Histórico -  Foi constituída Comissão para o desenvolvimento do 

Projeto específico para encaminhamento aos órgãos financiadores. 
• Reforma das salas de primeiro piso do Pavilhão de Aulas Germano Tabacoff, designadas às 

disciplinas de teorias, com instalação de aparelhos de ar-condicionado, e vedação da luz para 
projeção de slides; Compra de ventiladores para as salas de aula;( não realizado por falta de 
verbas, já encaminhado à Prefeitura de Campus). 

• Ampliação, e instalação do laboratório de fotografia ( Aguardando providências necessárias 
para a instalação dos equipamentos, pelo Departamento II - Expressão Gráfica e 
Tridimensional). 

• Encaminhamento de Projeto ao Reitor da Universidade Federal da Bahia, no sentido de que 
possa ser devolvido à Escola de Belas Artes o prédio da Rua 28 de setembro, para a instalação 
do Museu Escola de Belas Artes; Memorial e Arquivo Histórico da EBA; Curso de Mestrado em 
Artes Visuais, Cursos Livres da Escola de Belas Artes e Centro de Restauração da EBA ( 
aguardando pronunciamento). 

• Projeto já concluído de montagem do Laboratório de Restauração da EBA  e restauração de 30 
obras em pintura do século XIX e início do século XX, apresentado ao Reitor com vistas ao 
encaminhamento ao MINC, aguardando resultados das negociações. 

• Obras de reformas do Atelier Livre do Aluno. 
• Reformas do segundo piso do casarão - Prédio Principal - 2ª Etapa.
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ESCOLA DE DANÇA 
 

No ano de 2004, a Escola de Dança da UFBa consolidou sua retomada histórica como centro 
de excelência da dança contemporânea no país, confirmando  sua vocação original.  Professores, 
alunos, técnicos e servidores administrativos se empenharam na melhoria das várias atividades 
acadêmicas da Escola, com ênfase na produção coreográfica, enquanto centro de criação artística, 
no fortalecimento da pesquisa, enquanto centro de produção de conhecimento, na ampliação das 
atividades extensionistas, enquanto centro de ações afirmativas e de compromisso com políticas de 
inclusão social. Foram desenvolvidos projetos de pesquisa e de extensão com repercussão nacional, 
o ensino de graduação avançou com a reforma de currículo que chegou ao modelo final. O ensino de 
pós graduação, além da participação dos professores no “Programa de Pós-Graduação em Artes 
Cênicas”, programa em parceria da Escola de Dança com a Escola de Teatro, avaliado com nota 6 na 
Capes, foram iniciados os estudos para implantação de programa de Mestrado e Doutorado 
especifico da área de dança, que será o primeiro do Brasil. 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
Administração  
 

Com o apoio da PRODEP foram concluídos os trabalho do “Programa de Busca e Eficácia 
Administrativa” e será implantada em 2005 uma ampla reforma administrativa cuja proposta contou 
com a participação de todos os servidores e gestores e como, o resultado de  uma construção 
coletiva é de responsabilidade de todos, os serviços administrativos desenvolvidos na Escola já 
demonstram uma melhoria significativa.   
 
Ensino de Graduação  
 

O Colegiado de Graduação de Dança concentrou-se na conclusão do projeto de Reconstrução 
Curricular dos seus cursos intensificando as reuniões de compartilhamento e avaliação entre 
professores, além da manutenção de encontros e discussões sistemáticas com a comissão de reforma 
da PROGRAD. O novo “Projeto Pedagógico” construído em consonância com os atuais paradigmas 
educacionais foi apresentado ao CONSEPE para aprovação. 
 
Ensino de Pós Graduação 
 

 Teve prosseguimento o Programa de Qualificação Institucional /PQI, programa firmado 
entre a Escola de Dança e o Programa de Comunicação e Semiótica da PUC/SP,  para o 
desenvolvimento da dança como linguagem artística e que tem como objetivos: Desenvolver 
pesquisa e entendimento da dança como área de confluência da comunicação das ciências e das 
artes; Potencializar produção científica teórico/prático da dança; Fomentar reflexão teórica sobre 
recentes teorias comunicacionais, científicas e configurações artísticas; Redimensionar questão do 
corpo no ponto de vista das teorias evolutivas e dos cientistas neo-darwinistas; Potencializar grupos 
e linhas de pesquisa.  O “Programa Conjunto de Estudos do Corpo e da Cultura para Capacitação de 
Docentes da Escola de Dança da UFBA”, projeto do PQI,  já conta com 3 professores  cursando o 
doutorado na PUC/SP,  sendo realizadas duas Missões de Trabalho com troca de doutores, na 
qualidade de  professores visitantes, por período de 6 meses, nas instituições parceiras,e também 
sendo realizados o II e III Encontro Acadêmico em Dança  com quatro Missões de Trabalho de Curta 
Duração e encaminhados para a Editora da UFBA os primeiros textos para publicação dos Cadernos: 
Assuntos de Dança  
 

O curso de Especialização “Estudos Contemporâneos em Dança” foi mais uma vez oferecido 
e permanece despertando interesse de profissionais de outras regiões. Este curso continuará em sua 
terceira edição em 2005.   
 

As ações do PQI desenvolvidas na Escola, os projetos de pesquisas dos doutores e o Curso de 
Especialização configuram um eficaz lastro para implantação de um Programa de Pós-Graduação  
específico de Dança, cujo grupo de trabalho já foi constituído. 
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Extensão 
 

Foram realizados cursos livres permanentes e cursos pré–universitários de dança com 
preparação para vestibular. A ampla participação da comunidade demonstra a necessidade de 
continuidade destes cursos. 
  

Deve-se ressaltar o forte impacto causado com a implantação do projeto vencedor de edital 
da SESU/ MEC: “A Dança do Ventre na Reconstrução da Corporeidade em Adolescentes”, com este 
projeto, vencedor de edital da SESU/ MEC, desenvolvido em parceria  com a Pro Reitoria de 
Extensão, o CEDECA e Projeto Viver (IML) a Escola de dança deu seu primeiro passo na direção das 
Políticas Públicas de Inclusão. A competência na aplicação do projeto resultou na escolha para 
2005, mais uma vez, pelo MEC / SESU, vencendo edital de âmbito nacional. 
 

A Escola de Dança em parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia, desenvolveu 
importante projeto de extensão realizado em espaços culturais e em Centros Sociais Urbanos  da 
Região Metropolitana de Salvador, com alunos de Licenciatura atuando em cursos e oficinas no 
Projeto Viver com Arte.  
   
Pesquisa 
 

Com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da FAPEX e financiamento 
CTINFRA/FINEP, foi implantado o LaPAC- Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo  com seu 
desdobramento no LABIMAGEM. Com os equipamentos adquiridos foi possível a consolidação da 
pesquisa na Escola de Dança principalmente nas interfaces da Dança com as Novas Tecnologias 
 
Destaques  
 

O convênio firmado entre a Escola de Dança e a Fundação Cultural foi possível a retomada 
da produção artística da Escola de Dança com a execução do projeto “Escola De Dança: Espaço de 
Investigação Criação Artística”. A reativação do Grupo de Dança Contemporânea da UFBa, a 
realização dos Painéis Performáticos 2004 e dos Encontros Anotáveis foram  ações que tornaram a 
Escola de Dança um atrator da curiosidade e interesse de artistas e intelectuais. Outrossim, a 
organização dos Fóruns de Dança realizados em 2004, atraem os profissionais de dança da Bahia, 
tornando a Escola um referencial paradigmático.    
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ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 
GRADUAÇÃO 
 
 No ensino de graduação deu-se continuidade às ações, visando a modernização dos 
procedimentos de atendimento ao discente, com um novo projeto pedagógico para o curso de 
Medicina Veterinária, onde estamos trabalhando no cumprimento ao cronograma aprovado em 
fórum com a comunidade, para reestruturação curricular em módulos seriados e grandes eixos 
temáticos com flexibilização vertical, buscando otimizar uma interação entre as disciplinas do 
semestre, e uma coerência dos seus objetivos com os semestres subsequentes durante todo o curso, 
e horizontal, com atualização dos conteúdos programáticos, incrementando práticas 
interdisciplinares de forma dinâmica e eficiente a fim de implementar um novo conceito de ensino 
na formação de profissionais competentes. 
  
PROJETOS DE APOIO AO ENSINO DE  GRADUAÇÃO  
 
 Com a aquisição e incorporação da nova Fazenda de São Gonçalo dos Campos ao patrimônio 
da Escola de Medicina Veterinária da  UFBA, está sendo possível implantar um “Laboratório Vivo” 
para as práticas dos alunos da Escola e a realização de um projeto que consta de três modelos de 
sistemas auto-sustentados de produção de gado de leite em piquetes rotacionados com diferentes 
tipos de forrageiras. O sistema hídrico foi aperfeiçoado através da perfuração de mais um poço 
artesiano, dando suporte aos novos projetos que serão realizados nesta mesma fazenda, como: 
avilcultura industrial, piscicultura, caprino e ovinocultura, centro de reprodução de pequenos e 
grandes ruminantes, entre outros. 
 
 O convênio entre a FAPEX e a Fazenda de Entre Rios está sendo negociado a fim de que os 
rebanhos bovino e ovinos passem a ser propriedade da EMEV / UFBA, assegurando a autonomia 
acadêmica, condição necessária para um crescimento acadêmico, institucional e da pecuária 
regional. 
 
 O projeto de galinhas a moda caipira foi ampliado com aumento do tamanho do galpão e 
número de aves, enquanto a apicultura está sendo ampliada com novas colméias e na ovinocultura 
estão sendo selecionados animais e realizados novos cruzamentos, com introdução de novas raças. 
 
PROGRAMA E PROJETOS ESPECIAIS 
 
• Dentre outros programas, destaca-se o recém aprovado FIPSE/CAPES de intercâmbio acadêmico 

e docentes, este contempla o quantitativo de 5/7 acadêmicos/ano, e de 1/2 docentes/ano às 
universidades americanas conveniadas. 
 

• Outro marco importante para a Escola de Medicina Veterinária é o convênio com o governo 
japonês. Tal convênio tem proporcionado a aquisição de equipamentos para os nossos 
laboratórios e a realização de cursos internacionais na área de Parasitologia Veterinária, os 
quais vem recebendo participantes de mais de vinte países da América Latina e África, e devido 
a alta qualidade técnica dos cursos, a cada ano vem aumentando a demanda por vagas. 
 

• Programa de Capacitação de Mão-de-Obra da Pecuária. 
 

• O setor rural brasileiro responde por 24% da população economicamente ativa; deste total, 
45,2% encontra-se na região nordeste. A Bahia detém o maior percentual da população rural no 
Brasil. Assim, é fundamental planejar ações, visando desenvolver e fixar o homem no campo, 
permitindo o aumento da produção de alimentos, fomentando o crescimento da pecuária, 
gerando renda e melhorando a condição de vida. Para tanto, não basta o apoio financeiro, mas 
suporte tecnológico calcado em um programa de capacitação continuada. Faz-se, pois, 
necessário o treinamento da mão-de-obra das pessoas que gerenciam as propriedades rurais, a 
fim de dotá-las de conhecimento teórico-prático para que desenvolvam suas tarefas de forma 
correta, racional e economicamente produtiva. 
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 Cursos e Treinamentos 2004 

 
Cursos Realizados 47 
Pessoal Treinados/Capacitados 1175 
 
Municípios Contemplados 
Amargosa   Planalto 
Amélia Rodrigues  Poções 
Camamu   Santanópolis 
Capim Grosso   São Sebastião do Passe 
Coribe    Sapeaçú 
Cruz das Almas   Santo Amaro  
Feira de Santana  Teodoro Sampaio 
Governador Mangabeira Ubaíra 
Itambé    Valença 
Maiquinique   Vitória da Conquista 

Fonte: Escola de Medicina Veterinária UFBA  
  
 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA  - CDP – OLIVEIRA DOS CAMPINHOS 
 

A clínica do CDP, além das aulas  oferecidas, concedeu estágio a alunos  da própria Escola 
bem como a alunos provenientes de outras instituições, dos vários estados brasileiros. 

 
Estágios Oferecidos 2004 

 

Instituições/Estados Nº Alunos 

MEV / UFBA – Salvador 64 
UESC – Ilhéus  2 
Sergipe   10 
Rio Grande do Norte  1 
Brasília   1 
Paraíba   8 
Paraná  8 
São Paulo (Jaboticabal)  1 

T o t a l 272 
Fonte:Escola Medicina Veterinária – CDP  

 
 

Animais Atendidos na Clínica 
 

Tipo Nº 

Bovinos 243 

Caprinos, ovinos e outros 205 

Total 448 
Fonte:Escola Medicina Veterinária – CDP 
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  Exames Laboratoriais Realizados  para Suporte ao Atendimento Clínico 2004 

 
Exame 

Espécie  
Bruce
lose 

 
Fezes 

 
Hemograma

 
Pesquisa 

Hematozoário

 
Raspado 
Cutâneo 

 
Sumário 
de Urina 

 
TOTAL

Bovino 23 144 323 51 1 13 555 

Caprino 0 253 50 0 0 4 307 

Ovino 2 411 167 0 0 6 586 

Eqüino 0 9 20 0 0 0 29 

Canina 0 8 14 1 0 0 23 

T o t a l 25 825 574 52 1 23 1500 
 

Municípios do Estado da Bahia atendidos pelo CDP  em 2004 
Amargosa, Amélia Rodrigues, Anguera, Antonio Cardoso, Aramari,Baixa Grande,Barrocas, Bonito, 
Brejões, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Campo Formoso,Candeias, Castro Alves, Conceição de 
Feria, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria,Dias D’Ávila, Entre Rios, Esplanada, Euclides da 
Cunha, Feira de Santana, Iaçu, Ibirapitanga, Inhambupe, Ipirá, Iramaia, Irará, Itaberaba, Itaitê, 
Itapetinga, Jequié, Maragojipe, Mundo Novo, Morro do Chapéu, Nazaré do Jacuípe, 
Ouriçangas,Pedrão,Pintadas, Piritiba,Pojuca, Queimadas, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, 
Santa Bárbara, Santa Terezinha, Santa Amaro, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, São 
Sebastião do Passe, Sítio do Mato, Tancredo Neves, Teodoro Sampaio, Teolândia e Terra Nova. 
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ESCOLA DE NUTRIÇÃO 
 

Desde sua existência, a Escola de Nutrição  vem procurando alcançar a excelência para 
oferecer à comunidade brasileira um ensino de excelência a fim de formar profissionais de saúde 
com conhecimentos na Área de Alimentação e Nutrição capazes de atuar com competência, dentro 
de uma visão crítica da realidade do país. 

 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Departamento de Ciências da Nutrição 
 

Programa de Qualificação Institucional/PQI/CAPES 01 
Professores Beneficiados 05 
Convênios Firmados entre Instituições 04 
Associação de Voluntários para o Serviço Internacional (ONG) 01 
Professores Beneficiados 01 
Alunos Beneficiados 02 
Atividades Curriculares 40 
Bolsas de Iniciação Científica/Apoio Técnico 12 
Orientação de Doutorado/Mestrado 09 
Orientação  para Especialização 19 
Produção Intelectual/ Produção Bibliográfica 34 
Revistas 20 
Trabalhos Publicados em Livro de Resumo 14 
Cursos Aprovados pelo Departamento 03 
Participação em Outros Eventos 10 
Programas Atividades de Extensão e Pesquisa 24 
Atividades de Extensão 06 
Programas Permanentes de Extensão 02 
Projetos de Pesquisa Aprovados no Departamento 16 
Projetos de Infra-Estrutura 01 
Participação em Outros Eventos 10 

 
  Departamento de Ciências dos Alimentos 

 
Atividades de Ensino 01 
Orientações Concluídas 01 
Produção Intelectual 13 
Artigo Publicado 01 
Trabalhos em Eventos 07 
Produção Técnica 05 
Projetos de Pesquisa e Atividades de Extensão 18 
Projetos de Pesquisa 12 
Atividades de Extensão 06 
Atividades Administrativas e de Representação 13 

 
 
Em 2004 houve uma proposta para Reforma Curricular, onde todos os documentos foram 

entregues à Congregação da Escola, que definiu uma comissão para dar continuidade ao processo.  
 

O Programa de Pós-Graduação em Nutrição ofereceu o Curso de Especialização em Nutrição 
Clínica, Pós-Graduação Lato Sensu, curso de caráter permanente desde 2001, com uma turma de 20 
alunos, sendo dois bolsistas. O Curso de Mestrado em Nutrição passou por uma reestruturação dando 
forma a um novo programa aprovado pela CAPES.  
 

No ano de 2005, a Unidade se propõe a dar continuidade das suas ações afirmativas no 
âmbito da graduação, pesquisa e extensão promovendo atividades que agreguem valor ao currículo 
visando sempre o ensino de qualidade. 
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Destaques  
 
• O Curso de Mestrado em Nutrição foi recomendado pela CAPES no final de 2004, e o novo 

Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde será oferecido a partir de março de 2005. 
• Dois pontos marcam a mudança na realidade da Biblioteca de Nutrição: a designação de um 

Bibliotecário chefe e a intervenção do PET (Programa de Emergência Técnica) determinada pela 
Biblioteca Central para dar apoio ao processamento técnico de materiais. 

• O Colegiado realizou eleições para eleger novo Coordenador e Vice-Coordenador. 
• Realizou, também, concurso para provimento de vagas de professor Assistente para os dois 

Departamentos, nas áreas Nutrição Aplicada (uma vaga) e Administração em Serviço de 
Alimentação (uma vaga que não foi preenchida). 

• Na Biblioteca, além dos serviços de consulta, empréstimo e orientação à pesquisa foi feita a   
inclusão do acervo no SIPAT e/ou na base UFBA (em andamento),  o registro de título na Base 
UFBA (em andamento), assim como, a  instituição do sistema de estatísticas. 
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ESCOLA POLITÉCNICA 
 

A Escola Politécnica tem sua organização distribuída em 7 departamentos (Ciência e 
Tecnologia dos Materiais, Construção e Estruturas, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Transportes), promovendo 6 cursos de graduação (Civil, 
de Minas, Elétrica, Mecânica, Química e Sanitária e Ambiental), 3 mestrados acadêmicos, um 
mestrado profissional e diversos cursos de especialização e extensão, totalizando mais de 2400 
alunos. 
 

Produção Científica 
 

Artigos Completos em Periódicos 23 

Trabalhos Completos Publicados em Anais de Eventos 123 

Trabalhos Resumidos Publicados em Anais de Eventos 34 

 

CURSOS 

Mestrado Acadêmico 
• Engenharia Ambiental Urbana  
• Engenharia Elétrica  
• Engenharia Química 
• Mecatrônica - 6 dissertações em andamento 

 
Mestrado Profissionalizante 

• Gerenciamento e Tecnologias Ambientais no Processo Produtivo 
 
Curso de Especialização  

• Gerenciamento dos Recursos Hídricos - Aspectos Técnicos, Jurídicos e Institucionais  
• Curso de Especialização a Distância em Gerenciamento de Recursos Hídricos 
• Curso  de  Especialização em Gerenciamento e Tecnologias Ambientais no 2 do DEQ 
• Curso de Especialização em Pavimentação 

 

EXTENSÂO 

• Introdução a Radiação não Ionizante  
• Produção Limpa 
• I Curso de Informação Técnica sobre Especificação, Projeto e Fabricação de Vasos de 

Pressão, Trocadores de Calor e Tanques 8 do DEQ 
• I Ciclo de Conferências Vasco Neto sobre Transportes, Logística e Desenvolvimento GIS - 

Spring Básico 
• Fundamentos do GPS - posicionamentos por satélites artificiais 

 
PROJETOS 

• Continuação do Projeto Campo Escola – UFBA/ANP; 
• Caracterização do Uso da Água Intradomiciliar Urbano para fins de Reuso, no Semi-

Árido Baiano; 
• Otimização Ambiental da Unidade de Insumos Básicos da Braskem – ECOBRASKEM; 
• Saneamento Sustentável e Reuso de Efluentes Domiciliares; 
• Polimento de Esgoto Tratado para Reuso Urbano, Utilizando-se Filtro Intermitente – 

FINTER; 
• Regeneração e Reciclagem do Sulfato de Alumínio do Lodo de Estações de Tratamento 

de Água Potável – REGAL; 
• Reciclagem do lodo dos leitos de secagem da Estação de Tratamento de Água 

localizada na cidade de Santo Antônio de Jesus/Ba; 
• Identificação de oportunidades para a aplicação de Produção mais Limpa na Indústria 

Metalúrgica e Siderúrgica do estado da Bahia; 
• Otimização do Dimensionamento de Filtros Intermitentes (FI) no Tratamento de Esgotos 
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Domésticos; 
• Qualidade da Água e Saúde: Avaliação e Impacto no Semi-árido Baiano; 
•  Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Semi-Árido do Estado da Bahia; 
• Vazões ecológicas - Caso do Rio São Francisco / Sistema CHESF; 
• Estudo de vazões ecológicas baseadas na dinâmica dos processos biogeoquímicos; 
• Modelagem Matemática da Qualidade da Água do Rio Capivara Grande, Camaçari, Bahia 
• Consolidação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental Urbana 

(MEAU/UFBA); 
• Implantação do Laboratório de Modelagem Matemática no Departamento de Engenharia 

Ambiental; 
• Projeto Rio Capivara Grande - Modelagem matemática da qualidade da água; 
• Projeto Irecê - Instituto de Geociências / Núcleo de Estudos Hidrogeológicos e de Meio 

Ambiente; 
• Plano Municipal de Saneamento Ambiental de Alagoinhas, Bahia; 
• Métodos de Controle Tecnológico para Aterros Sanitários; 
• Regeneração e reciclagem do sulfato de alumínio do lodo de estações de tratamento de 

água potável; 
• Avaliação da conformidade ambiental dos aterros sanitários simplificados implantados 

em municípios do Estado da Bahia; 
• Caminhos ambientais e riscos dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos no Recôncavo 

baiano sob influência da Petrobrás; 
• Especiação Química de Estanho em Sedimentos e Fauna de Áreas Costeiras do Nordeste 
• Protocolos de Avaliação e Recuperação de Ambientes impactados por atividades 

Petrolíferas – PROAMB; 
• Vigilância epidemiológica de alterações hepáticas em trabalhadores de uma Refinaria 

de petróleo; 
• Atlas Sócio Ambiental do Recôncavo Baiano; 
• Equipamento para Diagnósticos de Desgaste em Comutadores de Derivação sob Carga. 
• Sistema Robótico Móvel Autônomo para Desenvolvimento de Algoritmos de Controle 

Baseados em Sistemas Inteligentes; 
• Concepção de Amplificadores de Potência RF; 
• Projeto de Infra-Estrutura 2004 – Constituição do Curso de Doutorado em Engenharia 

Elétrica; 
• Consolidação de Infra-Estrutura para Prototipagem em Mecatrônica; 
• PROJETO AERO-UFBA 2004-2005; 
• "Aplicação de Sistemas de Monitoramento 'on-line' e 'off-line' em Processos de 

Usinagem" 
• Desenvolvimento da Soldagem de Policarbonato por Ar Quente; 
• Soldagem de Alto Desempenho e Alta Taxa de Deposição em Polímeros para Sistemas de 

Saneamento; 
• Tensões Residuais de Soldagem em juntas de Alta Restrição; 
• Soldagem de Policarbonato; 
• Inovação de Estações de Compressão para Gás Natural Veicular; 
• Apoio a implantação de cursos de Empreendedorismo; 
• Formação do Engenheiro Empreendedor; 
• Minibaja; 
• Sistema Distribuído Inteligente de Gerenciamento de Poços de Petróleo; 
• Programa de uso racional da água em todas as  unidades da UFBA; 
• Desenvolvimento de Compressor Alternativo de Processo ; 
• Projeto para desenvolvimento e qualificação do Laboratório de Temperatura do LAMI 

para altas temperaturas;  
• Análise do Relacionamento dos Elementos em Madeira da Estrutura e Vedação em 

Edificações de Pequeno Porte; 
• Análise da fadiga em peças plásticas injetadas; 
• Projeto mecânico de moldes rápidos para moldagem por injeção utilizando o método 

dos elementos finitos; 
• Estudo do Comparativo do Sistema de Fôrmas; 
• Mecanismos de Inovação da Gestão da Produção de Materiais e de Serviços da Indústria 

da Construção; 
• Sistema de Indicadores de Desempenho para o Programa Brasileiro de Qualidade e 
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Produtividade do Habitat; 
• Ferramentas de Gestão na Construção Civil; 
• Análise Econômica de Projetos e Empreendedorismo na Construção Civil; 
• QUALCON - Qualidade e Produtividade na Construção - Planejamento e Controle da 

Construção; 
• Soluções técnicas: Desenvolvimento de projeto de sistema de proteção coletiva contra 

quedas em canteiros para a indústria da construção civil na Bahia; 
• Compósitos de poliuretana e fibras vegetais para a reabilitação estrutural e funcional 

de estruturas de madeira; 
• Projeto de Eficiência Energética – UFBA; 
• Projeto de Implantação dos Laboratórios de Eficiência Energética e EMC - Eletrobrás 
• Projeto de P&D : Mitigação de Problemas de EMC em SE da COELBA. 

 

DESTAQUES 

 
• A Escola Politécnica foi homenageada pelo CREA-BA pelos excelentes contribuições a 

formação de engenheiros da Bahia. 
 

• O Prof. Luiz Roberto Santos Moraes recebeu os prêmios: Melhor trabalho técnico-
científico de estudos de caso com experiências testadas em saneamento ambiental e 
saúde em países da América Latina e Caribe, Organización Panamericana de la Salud / 
Assoc. Interamericana de Ingeniería Sanit. e Ambiental / OMS; Segundo melhor trabalho 
técnico-científico de contextualização do saneamento ambiental e saúde em países da 
região da América Latina e Caribe, Organización Panamericana de la Salud / Assoc. 
Interamericana de Ingeniería Sanit. y Ambiental / OMS; e Segundo melhor trabalho 
técnico-científico no campo da saúde ambiental / I Congresso Interamericano de Saúde 
Ambiental, Associacíon Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – AIDIS. 

 
• O Troféu Boto de Cristal – Destaque em Pesquisa na UFBA foi concedido à Profa. Cybele 

Santiago no III Encontro Nacional sobre Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos, 
pelas pesquisas com argamassa com óleo de baleia. 

 
• No Seminário Interno da Universidade Federal da Bahia, PIBIC-2004 dois alunos do 

Departamento de Engenharia Elétrica foram contemplados com prêmio de melhores 
painéis apresentados no mesmo. 

• Continuidade dos projetos Plano Inclinado ligando a Politécnica e Campus de Ondina e 
Reciclagem de água servida da EPUFBA. 
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ESCOLA DE TEATRO  
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 
• Implantação do Primeiro Módulo do "Novo Currículo", para os cursos de Bacharelado em Artes 

Cênicas (Interpretação e Direção)  e de Licenciatura em Teatro; 
• 81 alunos ingressos na Pós-Graduaç 
• Ocorreram três defesas de tese e 20 defesas de Dissertação. 
•  O PPGAC contou com dois professores participantes, vinculados a outros Programas de PG da 

UFBA e com professores de outras Instituições credenciadas via convênio. Dois bolsistas ( Fapesb 
e Cnpq) pesquisadores visitantes atuaram junto ao PPGAC em 2004 e cinco novos docentes 
permanentes da UFBA foram credenciados para atuarem no PPGAC a partir de 2005. 

• Professores do PPGAC participaram, em agosto, da Terceira Reunião Científica da Abrace, em 
Florianópolis, apresentando trabalhos e consolidando intercâmbios. 

• A relação da PG com a Graduação, além do Programa de Bolsas de Iniciação, deu-se através do 
Estágio Docente Orientado, atividade obrigatória para os alunos do PPGAC. 

•  
• Contratação, através de Concurso Público para a Carreira do Magistério, de 4 professores para os 

departamentos: Fundamentos do Teatro e Técnicas do Espetáculo e mais 2 professores ainda 
serão contratados. 

• Publicação de 2 números dos cadernos Gipe-Cit e o número 7 da Revista Repertório, com artigos 
dos Professores e alunos autores convidados. 

 
• Extensão 
Montagens Didáticas  
Departamento de Fundamentos do Teatro 

- Oito Mulheres - Montagem de Desempenho II; 
- Mirandolina - Montagem de Desempenho II; 
- Um homem chamado Shakespeare - Montagem de Desempenho I; 

Departamento de Técnicas do Espetáculo 
- Fala Baixo Senão Eu Grito - Direção de Montagem II; 
- Dorotéia -  Direção de Montagem II 
- Só Faraó tem Alma - Direção de Montagem I; 
- Tudo no Time -  Direção de Montagem I; 
- Braseiro- de Marcos Barbosa - Direção de Montagem I; 
- A farsa da Boa Preguiça  - Direção de Montagem II; 
- Lampiraço- Direção de Montagem II; 
- How Much -  Direção de Montagem II; 
- Esta Propriedade Está Condenada - Direção de Montagem I; 
- A História do Zoo - Direção de Montagem II; 

Ato de Quatro -  294 cenas apresentadas ao público . A seguir  
- A razão do love; 
- O livro dos prazeres ; 
- Apareceu a Margarida; 
- Cenas de Nelson - O Beijo no Asfalto ; 
- Besame Mucho; 
- Conversa no Chafariz; 
- Um dia na vida de uma enfermeira; 
- Ato sem palavras; 
- Eu Adoro Margaridas; 
- Audição; 
- A Alma Boa de Setsuan; 
- Perdoando Deus; 

Contexto Cênico  
 
 Leituras dramáticas foram realizadas quinzenalmente, em parceria com o Teatro do 
Instituto Cultural Brasil/Alemanha, tendo como temática os 40 anos da Ditadura Militar. Autores 
brasileiros e alemães foram contemplados nesta mostra de leituras dramáticas. 
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Curso Livre de Teatro  
  
 O Curso Livre realizou dois cursos simultâneos (o XIX e o XX), resultando em dois 
espetáculos: Bonitinha mas Ordinária,  de Nelson Rodrigues e direção de Paulo Cunha, que ficou em 
cartaz no Teatro Martim Gonçalves e  Pouco Amor não é Amor,  também de autoria de Nelson 
Rodrigues, direção de  Pedro Henriques e co-direção  Marta Saback, que ficou em cartaz na Sala 5 
da Escola de Teatro. 
 
Companhia de Teatro da UFBA  
 
A Companhia  de Teatro completou 23 anos com a montagem da peça Arte, de Yasmina eza e 
direção de Ewald Hackler, que ficou em cartaz na Sala 5 da Escola de Teatro de fevereiro a março 
de 2004. 

 
Outras Atividades de Extensão/Pesquisa (vinculadas à  Graduação e Pós-Graduação) 
• Teatro Tascabile de Bergamo - Kathakali e orissi – com professor da Itália. 
• Curso de Butô – com professor do Japão. 
• Os Fundamentos do Método Stanislavsky – com professor da Rússia. 
• Fela Kuti - com professor da Nigéria. 
• Seminaire de recherche plus rencontres bresiliennes de Nanterre – com professor da França 
• International Theaterschool Festival – com professor da Holanda. 
• Cultura Brasileira (anos 30, séc.20) e Cultura Italiana (séc. 20) – com professores da França. 
 
Pesquisa 
 
 As pesquisas desenvolvidas pelos docentes da Escola de Teatro, vinculam-se à pós-
graduação, com cerca de 20 (vinte) bolsistas de Iniciação Científica (PIBIC). Destacam-se as 
seguintes: 
 
• Fundamentos Teórico da Etnocenologia Aplicados a Encenações no Nordeste Brasileiro; 
• Matrizes Estéticas; 
• O Circo e suas Técnicas: a importância do Circo para a formação do ator;  
• Papel do espectador nas Poéticas da A .Gatti e Augusto Boal: um estudo teórico-prático; 
• A Dramaturgia e sua contextualização na formação da cidadania e na formação teatral. 
 
DESTAQUES  
 
Premiações 
 

Neste ano de 2004 a Escola de Teatro foi mais uma vez premiada através de seus alunos e 
professores, resultante de atividades de ensino/extensão. Prêmios recebidos em 2004, referentes ao 
ano de 2003, pelo Prêmio Braskem de Teatro: 
• A aluna Alda Valéria, formanda do Bacharelado de Direção Teatral, 2003.1, recebeu os prêmios 

de Revelação do Ano 2003 em  Direção Teatral e seu ator Pisit Mota  de Melhor Ator, com a peça 
"Deus Danado" de João Dennys; 

• A professora e atriz Sônia Rangel recebeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante, com a  peça 
"Oito Mulheres" de Robert Thomas ; 

• O professor e diretor Paulo Cunha recebeu o prêmio de Melhor Direção com a peça "Beijo no 
Asfalto" de Nelson Rodrigues.  

 
Pós-Graduação 
 

A Escola de Teatro neste ano de 2004 destacou-se em sua Pós-Graduação em Artes Cênicas. 
Dos 22 cursos brasileiros de pós-graduação na área de artes - visuais, cênicas e música - recém 
avaliados pela CAPES, apenas dois receberam conceito 6: o de Artes Cênicas da UFBA (PPGAC) e o 
de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas dos cinco programas de artes cênicas 
no país, o  da UFBA, foi o único que obteve a nota 6. E dentro da UFBA apenas dois cursos de pós-
graduação receberam a nota 6, o de Artes Cênicas, já citado, e o do ISC (Instituto de Saúde 
Coletiva). 
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Implantação de Novo Currículo 
 
Características Gerais do Novo Currículo 
• As disciplinas são oferecidas exclusivamente em MÓDULOS INTERDISCIPLINARES. Assim, os 

alunos se matricularão no módulo e não nas disciplinas isoladamente; 
• os Módulos terão a duração de um semestre letivo (quinze semanas), mais três semanas de 

Período de Avaliação. Assim, cada Módulo terá a duração total de 18 semanas com a carga 
horária total de 450 horas, ocupando sempre um único turno; 

• os módulos serão planejados pela equipe docente no semestre anterior e terão o formato de 
Projeto Acadêmico que será apreciado em reunião conjunta entre os departamentos da Escola 
de Teatro e o Colegiado dos Cursos de Teatro; 

• um grupo de professores será responsável e atuará conjuntamente para o planejamento, 
realização e avaliação das atividades de cada módulo interdisciplinar, devendo esse grupo ser 
constituído em reunião conjunta como a citada no item anterior. A avaliação será expressa 
conforme as normas da UFBA, em notas de zero a dez. 

 
Realização das Obras de Drenagem da Área Externa da Escola de Teatro 
 

Foram realizadas as obras de drenagens subterrânea e superficial da área externa da Escola 
de Teatro, com a colocação das caixas de passagem de eletricidade para o Teatro Martim Gonçalves 
( em obra), além da urbanização e paisagismo.  
 
Implantação do Laboratório de Informática 

Foi instalado o laboratório de informática acoplado à biblioteca, com recursos provenientes 
do CT-Infra I.         
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FACULDADE  DE ARQUITETURA 
 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
• Realização do Evento de Comemoração dos 20 anos do Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura (PPG-AU / FAUFBA), com apoio do Núcleo 
de Apoio à Pesquisa e Produção Editorial (NAPE). 

• Seminário sobre o Novo Plano Diretor para Salvador, promovido pelo (PPG-AU / FAUFBA). 
• Workshop e Ciclo de Palestras: Projeto Lençóis – Patrimônio Arquitetônico e Tecnologias 

Computacionais, com apoio da Faculdade e do Laboratório de Computação Gráfica Aplicada à 
Arquitetura e ao Desenho (LCAD). 

• Visita de professores e estudantes da Southern University and A & M College, EUA, promovido 
pelo PPG-AU/ FAUFBA. 

• Visita de professores da Université Jean Monnet De Saint Etienne, FRANÇA, promovido pelo PPG-
AU/ FAUFBA. 

• Mesa Redonda “A Praça Municipal E A Questão Do Palácio Tomé De Souza”, promovido pelo PPG-
AU/ FAUFBA. 

• Mesa Redonda “Arte, Cidade e Cultura”, promovido pela Cooperação Universitária 
CAPES/COFECUB. 

• Seminário de Melhoria do Ensino de Arquitetura e Urbanismo (SEMEA), Evento de avaliação do 
curso de graduação da Faculdade com a participação dos departamentos e do colegiado do curso, 
envolvendo alunos e professores, em cinco sessões temáticas: 1) o saber arquitetônico; 2) a 
questão pedagógica 3) a estrutura curricular; 4) a estrutura de gestão; 5) temas livres. 
Promovido pela diretoria, departamentos e colegiado de curso. 

• Evento comemorativo dos 45 anos de fundação da Faculdade, com apresentação dos trabalhos do 
plano diretor para os campi da UFBA em Salvador, elaborados na FAUBA, seguida de debates, 
aberta a professores, alunos e a convidados externos. 

• Workshop e ciclo de palestras Patrimônio Arquitetônico e Tecnologias Computacionais,  realizado 
em Salvador e em Lençóis, constando de dois ciclos e Palestras e da realização de trabalhos de 
campo na Chapada Diamantina. O evento reuniu mais de 300 participantes entre professores, 
técnicos estudantes e moradores da cidade de Lençóis. 

• I Conferência Internacional sobre 3D Laser Scanning na Documentação do Patrimônio (1st 
International Conference on 3D Laser Scanning Technologies for Heritage Documentation), 
constando de uma conferência internacional, de um curso introdutório sobre a tecnologia 3D 
Laser Scanning e de trabalhos práticos em campo realizados no Terreiro de Jesus e no interior da 
Igreja de São Francisco, reunindo cerca de 100 participantes dentre professores, pesquisadores, 
profissionais e estudantes, inclusive do exterior e de fora do estado. 

• Publicação do Livro As fortificações portuguesas de Salvador quando cabeça do Brasil. 
• Cadernos da graduação – 6B, com o título Arquitetura Vernacular. 
• Cadernos PPG-AU / FAUFBA no. 3, lançado na Faculdade, por ocasião da abertura do ano letivo 

do PPG-AU / FAUFBA. 
• Cadernos PPG-AU/FAUFBA no. Especial, com o título Territórios Urbanos e Políticas Culturais, 

lançado na Faculdade, por ocasião da abertura do ano letivo do PPG-AU / FAUFBA. 
• Lançamento do livro A Sedução do Lugar - A Cidade do Século XXI, lançado na Faculdade, por 

ocasião da abertura do ano letivo do PPG-AU / FAUFBA. 
• Lançamento do livro A Casa de Adão no Paraíso. 
• Lançamento do livro Requalificação Urbana e Cultura da Cidade. 
• Restauração da  Galeria Canizares – Escola de Belas Artes da UFBA, executada como prática 

formativa dos alunos, proporcionando atividades para todas as sete oficinas da Escola Oficina de 
Salvador (EOS). A criação da escola surgiu em 1996, como iniciativa da Faculdade, através do 
CEAB - Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia e Departamento da Tecnologia Aplicada à 
Arquitetura, tendo como foco o grande contingente de jovens excluídos da sociedade e a falta de 
mão-de-obra preparada para intervir na preservação do patrimônio cultural edificado das 
cidades. 

• Projeto de Requalificação Urbana, Pilar/Taboão. Convênio FAUFBA/CONDER. 



Universidade Federal da Bahia  - Relatório de Gestão 2004 

 100

 
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO  
 

Apesar do difícil ano, a Faculdade de Comunicação da UFBA em 2004 continuou sua 
trajetória de desenvolvimento institucional, consolidando-se como um dos pólos mais relevantes de 
ensino, pesquisa e extensão nas áreas de comunicação e cultura no Brasil. Foram destaques em 
2004: a implantação plena do Laboratório de Jornalismo; o início da instalação da Midiateca, acervo 
de materiais audiovisuais; a realização de importantes congressos na Faculdade, tais como o III 
Colóquio Internacional: Redes e Cidades (Ciberurbe) (abril), o VIII Congresso Brasileiro de Jornalismo 
Científico (outubro), o V Congreso Iberoamericano de Periodismo en Internet (novembro) e o II 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo (novembro) e a implementação da Cátedra 
Andrés Bello, resultante de uma concorrência internacional abrangendo toda a Iberoamerica. A 
Cátedra foi dedicada ao tema Políticas e Redes de Intercâmbio e Cooperação em Cultura no Âmbito 
Iberoamericano e aconteceu de julho a dezembro. A aprovação pela UFBA e pela Capes do Programa 
Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade foi outro significativo acontecimento no 
final de 2004. Com isto, a Faculdade de Comunicação passa a ter dois programas de pós-graduação. 
Além destes projetos, cabe anotar um conjunto de medidas administrativas tomadas pela Direção e 
pela Reitoria que estancaram os furtos que vinham acontecendo na Faculdade e na UFBA desde o 
final do ano anterior. 
 
Infraestrutura 
 

Em 2004, teve continuidade a política de aquisição de equipamentos e implantação efetiva 
de laboratórios na Faculdade, uma das metas programáticas da Direção. Desde o início da atual 
gestão mais de dois milhões e quinhentos mil reais foram adquiridos de equipamentos. O 
Laboratório de Jornalismo foi totalmente reequipado, com o apoio da Reitoria e da Pró-Reitoria de 
Planejamento e Administração da UFBA e de recursos captados em agências de financiamento. 
Através de recursos de agência (Finep) está sendo implantada a Midiateca, em sala devidamente 
adequada, com estantes deslizantes e os equipamentos audiovisuais necessários. A Congregação 
distribuiu as salas de professores para todos os docentes que encaminharam solicitação à Direção. 
Foram complementadas as instalações dos Laboratórios de Televisão e Vídeo; Som; Rádio e 
Fotografia. A Rádio Facom teve espaço e equipamento ampliados. Foi efetuada uma revisão em 
todos os computadores da Faculdade e realizada uma redistribuição de equipamentos, visando 
otimizar sua utilização na Unidade. Apesar disto, é evidente a necessidade urgente de mais 
computadores para a Faculdade. O Setor de Cinema, depois de anos funcionando na Biblioteca 
Central da UFBA, por solicitação da Reitoria e decisão da Congregação, foi transferido para a 
Faculdade. As obras de reforma do espaço para a instalação do Centro de Estudos Multidisciplinares 
em Cultura – CULT foram iniciadas no piso superior do prédio, até então um espaço ocioso. A 
instalação do novo Programa de Pós-Graduação está sendo viabilizada com o apoio (mais de 196 mil 
reais) da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia.  
 
Graduação 
 

O curso de Produção Cultural ampliou suas vagas em 2004 com a entrada de mais 20 alunos 
por ano. A Faculdade passou a ter 501 alunos matriculados na graduação. Isto representa um 
aumento de 90 estudantes matriculados em relação aos semestres anteriores. A Faculdade ofereceu 
no primeiro semestre de 2004: 35 disciplinas obrigatórias e 19 optativas. Cabe assinalar a excelente 
participação dos graduandos em programas de intercâmbio acadêmico no exterior (Portugal, 
Espanha, Itália e Alemanha).  
 
Pós-Graduação 
 
A Faculdade de Comunicação da UFBA passou a sediar dois programas de pós-graduação. O novo 
curso, intitulado Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, reúne 25 
professores doutores de oito unidades da UFBA, dentre eles nove docentes lotados na Faculdade. O 
Programa nasce com a nota inicial 4, atribuída pela Capes. Em 2004, o Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação e Cultura Contemporâneas, sediado na Faculdade desde 1989, manteve a nota 5, 
obtida na avaliação da Capes, apenas superado na UFBA pelos Programas de Artes Cênicas e de 
Saúde Coletiva, que têm nota 6.  
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Extensão 
 

Inúmeras e importantes atividades de extensão aconteceram em 2004. A Cátedra Andrés 
Bello foi financiada pelo Convênio Andrés Bello - que tem sede em Bogotá e reúne 10 países 
iberoamericanos - e apoiada pelo Ministério da Cultura, Fundação Luís Eduardo Magalhães e Instituto 
Casa Via Magia. A Cátedra teve 108 candidatos inscritos, 56 selecionados e 52 alunos concluintes. 
Envolveu 48 expositores e orientadores, sendo seis deles convidados internacionais e quatro 
nacionais. O III Colóquio Internacional: Redes e Cidades, inscrito no convênio da Faculdade com a 
Universidade de Aveiro (Portugal), envolveu 144 participantes de quatro países e aproximadamente 
25 trabalhos. O VIII Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico, aberto com uma conferência do 
historiador inglês Peter Burke, foi realizado em conjunto com a Associação Brasileira de Jornalismo 
Científico. O evento reuniu 270 participantes de 14 estados e 49 trabalhos apresentados.  O V 
Congreso Iberoamericano de Periodismo en Internet, promovido pela Sociedad Iberoamericana de 
Periodistas em Internet e pela Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, e organizado 
pelo Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-Line da Faculdade, acolheu pesquisadores de sete países, 
oriundos de 20 instituições, em torno de mesas-redondas e 28 trabalhos apresentados. Já o II 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo congregou 135 pesquisadores, 300 participantes 
e 95 trabalhos científicos, além de mesas-redondas e palestras. Todos estes congressos foram 
apoiados por agências de financiamento (CNPq, Fapesb, Capes etc.), pela UFBA e por outras 
instituições parceiras (Petrobrás, Governo do Estado etc.). Podem ser também lembrados em 2004: 
os três encontros preparatórios para o Fórum Cultural Mundial (fevereiro, março e abril); o 
Seminário de Produção Cultural (março?abril); a XXXI Jornada Internacional de Cinema da Bahia 
(setembro); o Curso Internacional de Gestão Cultural (setembro) e a palestra do escritor 
moçambicano Mia Couto (agosto). Merecem registro ainda o IV Artecom (Semana de Arte e Cultura) 
e outras atividades realizadas pela Produtora Jr., empresa júnior instalada na Faculdade; as 
discussões promovidas pelo grupo PET da Comunicação, inclusive trazendo convidados nacionais, e a 
Rádio Facom, transformada, a partir de 2004, em atividade permanente de extensão. Apesar do ano 
conturbado, as atividades de extensão desenvolvidas na Faculdade totalizaram 26 projetos - sendo 
18 deles ou aproximadamente 70% deles gratuitos – e envolveram mais de 2 mil participantes. 
 
Pesquisa e Publicações 
 

Em outubro de 2004 aconteceu o IX Seminário de Pesquisa da Faculdade com 52 trabalhos 
inscritos e 49 efetivamente apresentados. O seminário reuniu professores e estudantes da graduação 
e da pós-graduação e significou um incremento de 20% no número total de trabalhos apresentados 
em relação ao ano anterior. As principais linhas de pesquisa da Faculdade são: Jornalismo e 
Jornalismo On-Line, Comunicação e Política, Cultura e Desenvolvimento, Cultura e Identidade, 
Cibercultura e Análise de Produtos Midiáticos. Além dos dez grupos de pesquisa, existem na 
instituição dois importantes pólos de pesquisa: o Centro de Estudos e Pesquisas em Cibercultura 
(Ciberpesquisa) e o Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Cult). O número de graduandos 
bolsistas situa-se em torno de 30 alunos. A Cátedra Andrés Bello, como parte de suas atividades, 
realizou uma pesquisa coletiva sobre Políticas e Redes de Intercâmbio e Cooperação em Cultura no 
Âmbito Iberoamericano. A Faculdade – através de um grupo multidisciplinar de pesquisadores – é 
atualmente responsável pela dimensão cultural do Projeto Brasil em Três Tempos, que envolve 
quatro Ministérios do Governo Federal e pretende pensar estrategicamente o país. Ela é a única 
Faculdade fora do eixo Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro que participa deste relevante projeto 
nacional. Em 2004 - com base em números ainda incompletos, porque fundados em currículos lattes 
muitas vezes desatualizados - os docentes da Faculdade organizaram cinco livros e publicaram: 
quatro livros, 14 capítulos de livros, 18 artigos completos em periódicos, 11 artigos completos e seis 
artigos resumidos em anais de eventos. Destaque também para a revista Fraude que teve dois 
números editados pelos bolsistas do PET – Comunicação. 
 
Intercâmbios e parcerias 
 

A Faculdade mantém proveitosa colaboração com universidades e organismos internacionais. 
Dentre eles, podem ser lembrados: Universidade Nacional de Córdoba (Argentina), Universidade 
Nacional de Rosário (Argentina), Instituto Walter Benjamin (Buenos Aires), Universidade Nacional de 
Havana (Cuba), Instituto Tecnológico de Monterrey (México), Universidade do Texas (Estados 
Unidos), Universidade de VIC (Espanha), Universidade de Beira Interior (Portugal), Observatório de 
Atividades Culturais (Lisboa) etc. Dentre as instituições, destaque para a Universidade de Aveiro e o 
Convênio Andrés Bello. No plano nacional, além da cooperação com universidades e entidades 
científicas, um trabalho continuado tem sido desenvolvido entre a Unidade e instituições como o 
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Ministério da Cultura, o CNPq, a Finep e a Capes. Na circunstância baiana, dentre inúmeros 
parceiros, cabe lembrar: a Fapesb, o Estado de Paz (movimento da sociedade civil abrigado na 
Faculdade) e a Petrobrás.  
 
Recursos humanos e financeiros 
 

O quadro de professores permanentes da Faculdade foi acrescido com a entrada de uma 
docente por concurso público em 2004. Do total de 31 professores, cinco, em 2004, estavam de 
licença, três deles realizando cursos de pós-graduação e dois desenvolvendo atividades em 
instituições públicas: TVE e Parlamento (Assembléia Legislativa). Além, dos professores 
permanentes, a Faculdade contou em 2004 com cinco docentes substitutos. Apesar da aquisição de 
três novas funcionárias técnico-administrativas, a quadro funcional da Faculdade sofreu uma efetiva 
diminuição, pois uma funcionária pediu demissão, um funcionário foi transferido e duas funcionárias 
foram cedidas temporariamente a outros órgãos (Ministério da Cultura e Edufba). O grave problema 
da falta de técnicos nos laboratórios persiste, apesar dos esforços da Direção no sentido de 
equacionar esta questão crucial para o bom desenvolvimento das atividades laboratoriais da 
Faculdade. Excluídos os recursos captados, as verbas da Pós-Graduação em Comunicação e as 
despesas de telefone, a Faculdade recebeu em 2004 a reduzida quantia de R$29.232,91, 
proveniente do orçamento e do aluguel da cantina, para todas as suas despesas. Ou seja, menos de 
R$2.500,00 por mês. Estes recursos foram utilizados nas seguintes rubricas: R$18.079,75 em 
material de consumo, R$5.940,00 em serviços e R$5.213,16 em material permanente. 
 
Perspectivas para 2005 
 

O horizonte de trabalho para 2005 abarca cinco eixos prioritários e articulados: 1. a 
complementação e a consolidação da infraestrutura; 2. a ampliação e aprimoramento das atividades 
acadêmicas; 3. o fortalecimento do quadro de docentes e funcionários técnicos, com sua ampliação 
e qualificação (formal, inclusive); 4. o desenvolvimento do intercâmbio e da cooperação com 
instituições afins e com a sociedade e 5. a conquista de mais recursos para a Faculdade. O primeiro 
eixo busca concluir a instalação da Midiateca; do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura; 
do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e as complementações 
necessárias aos outros laboratórios da Faculdade, em especial o Laboratório Multimídia. A ampliação 
e renovação do parque de computadores da Faculdade e a instalação de sala especial de acesso 
livre de computadores e rede Internet, destinada aos estudantes, são projetos prioritários para 
2005. O segundo eixo abarca o desenvolvimento acadêmico, qualitativo e quantitativo. Ele 
compreende a instalação da nova pós; a realização da nova versão da Cátedra Andrés Bello; a 
consolidação da atividade de pesquisa; a ampliação da extensão, inclusive com a realização de 
eventos, como o Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura – Enecult (abril), e de cursos 
como os que estão sendo negociados com Angola; o fortalecimento da graduação, com a 
participação nas licenciaturas em implantação na UFBA e com a necessária revisão curricular da 
graduação em Produção Cultural e Jornalismo. O terceiro eixo implica em lutar para ampliar o 
quadro de professores e de técnicos, em particular para o trabalho especializado em laboratórios. O 
quarto eixo busca dinamizar as relações entre a Faculdade e a sociedade – local, regional, nacional 
e internacional – através de parcerias de trabalho e, por fim, o quinto eixo está centrado no 
imprescindível aumento das verbas para a Faculdade, através da ampliação do repasse orçamentário 
do Governo Federal; da invenção de novas fontes próprias de recursos e da atuação mais ativa de 
todos os professores e da comunidade acadêmica da Faculdade na captação de recursos. 
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FACULDADE DE CIENCIAS CONTÁBEIS 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 
Graduação 
• 110 vagas oferecidas 
• 495 alunos matriculados 
• 4057 vagas/disciplina oferecidas 
• 49 concluintes 
 
Extensão 
• Curso de Metodologia do Ensino Superior 
• Seminário Balanced Scorecard no Setor Público  
• Programa de Monitoria Contabilidade de Custos 
• Seminário Lavagem de Dinheiro 
 
Especialização – Latu Sensu 
• Contabilidade Gerencial com Ênfase em Controladoria – Convênio UFBA/CRC. 
• Contabilidade Gerencial com Ênfase em Controladoria Financeira. 
• Contabilidade Gerencial com Ênfase em Controladoria – Convênio SENAC Casa do Comércio. 
• Gestão Contábil. 
• Contabilidade Pública. 
• Administração Fazendária - Convênio UFBA/SEFAZ. 
 
Convênios e Contratos Firmados 
• UFBA/Secretaria da Fazenda – Curso de Especialização para seus Técnicos. 
• UFBA/Conselho Federal de Contabilidade/Conselho Regional de Contabilidade – Curso de 

Especialização para Contadores registrados. 
• UFBA/Advocacia Geral da União – Estágio para alunos do Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis. 
• UFBA/FAPEX – Gerência de Recursos dos Cursos de Especialização. 
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FACULDADE DE DIREITO 
 

PRINCIPAIS TIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
• Semana do Calouro 2003.2, com o tema Compr(OMISSO) Social, promovida pelo Centro 

Acadêmico Ruy Barbosa (CARB). 
• Seminário sobre a Reforma da Previdência Social. 
• Debate Reformar a Universidade para Mudar o Brasil, promovido pela União Nacional dos 

Estudantes. 
• II Semana de Iniciação Científica, promovido pelo Serviço de Apoio Jurídico (SAJU), Centro de 

Pesquisa Jurídica (CEPEJ) e Centro Acadêmico Ruy Barbosa (CARB). 
• I Seminário Paradigmas do Direito – Um ano de vigência do Novo Código Civil e a Prática 

Jurídica, promovido por acadêmicos de Direito – UFBA. 
• III Colóquio Brasil – Alemanha, com o tema “Globalização e Desenvolvimento: Cooperação e 

Integração na Europa e nas Américas, realizado pela Faculdade Integrada da Bahia (FIB), com 
apoio da FDUFBA. 

• Plenária Sindical e Popular da Metrópole de Salvador: Pela Democratização das Ondas de Rádio, 
promovido pelo Comitê - BA do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. 

• Solenidade de lançamento da antologia Poetas da Bahia (II), promovido pelo Espaço Cultural 
Expogeo. 

• Palestras Internacionais, promoção do Programa de Pós-graduação em Direito da FDUFBA. 
• Colóquio O Ceticismo e a Possibilidade da Filosofia, promovido pelo Programa de Pós-

graduação em Filosofia da UFBA. 
• Concurso para estagiários de Direito para o Patronato de Presos e Egressos do Estado da Bahia; 
• Seminário O Futuro do Direito, promovido pelos Formandos 2003.2. 
• Atividade de mobilização estudantil com o tema Reforma Agrária e Estado, promovida pelo 

Centro Acadêmico Ruy Barbosa. 
• Semana do Calouro 2004.1, promovida pelo Centro Acadêmico Ruy Barbosa. 
• Seminário Temas Atuais de Direito Processual Civil e Penal. 
• Palestra Construção de uma parte geral do Direito Penal Internacional, promoção do Programa 

de Pós-graduação em Direito da UFBA, sendo palestrante professor da Universidade  de 
Gottingen-Alemanha. 

• Projeto Tarde Cidadã, com série de palestras, promovido pela Secretaria de Educação e Cultura 
do Estado da Bahia; 

• I Colóquio Brasil-Estados Unidos de Direitos Humanos, realizado pelo Programa de Pós-
graduação em Direito da UFBA, sendo conferencista professor da Universidade da Flórida – 
Estados Unidos. 

• Debate sobre a Reforma Universitária, promovido pelo DCE-UFBA. 
• Colóquio Ações Coletivas. 
• Seminário Questões Relevantes em Direito Processual e Eleitoral, como atividade do Projeto 

Eleitor do Futuro: Educação Jurídica para a Cidadania. 
• Júri Simulado, como atividade da disciplina Prática Jurídica Penal. 
• Aula Inaugural dos Cursos da Fundação Faculdade de Direito da Bahia sob o tema O Futuro do 

Estado. 
•  II Seminário Baiano de Direito de Família, promovido pelo IBDFAM/BA. 
• I Congresso de Ciências Penais do Patronato de Presos e Egressos. 
• I Seminário de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
• Seleção Simplificada de estagiários da Seção Judiciária do Estado da Bahia - Justiça Federal de 

Primeira Instância. 
• Seminário sobre Gestão Participativa do SUS, promovido pelo D. A. de Medicina da UFBA e pelo 

Instituto de Saúde Coletiva (ISC) - UFBA. 
• IV Encontro Estadual de Direitos Humanos, promovido pela Fundação Instituto de Direito 

Humanos. 
• Criação do curso de Doutorado em Direito da Universidade Federal da Bahia, tal como 

recomendado pelo Comitê da Área de Direito, o que representa um marco para a nossa 
Instituição e para o ensino jurídico e a Pós-Graduação em Direito no nosso Estado. 

• Defesa de Dissertação com o título Da Eutanásia ao Prolongamento Artificial: aspectos 
polêmicos da disciplina jurídico-penal do final de vida. 
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• Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior, Classe de Professor Assistente, para a 
matéria Direito Processual Civil e Prática Jurídica Civil. 

• Defesa de Dissertação como título A Reforma Tributária em Face do Sistema Tributário 
Nacional no Estado Democrático de Direito. 

• Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior, Classe de Professor Assistente, para a 
matéria Direito Civil. 

• Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior, Classe de Professor Assistente, para a 
matéria Direito Constitucional e Ciência Política. 

• Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior, Classe de Professor Assistente, para a 
matéria Introdução ao Estudo do Direito: Filosofia Geral e do Direito e Ética Geral e 
Profissional. 

• Defesa de Dissertação com o título O Poder Normativo das Agências Reguladoras: um 
mecanismo do sistema brasileiro de defesa da concorrência. 

• Defesa de Dissertação com o título Novas Perspectivas e Limites do Direito ao Nome: 
identidade e tecnologia. 

• Defesa de Dissertação com o titulo O Processo Cognitivo nos Juizados Especiais Cíveis. 
• Defesa de Dissertação com o título A Propriedade e as Propriedades: pesquisa da aplicação da 

tese de Salvatore Pugliatti – A Propriedade sobre Bens Móveis e a Propriedade sobre Bens 
Imóveis por Natureza (Propriedade do Solo). 

• Defesa de Dissertação com o título Discriminação Positiva: ações afirmativas na realidade 
brasileira. 

• Defesa de Dissertação com o título O Princípio da Equivalência Material das Prestações no Novo 
Código Civil. 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
 
Mestrado e Doutorado em Educação 

• Durante o ano foram realizadas com aprovação 22 defesas públicas de mestrado e 22 
defesas públicas de  doutorado 

 
ESPECIALIZAÇÃO 
 

• Curso de Especialização em Atividade Física e Saúde – Departamento   de   Educação 
Física; 

• Curso de Especialização em Educação Ambiental - Grupo de Estudos em Ciências e 
Educação Ambiental (NECEA)/Departamento de Educação II.  

• Curso de Especialização em Psicopedagogia – permanente – Departamentos de Educação 
I e II. 

• Especialização em Educação Transdisciplinar e Desenvolvimento Humano - A arte de 
aprender. 

 
PROJETOS ESPECIAIS 
 
Programa de Formação de Professores da FACED - Licenciatura em Pedagogia – Educação Infantil e 
Licenciatura em Pedagogia – Ensino Fundamental/Séries Iniciais – Projeto Irecê e Projeto Salvador. 
 
Projeto Irecê 

Parceria da FACED/UFBA com a prefeitura do Município de Irecê Bahia. Entre suas ações 
está a Licenciatura em Pedagogia – ensino fundamental/séries iniciais destinado aos professores da 
rede municipal de ensino. Aprovado pela Câmara de Graduação em 2002, teve seu primeiro processo 
seletivo realizado em 2003, com início das aulas em janeiro de 2004. 
Número de alunos: 150. Inicio do curso: janeiro de 2004. Duração 3 anos. 
Coordenação geral: Proa. Maria Inez Carvalho (Departamento de Educação  II) 
 
Projeto Salvador 

Parceria da Faced/UFBA com a SMEC para Licenciar em Pedagogia 100 professores da sua 
rede de ensino, no exercício da docência. 

 
Aprovado pela Câmara de Graduação (CONSEPE) em 15.07.2003, teve seu primeiro processo 

seletivo realizado em maio de 2004, com início das aulas em agosto do mesmo ano. 
Coordenação geral da professora Mary de Andrade Arapiraca (Departamento de Educação II). 
 
Projeto sobre Economia Solidária  
 

Realizado pelo Núcleo Educação e Trabalho - NUTE, concluído em julho de 2004 e relatório 
final enviado à Fundação UNITRABALHO, responsável nacional pelo projeto financiado pelo ICCO. 
 
Programa  Alfabetização Solidária 
 

Em 2004, executou três módulos – XV, XVI e XVII. Os módulos XV e XVI ocorreram 
concomitantemente. No módulo XV foram atendidos 12 (doze) municípios baianos: Araci, Camacã, 
Coronel João Sá, Crisópolis, Fátima, Livramento de Nossa Senhora, Maragogipe, Ourolândia, 
Paripiranga, Sítio do Quinto, Umburanas e Wenceslau Guimarães. Já no XVI foram Cícero Dantas e 
Manoel Vitorino. 

 
Tais módulos funcionaram com 247 (duzentas e quarenta e sete) salas distribuídas nas zonas 

rural e urbana, principalmente na zona rural por possuir maior índice de jovens e adultos 
analfabetos, com 25 alunos por sala, totalizando assim 6.175 (seis mil, cento e setenta e cinco) 
jovens e adultos. 
 

Realização de capacitação para os alfabetizadores para os módulos XV e XVII, no período de 
19 a 23 de abril de 2004 em cada município, através dos seus coordenadores setoriais que são 
estudantes de graduação e pós-graduação da UFBA, perfazendo um total de 40 horas. 
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O PRONERA - “Alfabetização, Capacitação e Escolarização de Jovens e Adultos nas Áreas de 
Reforma Agrária do Recôncavo Baiano”. 
Projeto desenvolvido pela Linha de Estudos e Pesquisa em Educação Física Esporte e Lazer – LEPEL. 

• Número total de educandos atendidos: 950  
• Número de alfabetizandos – 400  
• Número de turmas de alfabetização – 20  
• Número de turmas de escolarização (Aceleração I) – 25  
• Número de turmas de escolarização (Aceleração II) – 1  

 
Esporte PRONORDESTE – LEPEL 
 Mutirões e círculos de esporte e lazer em redes na cidade (Salvador) e no campo (Recôncavo 
baiano), desenvolvido com populações do entorno do Centro de Educação Física da UFBA - Cidade do 
Salvador, Estado da Bahia, Rede Pública de Ensino, Universidade, Associação de Moradores dos 
Bairros; Recôncavo Baiano – Ocupações Acampamentos e Assentamentos do MST. 
 
Tecnologias apropriadas para agricultores familiares em biomas do Estado da Bahia – LEPEL 
Projeto desenvolvido com o objetivo de desenvolver um trabalho educativo de extensão 
universitária com agricultores familiares organizados e territorialmente localizados em biomas 
representativos do Estado da Bahia. 
 

Três são as Atividades Curriculares em Comunidade – ACC - em desenvolvimento associadas 
a estes projetos: 

• Ações Interdisciplinares em Áreas de Reforma Agrária;  
• Ensino e pesquisa na Roda de Capoeira;  
• Cultura Corporal e Meio Ambiente.  

 
IX Olimpíada Ibero-Americana de Física 
Evento realizado pelo Instituto de Física, tendo a FACED participado através do grupo de Pesquisa 
Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC) e do ÉduCANAL,  para a realização do CD-ROM dos 
anais da olimpíada além de vídeos sobre a temática. 
 

Produtos: 
• CD ROM 
• programas em vídeo usados na abertura do evento e na conclusão. 

 
Tabuleiros Digitais 
Projeto desenvolvido pela FACED/UFBA, em parceria com a Fundação ADM e apoio da Petrobrás. 

Criação e implantação de 20 tabuleiros digitais – um móvel próprio para o acesso público à 
Internet – espalhados pelos três andares da FACED. Experiência de grande impacto na comunidade 
da FACED, da UFBA e arredores, que passaram a ter nos Tabuleiros importante ponto de apoio para 
a inclusão digital, correspondendo a um importante em direção a inclusão social. Este projeto, 
coordenado pelo grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, possui forte articulação 
de pesquisa e extensão. 
http://www.tabuleirodigital.org  
 
EduCANAL7 
Canal interno de televisão da FACED que transmite para as áreas comuns da FACED a programação 
do Tv Escola e do Canal Futura além de programação própria. 

Produtos: 
• Vídeo Tabuleiro Digital 
• Vídeo de abertura da IX Olimpíada Ibero Americana de Física 
• Vídeo documentário sobre a IX Olimpíada Ibero Americana de Física, veiculado pela TV 

UFBA. 
  
EVENTOS  
 
janeiro 

• Peça musical “Tente outra vez”, sob o patrocínio da Petrobrás S.A., como atividade da 
programação de início do 2º semestre 2003, no 16 de janeiro de 2004, às 10 horas. 
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• Lançamento do programa Tabuleiro Digital, no dia 23 , às 11 horas, com a seguinte 
programação:” Tabuleiro de Creuza” pelo Grupo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios, 
Vídeo “Tabuleiro Digital”, falas, comes e bebes. A coordenação do evento foi do 
professor Romilson Santos (Departamento de Educação Física da Faced). 

• Tabuleiro de Creuza – Cena do espetáculo “Cuida Bem de Mim”, adaptada para o 
projeto Tabuleiro Digital, realização do grupo de teatro do liceu, sob a supervisão geral 
de Luiz Mafuz e direção de Maicom Alisson. 

Apoio: Pró-Reitoria de Extensão e Liceu de Artes e Ofícios 
 
fevereiro 

• Lançamento do livro Rascunho Digital: Diálogos com Felippe Serpa (Edição do texto -  
Ana Luz,  Mary Arapiraca e Jacy Soares, no dia 10, às 18 horas, no Palácio da Reitoria, 
com a seguinte programação: Apresentação da Cia. de Dança Afro-Brasileira do Vale do 
Iguape, Mesa-redonda Diálogos com Felippe Serpa, com Nelson De Luca Pretto, Dante 
Augusto Galeffi, Paulo Costa Lima (Escola de Música) e Nice Americano da Costa 
(Instituto de Física) sob a coordenação do professor Manoel José Carvalho – Pró-Reitor 
de Extensão da UFBa. às 19:30 Apresentação do grupo de Capoeira Raízes do Iguape, 
seguido de coquetel. 

 
março 

• Lançamento dos livros: Lazer e Recreação no Currículo de Educação Física, dos autores 
Márcia Chaves, Sílvio Sanches Gamboa e Kátia Oliver Sá. 

• Prática Pedagógica e Produção do Conhecimento na Educação Física e Esportes e Lazer 
e Prática de Ensino. Formação de Professores e Emancipação, organizados por Márcia 
Chaves, Sílvio Sanches Gamboa e Celi Taffarel, Pedagogia do Movimento. Diferentes 
Concepções, organizado por  Celi Taffarel e Márcia Chaves. 

 
abril 

• Lançamento da Revista da Faced nº. 7 no dia 03, às 17 horas, na Reitoria da UFBa. O 
evento integrou as atividades da Série Brasil – Noites Culturais. O que é mesmo Cultura 
Brasileira?, com a promoção da Universidade Federal da Bahia/Escola de Música. 

• IV Seminário de Pesquisa em Didática, nos dias 12, 13 e 15 (turnos matutino e 
vespertino), sob a coordenação geral da professora Cristina d’Ávila,  

• Seminário: “A Educação Física na UFBA”, realizado no dia 15. O evento abordou os 
seguintes temas: Projetos de pesquisa e extensão: dificuldades e perspectivas; 
Educação Física na UFBa; perspectivas do curso; Reforma curricular: realidades e 
possibilidades, e foi promovido pelo Departamento de Educação Física/UFBa. 

 
Maio 

• Curso de Avaliação da Aprendizagem na Escola – um convite à reflexão, com o professor 
Cipriano Carlos Luckesi, do Programa de Pós-Graduação em Educação – Faced/UFBA, 
realizado no período de 06 a 08, com carga horária de 20 horas. 

 
Julho 

• II Encontro de Filosofia da Educação. Filosofar e Educação – Perspectivas Polilógicas e 
Transdisciplinares, realizado no período de 21 a 24. O encontro foi organizado pela 
Linha de Pesquisa Filosofia, Linguagem e Práxis Pedagógica - PPGE/UFBA. e teve o 
apoio da UFPE – UEFS. 

 
Setembro 

• Conversa com o professor António Nóvoa, vice-reitor da Universidade Clássica de 
Lisboa, sobre o tema Formação docente e conhecimento contemporâneo, no dia 09, das 
8 às 10 h. O encontro foi promovido pelo FORMACCE – Grupo de Pesquisa de Currículo, 
Complexidade e Formação e teve o apoio do PPGE- Faced/Sinpro- BA e Projeto Irecê. 

• Concurso Público para Professor Assistente – Departamento de Educação II, na matéria 
Didática e Práxis Pedagógica, com ênfase em alfabetização e letramento, no período de 
13 a 17. 

• Concurso Público para Professor Assistente – Departamento de Educação Física, na 
matéria Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, no 
período de 14 a 17. 

• Participação na IX Olimpíada Ibero-Americana de Física, realizada no período de 25 de 
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setembro a 02 de outubro, no Instituto de Física da UFBA. O evento foi realizado pela 
Sociedade Brasileira de Física – SBF. Dentre as entidades que apoiaram este encontro, 
como a CNPq e o MEC, esteve a Faced, onde foi realizado workshop, na programação do 
dia 30 de setembro. 

 
Outubro 

• Conferência de Abertura do Programa Intensivo de Formação em Educação pela 
Comunicação, no dia 14, às 19 h – Fernando Rossetti. O evento foi uma realização de 
Cipó Comunicação Interativa e Instituto C&A, parceria Faced e Facom/UFBA e Instituto 
Simões Filho, Articulação: Rede de Experiências em Comunicação, Educação e 
Participação. 

• Palestra com o professor Lucídio Bianchetti, da UFSC, sobre o tema A Bússola do 
Escrever: Desafios e estratégias na orientação de teses e dissertações, realizada no dia 
21, às 9 horas. 

• Palestra da professora Maria Socorro Lucena, da Universidade Estadual do Ceará e 
apresentação de seu livro em co-autoria com Selma Pimenta Garrido., no dia 26, às 14 
h., para os professores-cursistas do Projeto Salvador. 

• Conversa com o professor José Machado Pais, da Universidade de Lisboa, sobre o tema 
Pesquisa em Sociologia da Vida Cotidiana, realizada no dia 28, das 10 às 12 h. O 
encontro, destinado à comunidade acadêmica, foi organizado pelo Grupo MEL/LEPEL, 
Linguagem e Educação, FORMACCE/Sinpro. 

 
Novembro 

• Seminário de Pesquisa da Faced 2004, realizado nos dias 11 e 12 sob a coordenação das 
professoras Iracy Picanço e Sara Dick (Departamento de Educação I), Maria Cecília de 
Paula Silva (Departamento de Educação Física) e Elaine Letícia, estagiária do NUTE. 
Temas em educação; educação física, esporte e lazer; linguagem e educação; filosofia 
e práxis pedagógica; história, políticas e gestão educacional; arte-educação; currículo, 
tecnologias da informação e comunicação; formação de professores. 

• 2º Ciclo de Conferências “A Saúde em Debate na Educação Física”, promovido pelo 
GTT-Saúde (CBCE), realizado no dia 19, com o tema “O Conceito de Saúde no Mundo 
Pós-Genoma”, proferida pelo professor Naomar de Almeida Filho, do Instituto de Saúde 
Coletiva. 

• Lançamento do livro “Trabalho e Educação - arquitetos, abelhas e outros tecelões da 
economia popular solidária”, organizado pelas professoras Lia Tiriba e Iracy Picanço, do 
Departamento de Educação I, realizado em 22, em Caxambu – MG, durante a 27ª 
Reunião Anual da ANPED. 

• III Encontro de Educação e Ludicidade, sobre o tema Ludicidade: onde acontece?, 
realizado de 04 a 06, nos dois turnos. O evento é uma atividade bi-anual do Grupo de 
Estudo e Pesquisa em Educação e Ludicidade – GEPEL, vinculado ao PPGE da Faced. 
Contou com o apoio do Centro Comunitário Batista Clériston Andrade – CECOM, Livraria 
LDM e Solução Visual, e foi coordenado pela professora Bernadete Porto. 

• Colóquio Internacional Pluriculturalismo e Formação do Educador: Um diálogo entre 
Quebec e Bahia , realizado nos dias 29, 30 de novembro e 1º e  2 de dezembro, no 
campus I – UNEB e na Faced. Evento promovido pelo PEC/UNEB e PPGE/Faced e teve o 
objetivo geral de propiciar análise, debate e reflexão sobre a realidade educacional 
pluricultural brasileira/baiana e québecois, em particular, a fim de buscar e 
similaridades e possíveis oposições, com o intuito de redimensionar referências na 
formação do educador e nas práticas educativas. Participaram 19 conferencistas de 
várias universidades brasileiras, além da Universidade Sherbrooke-Québec-Canadá, 
Universidade de Québec à Montreal. No eixo temático foram contempladas questões 
como pluriculturalismo e currículo, pluriculturalismo e formação de educadores, entre 
outras; com a participação de estudantes, profissionais da educação e pessoas 
interessadas com o tema. 

 
Dezembro 

• Lançamento do livro SMOG – Crônicas de Viagens, do professor Nelson De Luca Pretto, 
pela Arcádia Editora, realizado no dia 13, no Centro Cultural do SESI/Rio Vermelho. 

• Sessão Científica organizada pelo Grupo de Pesquisa em Educação Física e Saúde – 
GEFIS, realizada no dia 14, às 10 h, quando apresentado e discutido o tema “Perfil do 
estilo de vida de estudantes do curso de educação física da UCSal e UNIME, pelos 
palestrantes Helio Campos – professor do Departamento de Educação Física/Faced, 
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UNIME - UCSal e Robson  Caldas – especialista em Atividade Física, destinada a 
estudantes da área e interessados. 

• Realização do Seminário: Curso de Pedagogia – o ontem, o hoje e perspectivas para 
amanhã, no dia 16,14 às 17 h, através de mesa-redonda composta de professoras desta 
Faculdade, com o objetivo de refletir o curso de Pedagogia da UFBA, resgatando 
episódios de sua história, a partir da Reforma Universitária de 1968 e sua alocação na 
Faculdade de Educação. 

• Lançamento do livro Mulher e Pedagogia – um vínculo re-significado, da professora 
Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes, pelo Grupo de Estudos em Filosofia, Gênero 
e Educação – GEFIGE e PPGE/Faced. 

• Curso de Administração e Gerenciamento do Esporte e do Lazer, em duas etapas, na 
Faculdade de Educação, numa parceria da Sudesb/Setras e Departamento de Educação 
Física da Faced, que objetivou a capacitação de dirigentes de federações e entidades 
esportivas e dirigentes de órgãos públicos, responsáveis pela gestão do esporte e do 
lazer na Bahia. O curso constou de 15 módulos de 4 horas cada. A primeira etapa 
aconteceu nos dias 8, 9 e 10 e a segunda no período de 16 a 18, sob a coordenação do 
professor José Ney do Nascimento Filho. 

• Palestra sobre o tema “Favorecendo o Desenvolvimento da Comunicação em Crianças e 
Jovens com Necessidades Educacionais Especiais”, no dia 21, às 10 h, pela professora 
Leila Regina d’Oliveira de Paula Nunes – da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
consultora ad hoc da CAPES, CNPq e FAPERJ, autora de diversos trabalhos, artigos e 
livros na área de Educação Especial. 

 
BALANÇO SOCIAL 
 

• O ano de 2004 caracterizou-se como o ano de implantação do Projeto de Formação de 
Professores através dos Projetos Irecê e Projeto Salvador, abrindo mais 340 vagas de 
graduação para professores das redes municipais de Irecê e Salvador. Correspondeu, 
portanto, num movimento importante da Unidade no sentido de atender à uma 
demanda explicita dos municípios baianos no tocante à formação de professores, 
constituindo-se  num esforço de articulação de ensino, pesquisa e extensão.  

• O Projeto Tabuleiro Digital foi de importância estratégica para a educação e para a 
Faculdade na adoção do software livre, promovendo a migração de diversos setores 
para a nova plataforma através do envolvimento com os integrantes do Projeto 
Software Livre (PSL-BA), movimento esse que teve na FACED sua principal parceria 
desde o seu início, tendo o PSL-BA sido criado em uma histórica reunião ocorrida nas 
dependências da FACED. 

• A FACED experimentou um crescimento significativo no número de projetos de pesquisa 
e extensão (anexo) aprovados ao longo do ano de 2004. 

 
PERSPECTIVAS 
 

O Projeto Irecê está se constituindo nos primeiros passos para consolidar uma proposta 
efetiva de implantação de um Campus Avançado da UFBA na região de Irecê. Nesse sentido esforços 
estão sendo envidados, no sentido de articular outras unidades da UFBA (Agronomia, Veterinária, 
Geociências, entre outras) para a construção, do ante-projeto do Campus Avançado de tal forma a 
submete-lo ao Conselho Universitário ao longo do ano de 2005. 
 

Na mesma linha dever-se-á intensificar a participação da FACED na discussão e elaboração 
da proposta inicial do Projeto Camamu, ainda em elaboração. 
 

Como parte do Projeto Pronera, prevê-se para o primeiro semestre de 2005, o atendimento 
de 03 (três) municípios: Maragogipe, Malhada e Wenceslau Guimarães. Há ainda a possibilidade de 
ampliar a atuação da UFBA nesta parceria com o atendimento de alguns municípios do Estado do  
Piauí. 
 

Ampliação do Projeto Tabuleiro Digital. Nesse sentido, Já foi submetida à Petrobras 
solicitação de apoio para a implantação de mais 40 Tabuleiros Digitais em Irecê e 20 no Centro de 
Esportes em Ondina. 
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FACULDADE DE FARMÁCIA 
 

A Faculdade de Farmácia da UFBA divulga seu Relatório de Gestão do ano 2004 com a 
expectativa   de que o mesmo possa demonstrar o  esforço institucional e de sua comunidade no 
desenvolvimento de suas ações e atividades, com vistas às mudanças necessárias à projeção da 
Faculdade no âmbito do Ensino, da Pesquisa e Pós-Graduação e da interação com a sociedade. 
 
Infra-estrutura 
 

Este é um dos aspectos que traz maior preocupação à Faculdade, haja vista que as 
restrições orçamentárias e a escassez de investimentos não têm assegurado a manutenção do ensino 
de graduação. Tal situação tem sido minimizada com o apoio dos projetos de pesquisa e extensão 
implementados na Unidade que incluem aquisição de material permanente e de consumo, 
realização de obras, além de serviços de manutenção. Com recursos próprios e apoio, dentro do 
possível, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD foram realizadas obras de 
recuperação física, climatização, adequação de recursos audiovisuais e de rede das salas de aula e 
laboratórios.  
 
Programa de Estágios 
 

Este programa possibilita a complementação educacional e o desenvolvimento da prática 
profissional dos nossos estudantes, tanto para estágios de caráter obrigatório quanto para os 
estágios extracurriculares. Em 2004 novos convênios foram firmados e outros renovados entre a 
UFBA/Faculdade de Farmácia e Instituições/Empresas públicas ou privadas, além daqueles vigentes 
entre a UFBA e os Centros de Integração Empresa-Escola. 
 
Biblioteca 
 

A Congregação da Faculdade de Farmácia aprovou a incorporação do acervo da Biblioteca 
Setorial da Unidade ao da Biblioteca Reitor Macedo Costa, dentro dos critérios constantes da 
Proposta de Modelo para Organização e Gestão da Rede de Bibliotecas da UFBA. Por questões 
operacionais e financeiras o acervo deverá ser transferido até março de 2005. 
 
Concurso Público para Docentes 
 

Foram realizados três concursos para docentes do quadro efetivo, sendo dois para 
Professores Adjuntos e um para Professor Assistente, todos em regime de dedicação exclusiva. 
 
Laboratório de Informática 
 

A Faculdade de Farmácia foi contemplada com recursos, a serem liberados, no valor de R$ 
70.000,00, através da emenda parlamentar individual 2005 da Deputada Alice Portugal. Tais 
recursos serão aplicados na reestruturação do Laboratório de Informática com vistas à implantação 
do Núcleo de Estudos Acadêmicos da Faculdade de Farmácia. 
 
Farmácia da Universidade 
 

Este projeto tem o objetivo de inserir a prática da assistência farmacêutica na formação dos 
nossos estudantes como também prestar atenção farmacêutica de referência à comunidade. Em 
2004 foi dada continuidade às providências necessárias ao seu funcionamento legal junto aos órgãos 
competentes. Com apoio da UFBA e da FAPEX, espera-se a sua implantação no primeiro trimestre de 
2005.  
 
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES 
 

Docente desta Unidade foi nomeada membro da Comissão do Exame Nacional de 
Desempenho do Ensino – ENADE, junto ao MEC/INEP.  
 
Pesquisa 
 

As atividades de pesquisa na Faculdade de Farmácia são desenvolvidas pelos seus docentes 
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pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de iniciação científica com recursos obtidos através 
de projetos submetidos aos órgãos e agências de fomento. No ano de 2004 o incentivo e o apoio aos 
grupos consolidados e aos emergentes tiveram continuidade, sendo assegurada a decisão política da 
Faculdade de apoiar a implantação de novos laboratórios de pesquisa.  

 
 

Relação dos Projetos de Pesquisa e seus Respectivos Recursos 
Aprovados e/ou Captados em 2004 

 
Projeto/Edital Valor R$ 

Temático em Saúde/2004-FAPESB 40 000 00

Temático em Saúde/2004-FAPESB 34 370 00

Temático em Saúde/2004-FAPESB 190 000 00

PPP/FAPESB 002/03 46 000 00

PPP/FAPESB 002/03 34 600 00

PPP/FAPESB 002/03 21 277 00

FNS 15180714000100011/04 106 000 00

FUNDECI/BNE/2004 107 000 00

Total 579 247 00
Fonte: Faculdade de Farmácia da UFBA  

 
Iniciação Científica 
 

A iniciação científica na Faculdade de Farmácia acontece ligada aos grupos de pesquisa e 
aos pesquisadores individualmente. Objetivam despertar a vocação científica nos estudantes de 
graduação vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 
possibilitando a aprendizagem, o pensar e o criar cientificamente com aprimoramento do seu 
espírito crítico. 
 

 Bolsas PIBIC concedidas em 2004 
 

Agências de Fomento Nº de bolsas

CNPQ 02

FAPESB 08

Total 10
Fonte: Faculdade de Farmácia da UFBA 

Seminários de Pesquisas 
 

Foi realizado o IV Seminário Interno de Pesquisa,  com 27 apresentações orais e 12 pôsteres. 
Do total,  6 projetos eram vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 
PIBIC (CNPq/FAPESB), 19 projetos não contemplados com bolsas e 2 estudantes de pós-graduação 
lato sensu. Conseqüentemente participamos do XXIII Seminário Estudantil de Pesquisa da UFBA com 
trabalhos selecionados internamente. 
 
Cooperações Institucionais em Pesquisas 
 

A Faculdade de Farmácia, através de seus pesquisadores, é parceira intra e 
interinstitucional do HUPES (Hospital Universitário Prof° Edgar Santos), Instituto de Química, 
Faculdade de Medicina Veterinária, Escola de Nutrição, Escola Politécnica, Escola de Agronomia, 
FIOCRUZ, UNICAMP e UEFS; de organismos internacionais (OPAS), de agências e órgãos 
governamentais (ANVISA, BNE, FNS, CNPq).  
 
Pós-Graduação 
 

A Faculdade de Farmácia ainda não conseguiu lograr êxito, junto à CAPES, na implantação 
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da Pós-Graduação stricto sensu em 2004. Esta meta deverá ser alcançada, espera-se, em 2005, 
fortalecendo institucionalmente a Unidade na produção do conhecimento e colaborando na 
formação de recursos humanos para a própria instituição, para o Estado da Bahia e para as regiões 
Norte e Nordeste do país. Ainda de caráter eventual, foram oferecidas as segundas turmas de dois 
cursos lato sensu. Também em 2004, foram concluídas e apresentadas 84 monografias referentes à 
conclusão de três cursos de especialização iniciados em 2003.  
 
Qualificação Docente 
 

No decorrer do ano de 2004, a Faculdade de Farmácia deu continuidade à qualificação do 
seu corpo docente composto de 46 professores: 19 doutores (41%), 18 mestres (39,1%), com nove 
realizando doutorado, e 9 especialistas (19,6%), com dois realizando mestrado. 
 
Extensão 
 

As atividades de extensão na Faculdade de Farmácia são desenvolvidas não só como 
prestação de serviços à sociedade mas também na articulação com o ensino de graduação, a 
pesquisa e a assistência à saúde, sob forma de campo de prática para componentes curriculares – 
estágios e disciplinas do Programa UFBA em Campo/ACC. 
 
 

Programas e Projetos -  2004 
 

Farmácia da Terra                                                                          UFBA/PROEX/FAPEX 

Análises Microbiológicas de Medicamentos                                       UFBA/PROEX/FAPEX 

Análises Microbiológicas de Alimentos                                             UFBA/PROEX/FAPEX 

Análises Físico-Químicas de Alimentos                                             UFBA/PROEX/FAPEX 

Análises Físico-Químicas de Medicamentos                                      UFBA/PROEX/FAPEX 

Análises Clínicas de Apoio ao Diagnóstico                                        UFBA/PROEX/FAPEX 

ACC/FAR 454                                                                  UFBA/PROEX/PROGRAD/FAPEX 

ACC/FAR 456                                                                  UFBA/PROEX/PROGRAD/FAPEX 

ACC/FAR 457                                                                  UFBA/PROEX/PROGRAD/FAPEX 

ACC/FAR 458                                                                   UFBA/PROEX/PROGRAD/FAPEX

Fonte: Faculdade de Farmácia da UFBA 

 

   Recursos Captados pelos Projetos de Extensão Permanentes 

 
Projetos de Extensão Permanentes Valor(R$) 

UFBA/FFAR/FAPEX nº 83049 144.944,52 
UFBA/FFAR/FAPEX nº 97481 14.815,84 
UFBA/FFAR/FAPEX nº 96310 53.631,24 

Total 213.391,60 

Fonte: Faculdade de Farmácia da UFBA 
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 Convênios e Contratos 

Projetos Fomento 
Ampliação do Centro de Equivalência Farmacêutica/ 
ANVISA/MS-Parecer Técnico 37/2004 

 
510.896,56 

Reestruturação do Laboratório de Toxicologia Ambiental e Ocupacional/ 
FNS/MS 15180714000100007/04 

 
350.000,00 

Programa Bahia Inovação/Curso de Empreendedorismo 
SECTI/FAPESB/SEBRAE/IEL-02/2004 

 
9.000,00 

Programa Bahia Inovação/Curso de Empreendedorismo 
SECTI/FAPESB/SEBRAE/IEL-02/2004 

 
9.000,00 

Programa Bahia Inovação/Curso de Empreendedorismo 
SECTI/FAPESB/SEBRAE/IEL-02/2004 

 
9.000,00 

Monitoração de Propaganda de Medicamentos/ANVISA/MS 30.000,00 

Total 917.896,56 

Fonte: Faculdade de Farmácia da UFBA 

 

Gestão Orçamentária e Financeira - 2004 

Fonte Despesa Valor(R$) 

Tesouro Custeio e Capital  
 Consumo 30.027,00 
 Serviços Pessoa Jurídica 21.947,00 
 Material Permanente 1.637,95 
Recursos Próprios   
 Material Permanente 12.212,23 

 Custeio, Capital e Material Permanente 46.281,78 
Total 112.105,96 

Fonte: Faculdade de Farmácia da UFBA 
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FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 
• Reforma curricular dos cinco cursos de graduação oferecidos pela unidade, de acordo com as 

diretrizes nacionais. 
 
• Aumento de 10 vagas oferecidas para o exame vestibular do curso de Museologia. 
 
• Limpeza do cadastro de alunos dos cursos de Filosofia e Ciências Sociais, o que acelerou o fluxo e 

a formação de egressos. 
 
• Seleção de alunos de graduação para estágios em universidades estrangeiras, especialmente 

norte-americanas. 
 
• Os cursos  de Psicologia e História, avaliados pelo MEC/Exame Nacional de Cursos, foram 

classificados entre os dez melhores do Brasil. 
 
• Parceria com o Instituto Anísio Teixeira para oferta de cursos de atualização em História, 

Sociologia e Filosofia para professores da rede pública de ensino. 
 
• Obtenção de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) através do CTInfra 3, para construção 

do 1º pavimento do CIEDS, centro que agrupará os grupos de pesquisa da unidade. 
 
• Parceria com a PETROBRÁS, a qual repassou para a unidade R$ 550.000,00 (quinhentos e 

cinqüenta mil reais), destinados ao 2º pavimento do CIEDS, recuperação do pavilhão de aulas, 
paisagismo e iluminação. 

 
• Avaliação positiva da CAPES (período 2001-2004) dos quatro programas de pós-graduação 

oferecidas pela Faculdade (Ciências Sociais, História, Filosofia e Psicologia). 
 
• Inauguração do laboratório de Digitalização através de recursos (aproximadamente R$ 

300.000,00) obtidos no Edital FINEP – CTInfra 1. 
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA  
 

Ao iniciar o relatório de atividades da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da 
Bahia (FOUFBA), considero da maior relevância apresentar uma breve caracterização da mesma, 
cuja complexidade nem sempre é completamente reconhecida, nem mesmo no âmbito da UFBA. 
Trata-se de uma Unidade Acadêmica que articula duas estruturas absolutamente interdependentes: 
 

• Estrutura acadêmica que envolve espaços usuais em unidades da Universidade: 
laboratórios didáticos e de pesquisa, biotério, biblioteca, anfiteatros, salas de aula, 
etc. 

 
• Estrutura ambulatorial de grande porte, composta por 144 consultórios odontológicos, 

distribuídos em dez clínicas e um centro cirúrgico, onde são atendidos em média 500 
pacientes/dia através do Sistema Único de Saúde. Esta capacidade instalada, 
corresponde aproximadamente à rede pública municipal de atenção à saúde bucal de 
Salvador. 

 
Portanto, diferentemente de outras unidades da área de saúde da UFBA, na Faculdade de 

Odontologia, as duas estruturas fundamentais para a formação do profissional encontram-se 
sediadas em um mesmo prédio o que tem exigido um esforço significativo para tornar possível o seu 
adequado funcionamento.  
 
ENSINO 
 

São oferecidas semestralmente 47 disciplinas de graduação para o Curso de Odontologia e 
uma para o de Fonoaudiologia. O Curso de Odontologia tem 623 alunos regularmente matriculados 
e diplomou 107 no ano de 2004. Existem dois cursos de pós-graduação stricto sensu, o Mestrado em 
Clínica Odontológica e o Doutorado InterInstitucional, através de convênio com a Universidade 
Federal da Paraíba, nos quais 24 alunos estiveram regularmente matriculados em 2004, sendo 
defendidas 09 dissertações e 06 teses. Foram oferecidos ainda 04 cursos de pós-graduação latu 
sensu (especializações em Ortodontia, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Endodontia e Implantodontia), 
envolvendo 42 alunos matriculados. 
 

O curso de graduação desenvolve aproximadamente 80% das suas atividades na própria 
Unidade e o restante em outras unidades da UFBA e atividades extra-murais. Grande parte da carga 
horária é destinada à realização de atividades práticas nas clínicas da Faculdade, sendo executadas 
ações de promoção da saúde e de prevenção das doenças bucais, bem como procedimentos 
cirúrgicos, restauradores e de reabilitação. Além disso, tem grande relevância no curso o 
desenvolvimento de atividades práticas extra-muros, em áreas do Distrito Sanitário Barra- Rio 
Vermelho, que envolvem o diagnóstico das condições de saúde bucal de grupos específicos, ações de 
promoção e proteção à saúde, envolvendo pré-escolares, escolares, adultos e gestantes, através das 
disciplinas de Saúde Coletiva. No ano de 2004 estas atividades foram desenvolvidas nos bairros do 
Vale das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina, Garcia, Federação, Alto das Pombas e Calabar. Os 
alunos de graduação desenvolvem também a prática assistencial em serviços de saúde, no 
cumprimento do Estágio Supervisionado que, em 2004, foi realizado no SMURB , na Polícia Militar, 
na Associação Brasileira de Odontologia/BA, no Hospital Roberto Santos, no Hospital Juliano 
Moreira, no serviço odontológico da Paróquia da Vitória, entre outros. 
 
EXTENSÃO 
 

Inúmeras atividades de extensão foram desenvolvidas pela FOUFBA no ano de 2004. Elas 
envolveram eventos como feiras de saúde, realizadas em bairros do Município (ex: Lobato, Caixa 
D’água, Vale das Pedrinhas) como também em áreas da Região Metropolitana (ex: Areias) com a 
participação de professores e alunos da Unidade; cursos de curta duração, com o objetivo de 
promover a capacitação e a educação permanente de profissionais da rede pública de saúde; cursos 
de formação de pessoal auxiliar em odontologia (Atendente de Consultório Dentário-ACD e Técnico 
em Higiene Dental-THD); programas preventivos e educativos de caráter eventual ou permanente 
em escolas e creches; além de atendimento ambulatorial na própria Faculdade, como o Programa 
de Atenção à Gestante, a Clínica Materno-Infantil e o Programa de Atenção à Pacientes Especiais. 
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PESQUISA 
 
 O investimento institucional na melhoria da capacitação e qualificação do corpo docente  
tem tido reflexos significativos no desenvolvimento da pesquisa e no crescimento da produção 
científica da FOUFBA. A Unidade participa de programas institucionais de formação estudantil 
(PET/UFBA/CAPES), de iniciação científica (PIBIC/UFBA) e de apoio à pesquisa (PRODOC). Além 
disso, um número crescente de projetos, individuais ou de grupos, tem sido contemplado com 
financiamento através da FAPESB, CNPq ou outras fontes oficiais. Observa-se também, que é 
significativo o número de alunos de graduação vinculados a algum projeto de pesquisa de forma 
voluntária.  

 
  Perfil Docente por Departamento 

 

Departamento Efetivos Doutores Afastados para 
PG 

Clínica Odontológica 28 9 1 
Odontologia Social e 
Pediátrica 

20 5 5 

Propedêutica e Clínica 
Integrada 

19 7 2 

T o t a l 67 8 21 
Fonte: Faculdade de Odontologia  da UFBA 

 
 Uma síntese quantitativa dos projetos de pesquisa e de extensão da FOUFBA, registradas no 
SIDOC em 2004, pode ser vista na Tabela que se segue: 
 

 
Número de Projetos de Pesquisa e de Extensão 

 
Departamento Projetos de Pesquisa Projetos de Extensão Total

Clínica Odontológica 17 6 23 
Odontologia Social e Pediátrica 26 18 44 
Propedêutica e Clínica Integrada 12 19 31 

Fonte: Faculdade de Odontologia  da UFBA 
 
PRÊMIOS 
 

No ano de 2004, professores e alunos da FOUFBA, foram contemplados com prêmios, 
nacionais ou internacionais em eventos científicos. Como exemplo vale referir o Prêmio de 
Reconhecimento Público pelo trabalho “Comparite study of the apical infiltration of submitted 
teeth the conventional apicectomy, CO2 Laser and glass ionomer” no V Congresso Internacional de 
Laser; e o segundo lugar na reunião da International Association for Dental Reseach com o trabalho 
“Lipoteichoic acid up-regulates vegf expression in macrophages and pulp cells”. 
 
CONCURSOS 
 

Apesar das enormes dificuldades enfrentadas pela Unidade em relação à carência de pessoal 
docente (existem hoje 39 professores substitutos em atividade) e servidores técnico-
administrativos, no ano de 2004, apenas dois novos concursados ingressaram no quadro da FOUFBA- 
um professor, no Departamento de Propedêutica e Clínica Integrada e um servidor técnico-
administrativo, lotado na secretaria do mesmo departamento.  
 
 Apesar do caráter atípico deste ano letivo e das dificuldades de natureza orçamentária 
vivenciadas pela Universidade, acredito que a Faculdade de Odontologia desenvolveu a contento as 
suas atividades de ensino (de graduação e de pós-graduação), de extensão e de pesquisa. 
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FACULDADE DE MEDICINA 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
Departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal 
 
• Concursos públicos/docentes,  Assistente - 02 vagas 
• Publicação de artigos em revistas nacionais -  14   
• Publicação de artigos em revistas internacionais  -  02 
• Participação em  Congressos - 09 
• Capítulos de Livros -  02 
• Orientação de Iniciação Científica - 06 
• Orientações de Mestrado  -  04 
• Orientações de Doutorado - 02 
• Participação em Bancas/ Mestrado - 10 
• Participação em Bancas/ Doutorado -  03 
• Produtos Tecnológicos com registro ou Patente - 01 

 
Departamento de Medicina 
 
• Concursos públicos/docentes:  Livre Docente: 01 vaga  / Adjunto - 1 vaga 
• Publicação de artigos em revistas nacionais  -17    
• Publicação de artigos em revistas internacionais - 13            
• Orientações de Mestrado -  01 
• Orientações de Doutorado - 02 
• Participação  em Bancas/ Mestrado - 02 
• Participação  em Bancas/ Doutorado -  04 
                                                                                
Departamento de Medicina Preventiva 
 
• Concursos públicos/docente: Assistente - 01 vaga 
• Publicação de artigos em revistas nacionais - 21 
• Publicação de artigos em revistas internacionais - 08 
• Participação em  Congressos - 38 
• Capítulos de Livros -  02 
• Orientações de Monografia - 15 
• Orientações de Mestrado -  02 
• Orientações de Doutorado - 03 
• Participação em Bancas/ Mestrado - 04 
• Participação em Bancas/ Doutorado -  03 
• Participação em Bancas/Monografias - 11 

 
Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana 
 
• Concursos públicos/docentes: Livre Docente - 02 vagas 
• Publicação de artigos - 02 
• Participação em  Congressos - 04 
• Atividades Administrativas - 1 docente, diretora da MCO 

 
Departamento de Pediatria 
 
• Concursos públicos: Assistente - 01 vaga 
• Publicação de artigos - 04 
• Participação em  Congressos - 28 
• Capítulos de Livros - 02 
• Orientações de Monografia - 03 
• Orientações de Mestrado -  05 
• Orientações de Doutorado - 03 



Universidade Federal da Bahia  - Relatório de Gestão 2004 

 119

 
Departamento de Neuropsiquiatria 
 
• Publicação de artigos em revistas nacionais - 59 
• Publicação de artigos em revistas internacionais - 08 
• Participação em  Congressos - 32 
• Capítulos de Livros -  03 
• Orientações de Mestrado -  05 
• Orientações de Doutorado  -  11 
• Particip. em Bancas/ Mestrado - 05 
• Particip. em Bancas/ Doutorado -  07 

 
Departamento de  Cirurgia 
 
• Concursos públicos/docentes: Livre Docente - 2 vagas 
 
Destaques 
 
• Retorno da diretoria  da Faculdade de Medicina da Bahia à sua sede mater, no Terreiro de Jesus; 
• Relançamento da Revista Gazeta Médica da Bahia (gmbahia@ufba.br ), primeira revista médica 

da América Latina (editada em 1866). 
• Criação do NEMA- Núcleo de Estudos em Medicina da Adolescência, vinculado ao Departamento 

de Pediatria. 
• Seminário Interno de Treinamento para o pessoal de Vigilância, Portaria e Higienização, da 

FAMEB e COM. 
• Regularização e Recomposição da Comissão de acompanhamento da Reforma, Reconstrução, 

Restauração e Manutenção da FAMEB - Terreiro de Jesus, através de Portaria 10/2004, em 
02/03/2004. 

• Início dos trabalhos internos, com o tratamento dos livros,  como parte do Projeto para 
recuperação da Bibliotheca Gonçalo Muniz, da FAMEB- Terreiro de Jesus. 

• Criação do Grupo de Trabalho para Transformação Curricular, através de Portaria 023/2004 de 
20/05/2004. 

• Aprovação pela Congregação do título de Prof. Emérito para o Prof. Gilberto Rebouças, em 
06/04/2004. 

• Criação do Conselho de Turmas - CONSETUR da FAMEB, Portaria 020/2004, de 11 de maio de 
2004. 

• Constituição do Núcleo Administrativo do Pavilhão de Aulas da FAMEB- em 26/04/2004, através 
da Portaria 19/2004. 

• Constituição da Comissão de Saúde Ocupacional  da FAMEB através de Portaria27/200, de 
21/06/2004. 

• Constituição da Comissão para elaboração do Projeto de Regimento da FAMEB, Portaria 
034/2004, de 08/11/2004. 

• Continuação da construção do ‘Anteprojeto para Implantação da Extensão do curso de Medicina 
da FAMEB,  no Campus Avançado Prof. Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista’. 

• Implementação do Projeto “ Salvaguarda do acervo Documental do Memorial da Medicina FAMEB 
-UFBA: primeira etapa” , com verba do CT- Infra em parceria com o ICI. 

• Instalação da sede do Instituto de História da Medicina e Ciências Afins, na sede da FAMEB -
Terreiro de Jesus. 

• Convênio para instalação da sede da Academia de Medicina da Bahia, na sede da FAMEB - 
Terreiro de Jesus. 

• Portaria 14/2004 para acompanhar e propor diretrizes entre a FAMEB e o Medical College 
Philadelphia. 

• Transferência, para as dependências da FAMEB - Terreiro de Jesus, da Aliança de Redução de 
Danos Fátima Cavalcanti - ARDFC. 

• Em abril de 2004, o Anfiteatro Alfredo Britto  e o Jardim da Faculdade passaram a receber 
eventos internos e externos à UFBA. Foram realizados eventos da área médica; universitários; 
fóruns internacionais; formaturas; recepções de casamento; lançamentos de livros, entre outros. 

• Eleição para vice-diretor. 
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INSTITUTO DE BIOLOGIA  
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2004 

No ano de 2004 o Instituto de Biologia foram alcançadas muito das suas metas, a despeito 
das greves empreendidas por docentes, técnico-administrativos e estudantes da UFBA. 
 
Ensino de Graduação 
 

Em 2004, o ensino de graduação foi contemplado com a contratação de 6 novos professores 
(5 doutores e 1 mestre) que assumiram os seus cargos oriundos dos dois últimos concursos realizados 
na UFBA (2003 - 4 e 2004 – 2), melhorando oferecimento de disciplinas da graduação, muito embora 
a unidade ainda apresente carência de docentes. 
  

O Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, com a participação de laboratórios de Grupos 
de Pesquisa do Instituto de Biologia, participou da organização da Calourosa 2004, e com a 
contribuição  do Diretório Acadêmico promoveu a realização da Recepção dos Calouros de Ciências 
Biológicas 2004 através de uma programação de atividades durante todo o dia 01 de junho de 2004. 
Além disso, o Colegiado não vem medindo esforços para atender as solicitações do corpo discente 
em relação a estágios curriculares supervisionados, ampliando as opções de empresa conveniadas. 
 

O vestibular para o Curso de Graduação em Ciências Biológicas passou a contar, em  2004, 
com a abertura de 10 novas vagas distribuídas entre os ingressos de 2004.1 e 2004.2 (45 vagas, 
respectivamente)  num total de 90 vagas anuais. 

 

Denominação/Ano 2003.2 2004.1 

Vagas oferecidas 1.835 1.797 

Vagas preenchidas 1.487 1.506 

Monografias defendidas 09 28 

Concluintes 20 34 

Número de alunos ativos na graduação 496 
 
Ensino de Pós-Graduação 

 
Disciplinas oferecidas e preenchidas na pós-graduação 

 

Disciplinas/ 2003.2 Vagas 
oferecidas 

Vagas 
preenchidas 

BIO 550 – Limnologia e Ecologia de águas Costeiras 16 7 
BIO 583 – Métodos de Campo em Ecologia e Biomonitoramento 25 22 
BIO 584 – Bioestatística  24 23 
BIO 585 – Seminário em Ecologia e Biomonitoramento 26 24 
BIO 587 – Biomonitoramento Experimental 17 16 
BIO 700 – TE – Delineamento Amostral 19 19 
BIO  701 –  TE – Genética Aplicada a Biologia e ao Biomonitoramento 10 08 
BIO 790 – Pesquisa Orientada 45 45 
BIO 792 – Projeto de Dissertação 25 23 
BIO 793 – Estágio Docente Orientado 25 11 

Disciplinas/ 2004.1   
BIO 583 – Métodos de Campo em Ecologia e Biomonitoramento 14 13 
BIO 584 – Bioestatística 13 12 
BIO 585 – Seminário em Ecologia e Biomonitoramento 13 12 
BIO 589 – Estatística Aplicada a Projetos 16 16 
BIO 706 – TE – Ecologia Tropical: Cronobiologia com enfoque na interação abelha-flor 12 03 
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BIO 707 – TE – Biomonitoramento: Educação Ambiental 20 20 
BIO 708 – TE Ecologia Tropical – Análises Multivariadas 20 20 
BIO 790 – Pesquisa Orientada  45 43 
BIO 709 – TE – Ecologia Tropical:Biogeografia Evolutiva 06 04 
BIO 793 – Estágio Docente Orientado 25 06 
 
 

Denominação/Ano 2003.2 2004.1 

Concluintes de PG - 16 

Número de alunos ativos na PG 45 57 
 
 

Disciplinas criadas e aprovadas pela Câmara de PG 
BIO 590 – Educação Ambiental 
BIO 591 – Genética Aplicada à Ecologia e Biomonitoramento 
BIO 592 – Cronobiologia com enfoque na interação abelha-flor 
BIO 593 – Ecologia da polinização 
BIO 579 – Ecologia e Biodiversidade de fungos micorrízicos 

 
Pesquisa 
 

Inúmeros projetos de pesquisa foram elaborados atendendo os editais disponíveis à  
captação de recursos para a pesquisa, tendo contribuído  para a instalação de infra-estrutura 
necessária à produção científica gerada pela comunidade acadêmica. Nos dois últimos semestres a 
produção científica do IBIO contabilizou 16 artigos completos, 8 capítulos de livros, 39 resumos em 
eventos, 16 dissertações defendidas e 34 monografias de graduação, numa prova inequívoca do 
compromisso institucional e acadêmico na geração do conhecimento científico pela comunidade 
acadêmica do IBIO. 

 
Projetos de Pesquisa em andamento 
 

• Estudo Integrados em Algas da Chapada Diamantina: Conhecer para Conservar 
• Diagnóstico Sócio - ambiental da Vila de Santo André, Santa Cruz Cabrália 
• Briófitas urbanas da Cidade de Salvador 
• Monitoramento do Ozônio Urbano 
• Otimização de Técnicas de Manejo do Cultivo Artesanal de Camarões Marinhos 
• Maricultura Artesanal para o Desenvolvimento costeiro Sustentável 
• Biodiversidade de Compositae na Bahia: Caracterização e Delimitação Taxonômica de Tribos e Gêneros 
• Levantamento arbustivo - arbóreo dos fragmentos de mata do Campus Federação da Universidade 

federal da Bahia (Salvador, Bahia) com ênfase em educação ambiental através de trilhas interpretativas 
destacando espécies com potencial econômico-sócio - cultural. 

• Fauna de Siphonostomatoida (Crustácea: Copepoda) associados a esponjas da Baia de 
Todos os Santos, Salvador, Bahia: biodiversidade ameaçada? 

• Adaptação de Vertebrados Terrestres ao ambientes Semidesértico de Caatinga: uma 
analise quantitativa morfológica e psicológica 

• Avaliação da biologia quantitativa de uma população de Goniopsis cruentata (aratú) nos 
manguezais de Valença. BA 

 
Extensão 
 

Atividades de extensão envolvendo a realização de seminários, palestras, cursos, congressos 
tem envolvido um número sempre crescente de participantes, resultando de forma positiva em 
contribuições relevantes para a Comunidade estudantil e de pesquisadores. Dentre elas merecem 
destaque: 1 - a Semana do Biólogo que se caracteriza como uma atividade de extensão já 
incorporada ao calendário acadêmico do Instituto de Biologia. Neste ano de 2004, realizada de 19 a 
22 de outubro, foi organizada por um grupo de estudantes tendo como conselheiro o Prof. Dr. José 
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Geraldo de Aquino Assis (vice-Diretor), contando com a participação de 380 inscritos, sua 
programação englobou 06 (seis) palestras, 02 (duas) mesas redondas e 10 mini-cursos, além da 
apresentação de 56 trabalhos científicos sob a forma de painéis, exposições dos laboratórios desta 
Unidade, fotos e oficinas. 2 – Apoio institucional à organização da Reunião da Sociedade Brasileira 
de Ficologia. 2004, realizado em maio do mesmo ano. 3 – Simpósio sobre o Desenvolvimento da 
Genética na Bahia, de 14 a 16 de julho de 2004 sob a promoção do Instituto de Biologia e da 
Sociedade Brasileira de Genética. 4 – Criação do Museu de História Natural (Proposta de Órgão 
Complementar do Instituto de Biologia já aprovado pelo CONSEPE). 
 

Em 2004, o Instituto de Biologia passou a contar com a Home Page atualizada no seguinte 
endereço: www.biologia.ufba.br.  
 

Além dessas atividades, parcerias institucionais com empresas públicas e da sociedade civil 
visando o desenvolvimento de estudos e projetos específicos, além de permitir a geração de 
conhecimentos científicos nas áreas de interesse, têm contribuído para a manutenção de 
equipamentos, a aquisição de mobiliários e a instalação de ramais da rede TELEUFBA, entre outros 
benefícios, numa demonstração da importância dessas atividades, desde que gerenciadas de acordo 
com as políticas instituídas pela Universidade. 

 

Atividades de Extensão Coordenador                    Apoio 
Seminário Brasil Alemanha: Mata Atlântica e Biodiversidade 
 

Pedro Luís Bernardo da Rocha 
/ Roberto Franke 

Instituto Goethe 

Curso sobre Plantas Medicinais Cláudia Luizon Dias Leme Dept. de Botânica 
Limnologia e Ecologia de Águas Costeiras Eduardo Mendes da Silva Dept. de Botânica 
Limnologia aplicada a gestão de reservatórios Eduardo Mendes da Silva Secretaria de Recursos 

Hídricos (SRH) 
Mini-Curso sobre Sistemática e Filogenia da família 
Compostae 

Nádia Roque 55º Congresso de 
Botânica Viçosa 

Seminário: Novos e Velhos Saberes 
 

Eduardo Mendes da Silva Secretaria de Recursos 
Hídricos (SRH) 

Rede Genômica da Bahia: Pesquisas e Perspectivas Luciana Veiga Barbosa Dept. Biologia Geral 
Serpentes e Ofidismo Rêjane Maria Lira da Silva FUNAZA 
Diversidade de Polinizadores em Fragmentos de Habitat na 
Restinga Tropical Atlântica: Dinâmica Espacial 

Mauro Ramalho Universidade Federal 
da Paraíba 

Distribuição e Diversidade de Polinizadores na Costa Tropical
Atlântica: Estudo de Caso com Abelhas Centridiny. 

Mauro Ramalho Univers. Estadual  de 
Feira de Santana 

Mata Atlântica a Biografia da diversidade Maria Lenise Silva Guedes Goethe-Institut 
Rede de Zoologia Interativa Rêjane Maria Lira da Silva CNPq 
Atendimento Genético à Comunidade externa Lília M. de Azevedo Moreira Dept. Biologia Geral 
 
 

Convênios e Contratos Estabelecidos pelo IBIO com outras Instituições Conveniados 

Manejo de Germoplasma de melancia e abóbora no Nordeste Brasileiro UFBA/EMBRAPA 
Modernização do Laboratório de Citogenética e Evolução de Plantas UFBA/FAPESB?FAPEX 
Projeto Abelhas e Plantas no Bioma Caatinga UFBA/FEP/FAPESB 
Programa de biomonitoramento para avaliar a qualidade do ar de Salvador UFBA/SEPLAN/IIDEAS 
Programa de Monitoramento Integrado dos Emissários Submarinos da CETREL e da 
MILLENIUM 

UFBA. CETREL/FAPEX 

Diagnóstico Ecológico das Comunidades bentônicas oceânicas da Bacia de 
Camamu 

UFBA/KRITERIA/Fund.A
DM 

Avaliação Ambiental do Rio Sauípe sob a influência do efluente da Estação 
de Tratamento de Esgotos Sanitários da EMBASA.  

UFBA/EMBASA/Fund.AD
M 

Programa de Monitoramento dos segmentos bióticos do meio aquático: Bentos e 
Necton na área de influência do Terminal Portuário de Cotegipe – Baía de Aratu 

UFBA/ M. Dias Branco 
/Fund.ADM 

 
 



Universidade Federal da Bahia  - Relatório de Gestão 2004 

 123

 
DESTAQUES  

• No final de 2004, no mês de outubro, Instituto de Biologia realizou a consulta à 
Comunidade para indicação da nova Direção da Unidade para o quadriênio 2005 a 2008, 
tendo sido reconduzida ao cargo a Diretora a Profa. Dra. Marlene Campos Peso de 
Aguiar e o Prof. Dr. Miguel da Costa Accioly para o cargo de Vice-Diretor, cuja posse foi 
agendada para o dia 26 de janeiro de 2005.Em reunião ordinária da Congregação, no 
dia 17/12/2004, foi indicada como Substituta eventual do Vice-diretor, a Profa. Msc. 
Hermínia Bastos Seixas.  

• Incorporação do acervo da Biblioteca Setorial do instituto de biologia pela Biblioteca 
Central Reitor Macedo Costa – BC. 

 
INFORMES COMPLEMENTARES 
 

Resumo da Prestação de Contas Interna da Unidade 
Em R$ 1,00 

Recursos do Tesouro R$  54.186,00 
 Pessoa jurídica 13.331,48  
Consumo 23.854,46  
Ressarcimentos 200,00  
Bolsa de Estudos 520,00  
Pessoa física 7.445,84  
Material permanente 8.834,22  

Recursos Próprios   36.689,33 
 Aluguéis:      Cantina 2.580,00  

Fotocopiadora 13.390,39  
Anfiteatros     270,00  

Convênio FAPEX alocados PROPLAD 20.448,33  
Total 90.696,39 

 
Registro de Patrimônio  -  Resumo 2004 

 
Descrição Unidades 
Impresso Laser HP laserjet 1300 1 
Estabilizadores de voltagem Mod. 01119 10 
Escada Madeira de abril e fechar 13 degraus 1 
Escada Madeira de abril e fechar 8 degraus 1 
Monitor SVGA 15’ 6 
Scanner de mesa 1 
Micro computador Pentium 4.2 - completo 1 
Condicionador de ar 18.000BTU’s 2 
No break 1 
Máquina fotográfica digital  1 
Armário de aço 2 
Bancadas de fórmica para microscópios 15 
Centrífuga  1 
Condicionador de ar tipo Split 6.000BTU’s 1 
Estantes de aço com 6 prateleiras 6 
Esterilizador Sterilair 1 
Exaustor 1 
Gaiolas completas  37 
Gaiolas metabólicas 5 
Micro computador IBM PC300 5 
Micro computador Option USB H312 C 2 
Monitores de vídeo 15” 7 
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Termociclador 2 
Gravadores de CD 6 
Impressora scanner (multifuncional) 2 
Micro computador Athlon 1200 Mhz 2 
Micro computador MC Chipnet 2 
Agitadores magnéticos 8 
Condicionadores de ar tipo Split 60.000 BTU’s 2 
Condicionadores Split Externo e interno 2 
Condicionadores de ar 18.000 BTU’s 5 
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÂO  
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 
• Encaminhamento do Projeto de Especialização em Arquivologia para atender convocátoria 

Unidad Técnica ADAI – Projectos Archivísticos 2004. 
• Implantação do Projeto de Modernização da infra-estrutura do ICI em convênio com a FAPESB – 

Edital 02/03. 
• Participação do ICI no projeto Biblioteca Memorial da Saúde de responsabilidade da Biblioteca 

Central da UFBA.  
• Elaboração de projeto para organização de arquivos da UFBA. 
• Implantação da Rede de Pesquisa em leitura. 
• Elaboração de Programa de Capacitação para a Fundação Clemente Mariani. 
• Aprovação e registro de projetos e programas: Programa PROLER/Salvador; Programa Cidadania 

com Dignidade: reordenação da cidadania, através da capacidade de interagir e criar 
informação. 

• Registro de projetos enviados ao PIBIC: Análise de Citações como Método de Avaliação das 
Coleções: um estudo de caso na Biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas/UFBA; Ciranda 
de Leitura; Reordenação da Cidadania através da Capacidade de Interagir e Criar Informação; 
Cidadania com Dignidade. 

• Projeto de pesquisa intitulado “Estratégias de Disseminação da Informação: Leitura e Memória” 
desenvolvido por Dádiva Ribeiro a partir de novembro de 2003 sob a coordenação da Profa. Kátia 
de Carvalho-Programa de Vocação Científica- PROVOC- FAPESB. 

• Projeto de pesquisa intitulado Estratégias de Disseminação da Informação: Leitura e Memória 
desenvolvido - Programa de Vocação Científica- PROVOC- FAPESB. 

• Participação na Recepção Calourosa. 
• Realização de Concurso Público (uma vaga), de 15 a 19 de abril de 2004, para preenchimento do 

cargo de Carreira do Magistério Superior do Instituto de Ciência da Informação, Departamento de 
Biblioteconomia, para a matéria Teorias e Estruturas Contemporâneas da Informação. 

• Concurso Público de Docente para classe de prof Adjunto I na matéria “Controle Bibliográfico dos 
Registro do Conhecimento” incluído as disciplinas: Fontes de Informação; Fontes de Informação 
Especializada;  Arquivística; Documentação; Catalogação I - Publicações; Catalogações II- 
Multimeios; Organização temática da Informação I; Organização Temática II e Organização 
Temática da Informação III. 

• Aprovação da proposta da concessão do título de Dr. Honoris causa post mortem ao Prof. 
Godrofedo Filho. 

 
Destaques 

 
• Registro de convite para participação da professora Lídia Maria Batista Brandão Toutain da banca 

de concurso na UFPR – Departamento de Ciência da Informação, mestrado, com 15 candidatos 
inscritos; 

• Indicação de nome para representar o ICI no CONSEPE, professora Lídia Maria Batista Brandão 
Toutain, em substituição à professora Marilene Lobo Abreu Barbosa. (continua suplente); 

• Eleição de representante da matéria Administração de Unidades de Informação nos Colegiados de 
Arquivologia e de Biblioteconomia e Documentação (Profa. Lídia Maria Batista Brandão Toutain, 
biênio 2004/2006); 

• Representação do ICI no Comitê Local do PIBIC, professora Aida Varela; 
• Nomeação da professora Helena Pereira da Silva para o cargo de coordenadora da POSICI/ICI, 

biênio 14/08/04 a 14/08/06; 
• Aprovação pelo colegiado do Curso de Pós-graduação em Informação Arquivística com o objetivo 

de organizar informações e analisar o contexto histórico que envolveu o período da repressão 
militar. A unidade aguarda análise técnica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação para seu projeto de 
implantação do inédito curso. Coordenadora do projeto: Professora convidada Iza Poupard  
(parceria entre o ICI, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e Fapex); 

• Curso de Especialização em Arquivologia com ênfase na aplicação de Tecnologias da informação 
e comunicação, para apoiar a preservação e a difusão da informação de natureza arquivística, 
que concorreu e ganhou apoio da FAPESB para infra-estrutura (em curso); 

• Curso Intensivo da disciplina ICI024 – Políticas de Arquivos, Profa. Maria Teresa Navarro de Britto 
Matos; 
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• Curso de Especialização: Engenharia e Gestão da Informação e Inteligência Empresarial 

(coordenação da profa. Lídia Maria Batista Brandão Toutain), além do registro e aprovação de 
disciplinas que estão intergradas ao DB (em curso); 

• Fundação Pedro Calmon - Arquivo Público do Estado da Bahia: Mini-Curso “Questões técnicas e 
metodológicas na organização de um arquivo municipal” no âmbito do I Encontro Baiano de 
Arquivos Municipais, promovido pela Fundação Pedro Calmon – Centro de Memória e Arquivo 
Público da Bahia – Coordenação: Comemoração da Semana do Bibliotecário(a) em parceria com o 
Conselho Regional de Biblioteconomia; 

• Recepção dos calouros – “Calourada” – Coordenação: Profa. Vanda Angélica; 
• Comemoração do Centenário de Nascimento do Escritor e Professor Godofredo Filho – Promovido 

pelo IPAC em colaboração com o ICI – Coordenação Profa. Zeny Duarte; 
• Palestra com professores que fizeram parte da banca do concurso para professor do 

Departamento de Biblioteconomia: Prof. Dinah Población, Prof. Jaime Robredo e Profa. Maria 
Nelida Gonzales de Góm; 

• Aula inaugural na abertura do semestre de 2004.1 com a professora Antonieta de Aguiar Nunes 
acerca da “Responsabilidade Social dos Profissionais da Informação: Bibliotecários e Arquivistas” 
– Coordenação: Profa.: Vanda Angélica da Cunha; 

• Realização do Seminário Interno de Pesquisa do ICI. (Seleção de trabalhos para apresentação no 
V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação e no XIII Seminário Estudantil de Pesquisa); 

• Realização de palestra: “Epistemologia da Ciência da Informação Revisitada” – Professor Dr. 
Jaime Robredo; 

• Comissão para organizar o Seminário  Interno de Pesquisa do ICI: professoras Vanda Angélica da 
Cunha, Ana Paula Villalobos, Maria Teresa Navarro de Britto Matos e Zeny Duarte; 

• Registro do convite para Tercer Congreso Mundial para El Talento de la Niñez em el Tercer 
Milenio, com o tema central: Formación Del Talento para la Tolerância, da Verdad y da Paz, em 
Mendoza/Argentina, com a palestra “O PEI: um valor na (Re) Educación de Adultos” –Profa. Ainda 
Varela; 

• Registro da realização do III Seminário Interno de Pesquisa do ICI com o objetivo de selecionar os 
trabalhos para apresentação no V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação e no XXIII Seminário 
Estudantil de Pesquisa, com a presença do Prof. Dr. Kenji Papa de Kikuchi atual coordenador do 
Programa PIBIC/UFBA, nos dias 9 a 11 de novembro de 2004, com participação de alunos de 
graduação e da pós-graduação – Coordenadoras: Professoras Vanda Angélica da Cunha, Maria 
Teresa Navarro de Brito e Ana Paula Oliveira Villalobos; 

• Participação de alunos de graduação e pós-graduação, no V Seminário de Pesquisa e Pós-
graduação, XXIII Seminário Estudantil de Pesquisa – PIBIC, de 17 a 20 de novembro de 2004; 

• Fundação João Fernandes da Cunha: Encontro PROLER Salvador – Vamos fazer uma ciranda de 
leitura – 24 de setembro a 8 de outubro – Coordenadoras: Professoras Vanda Angélica da Cunha e 
Flávia Garcia Rosa Goulart (diretora da EDUFBA); 

• Recebimento de doação de material sobre a repressão militar feita pela Deputada Alice Portugal 
(autora de três projetos em trâmite na Câmara dos Deputados sobre a abertura dos arquivos 
públicos), que está buscando parcerias para o desenvolvimento do curso de pós-graduação em 
Informação Arquivística. 

• V CINFORM – Local: Salvador/BA – Hotel da Bahia . Coordenadores: Professores Othon Jambeiro e 
Lídia Maria Batista Brandão Toutain; 

Informações complementares 

• Apresentação da tese de doutorado, Universidad de Leon, Departamento de Filosofia e Ciências 
de la Educacion, pela professora Lídia Maria Batista Brandão Toutain, intitulada Epistemologia de 
la Comunicación: Um análisis Semiótico de la Información através de la Imagen em la Indústria. 

• Registro do artigo da professora Vanda Angélica da Cunha para coletânea da Fundação Cultural 
do Estado e as Bibliotecas Públicas: “Entrelaces e entrelinhas: a Fundação Cultural do Estado e 
as Bibliotecas Públicas”.  

• Registro da defesa de tese de doutorado “Memória Institucional e Gestão Universitária no Brasil : 
O Caso da Universidade Federal da Bahia” pela Professora Maria Teresa Navarro de Britto Matos. 

• Participação com o ICBA e o CRB-5 no Seminário “Marketing em Bibliotecas” realizado em 
novembro de 2004. 
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INSTITUTO DE FÍSICA 
 

Na elaboração deste relatório há que se considerar, antes de tudo, que o ano de 2004 foi 
um período atípico. Esta atipicidade se manifestou no plano externo – um conjunto de reformas 
proposto pelo Governo Federal com o objetivo de transformar as universidades brasileiras e 
modificar a situação funcional dos servidores públicos (docentes e técnico-administrativos) – e, no 
plano interno – propostas de reformas no âmbito da UFBA. Essas propostas levaram a um amplo 
debate interno e à mobilização de estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos (TA). 

 
As atividades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão foram 

desenvolvidas neste contexto de atipicidade. No plano administrativo, mesmo considerando a 
escassez de recursos, pequenas melhorias nas instalações físicas foram realizadas. Com relação ao 
pessoal docente e os técnico- administrativos, vale salientar que permanece a situação de carência, 
comum às universidades federais. O concurso recente para admissão de novos servidores (três 
servidores técnico-administrativos foram incorporados ao quadro deste Instituto), embora tenha 
atenuado a crise, não permitiu que fosse atingido um quadro considerado mínimo. No que se refere 
a pessoal docente, mesmo com o ingresso de três novos docentes concursados, permanece um 
número excessivo de professores substitutos.  
 
Principais Atividades Desenvolvidas 
 
• Diplomação da primeira turma do curso noturno de Licenciatura. A primeira turma do Curso 

Noturno de Licenciatura (criado em 1998 e, até hoje, o único curso noturno da UFBA) ingressou 
nesta Universidade com 40 alunos no processo seletivo de 1999. Até Agosto/04, 20 alunos desse 
curso haviam sido diplomados. Atualmente, o curso noturno conta com, aproximadamente, 180 
alunos matriculados.  

• Organização da IX Olimpíada Ibero-Americana de Física. Este evento é promovido anualmente por 
sociedades de físicos e entidades estatais dos países envolvidos (19 países latino-americanos, 
Portugal e Espanha) com o objetivo de divulgação da Física. A IX Olimpíada Ibero-Americana de 
Física foi realizada em Salvador, no Instituto de Física, no período de 25/09 a 02/10/2004, com a 
participação de 62 estudantes do ensino médio e 38 professores (18 delegações).  

• Organização da IX Escola de Estrutura Eletrônica. Neste evento, realizado no período de 11 a 
16/07/2004, em Salvador, voltado para estudantes de graduação e pós-graduação, contou-se 
com a participação de 273 estudantes e professores de vários Estados da federação. Na ocasião 
foram desenvolvidas as seguintes atividades: minicursos, palestras, conferências e apresentação 
de trabalhos.  

• Organização do 3rd Workshop on Semiconductor Nanodevices and Nanostructured Materials. O 
evento, ocorrido em Março/2004, em Salvador, envolveu um total de 120 estudantes, professores 
e pesquisadores do país e do exterior. 

• Organização do Curso de Biofísica. Evento realizado no período de 31/05 a 12/06, em Salvador, 
que contou com a participação de docentes e estudantes brasileiros e argentinos, em um total 
de 30 participantes. Nesta oportunidade foram ministrados minicursos sobre assuntos atuais da 
Biofísica. 

• Coordenação regional da Olimpíada Brasileira de Física. Evento realizado anualmente pela 
Sociedade Brasileira de Física, objetivando a divulgação da Física. Em 2004, 600 estudantes do 
ensino médio participaram da competição. 

• Participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Instituto de Filosofia participou do 
evento - que integra o Projeto Visite a UFBA -, no período de 18 a 22/10/2004, realizando 
experimentos demonstrativos e construindo experimentos didáticos com materiais reciclados, 
contando com a participação de aproximadamente 200 estudantes da 5ª a 8ª séries do ensino 
fundamental da rede pública municipal.  
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  Ensino de Graduação e Pós-Graduação 

 
Ensino Disciplinas Alunos matriculados Dissertação 

Graduação 38 2500 a - 
Pós-Graduação 30 200 b 18 c 

Fonte : Instituto de Física da UFBA 
 

a Matrículas em disciplinas (cursos de Física e das áreas 1, 2, 3) 
b Matrículas em disciplinas nos três programas (em Física; em Ensino, Filosofia e 
História das Ciências e em Geofísica) 
c Dissertações defendidas nos programas de pós-graduação (em Física e em Ensino 
Filosofia e História das Ciências) 

 
 

 Produção Acadêmica 
 

Produção Acadêmica Quantidade 
Artigos em periódicos Nacionais 7 
Artigos em periódicos Internacionais 35 
Livros ou capítulos 4 
Resumos expand. em anais 7 
Resumos em anais 127 
Produção Técnica 4 

Fonte : Instituto de Física da UFBA 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS   

 
 
 

 
Fonte: Instituto de Geociências da UFBA 
 

Departamentos
Itens 

Sedimentologia Geografia Geologia/Geofísica Geoquímica
CPGG 

Projetos em andamento  17 9  23 
Teses    1 12 
Dissertações  15 4 23 23 
Bolsistas de Iniciação 
Científica e outros 

 12 8 6  

Artigos publicados 35 32 12 10 25 
Resumos publicados  29 8 10 45 
Laboratórios em atividade  4    
Nº de pesquisadores 11 10 10  32 
No de turmas  36 57   
Nº de professores 
permanentes 

12 14 17   

Capítulo de livro  5    
Nº de professores 
substitutos 

3 4 5   

Participação em Congressos  31 32   
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INSTITUTO DE LETRAS 
 
O cenário de 2004 
 

Antes de enumerar as atividades do Instituto de Letras no ano de 2004, não se pode deixar 
de esboçar o contexto no qual se desenvolveram as diversas atividades administrativas e acadêmicas 
da Universidade Federal da Bahia e, conseqüentemente, desta Unidade de Ensino. Em relação aos 
anos anteriores, 2004 se caracterizou por ter suscitado uma série de ações que demandaram 
posicionamentos políticos bastante precisos, complexos e polêmicos. 

 
  Quando ainda procurava regularizar o seu calendário acadêmico, prejudicado por sucessivas 

greves nas Instituições Federais de Ensino Superior, o ano de 2004 foi marcado por uma nova greve 
na UFBA, envolvendo professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. Se a greve dos 
servidores técnico-administrativos teve um caráter mais amplo, pois abrangia todas as instituições 
federais do país, a dos professores e estudantes teve caráter local, mas  instalou um momento de 
muitas pressões e tensões políticas e institucionais na Universidade Federal da Bahia, e solicitou da 
sua comunidade uma reflexão mais apurada sobre as questões que afetam o cotidiano da vida 
universitária. A palavra crise pode bem demarcar os meses de greve, realizada 
descompassadamente, uma vez que algumas unidades não paralisaram, e naquelas que tiveram suas 
atividades suspensas, alguns setores deram continuidade às suas tarefas, primordialmente os cursos 
de pós-graduação. Disso resultou uma multiplicidade de calendários acadêmicos, ampliando assim os 
descompassos resultantes de greves anteriores.  

 
Se a UFBA viu recrudescer o movimento estudantil que se mantinha nos bastidores da cena 

universitária nos últimos anos, observou também os impactos de um movimento que carecia de 
maior consistência nas suas propostas e de uma liderança que, muitas vezes, mostrou-se 
desordenada na condução de suas reivindicações. Se a ocupação da Reitoria pelos estudantes causou 
indignação em diversos segmentos da comunidade por um ato que foi considerado como um 
despropósito da parte dos estudantes, por outro lado, suscitou uma série de discussões que levou a 
UFBA a repensar sobre a sua atuação, principalmente no que diz respeito às questões fundamentais 
da Instituição que exigem uma solução mais efetiva e rápida: a da segurança nos campi do Canela e 
de Ondina, a ausência de restaurante universitário, a precariedade das residências universitárias, a 
falta de assistência ao estudante em seus diversos níveis (assistência médica, melhores condições da 
creche para os filhos de estudantes e funcionários etc.), a falta de espaço físico para as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, a carência de professores. Nesse sentido, as unidades envolveram-
se nos debates não apenas para subsidiar a participação dos seus representantes nos Conselhos 
Superiores, mas, principalmente, como uma possibilidade de rever a sua própria atuação em um 
contexto mais amplo e atual. 

 
Deve-se destacar, todavia, que a pauta de reivindicação dos estudantes colocava em 

primeiro plano uma problemática que extrapolava o território da UFBA: a da reforma universitária a 
ser implantada pelo governo federal. Das discussões estabelecidas – seja nos Conselhos Superiores 
da UFBA, seja através dos debates entre os estudantes e a Comissão de negociação criada pelo 
Magnífico Reitor para discutir a pauta apresentada pelos estudantes, Comissão da qual o ILUFBA 
participou através do seu Representante no CONSUNI – ficou explicitada a falta de informação da 
comunidade universitária sobre a reforma, uma vez que o governo federal tinha apenas divulgado as 
suas diretrizes gerais, não havendo publicado ainda o Anteprojeto de Lei (versão preliminar), que 
viria a ser publicado no dia 06 de dezembro de 2004. Dessa contingência, ficou patente a 
necessidade de um estudo sobre a Reforma Universitária, e o Instituto de Letras, através de portaria 
da Direção nº 007/2004, instituiu a Comissão de Estudo sobre a Reforma Universitária, a qual vem se 
reunindo no sentido de coletar os diversos textos sobre o assunto, divulgando-os para a comunidade, 
já tendo sido realizada uma oficina de estudo com a comunidade para apresentar os principais 
pontos da reforma. 

 
No contexto das ações eminentemente políticas do ano de 2004, merece também destaque 

o Projeto de Políticas Afirmativas e Adoção de cotas para afrodescendestes e indiodescendentes,  
elaborado pela UFBA. O aspecto polêmico do Projeto e a sua complexidade solicitaram um 
investimento de forças que mobilizou a comunidade das unidades de ensino, exigindo sucessivas 
reuniões da Congregação do ILUFBA, bem como dos diversos segmentos de sua comunidade. O 
debate atravessou as fronteiras dos espaços das reuniões formais e dos diálogos travados nos 
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corredores, expandindo-se pela Internet, denotando a importância de um projeto político que 
procura reverter um passado histórico, reduzindo as desigualdades sociais baseadas na exclusão do 
negro e dos índios do ensino superior no Brasil. 

 
Digno ainda de destaque, foi a eleição para  o cargo de Diretor e Vice-Diretor do ILUFBA. 

Para cumprir os prazos legais, a eleição deveria ocorrer em pleno período de greve. Entretanto, a 
Congregação do ILUFBA deliberou realizá-la após o retorno do que considerou a normalidade 
acadêmica. Assim, após o término da greve dos estudantes, nos dias 17 e 18 de novembro, o 
Instituto de Letras elegeu a Diretora e a Vice-Diretora para a gestão 2004-2008, e a Congregação, no 
dia 19 de novembro, constitui a lista tríplice para indicação dos cargos. Contando com o apoio da 
Administração Central da UFBA, no sentido de que não fosse preciso nomear um diretor pro-
tempore, uma vez que a gestão 2000-2004 finalizava no dia 01 de dezembro, no dia 2 de dezembro 
de 2004, as Professoras Doutoras Rosauta Maria G. Fagundes Poggio e Noélia Borges de Araújo foram 
empossadas, respectivamente, nos cargos de Diretora e Vice-Diretora do Instituto de Letras da 
UFBA, para o período 2004-2008. 

 
Mesmo considerando as dificuldades oriundas de um cenário de greve prolongada (de 15 de 

julho a 08 de novembro), o Instituto de Letras conseguiu cumprir as principais metas estabelecidas 
para 2004: 

• Aprovação do Projeto de Reconstrução Curricular.  
• Expansão dos cursos de graduação e pós-graduação.  
• Melhoria da infra-estrutura.  
• Busca de excelência no seu desempenho acadêmico (a Pós-Graduação foi avaliada pela 

Capes com nota 5 e a última avaliação da graduação pelo MEC obteve conceito A) 
   
Atividades Desenvolvidas 
         
Projeto de reconstrução curricular dos cursos de Letras  
 A  Comissão de reconstrução curricular do ILUFBA finalizou a proposta do novo currículo 
após um trabalho exaustivo, iniciado em 1998. Neste período, foram realizados dois Fóruns de 
Reconstrução Curricular, envolvendo toda a comunidade do ILUFBA. O Projeto aprovado pelas 
instâncias competentes do Instituto de Letras nos meses de outubro e novembro de 2004 – 
Colegiado dos Cursos de Graduação em Letras  e Congregação – apresenta uma proposta arrojada, 
com a instalação de oficinas de leitura e de produção de textos. Prevê também a realização de 
seminários interdisciplinares, envolvendo diversificados temas da área das ciências humanas, 
propondo a leitura de representações artísticas e midiáticas, além de dar ao estudante uma grande 
liberdade e responsabilidade para construir a sua própria grade. 
 

No novo currículo, introduz-se, no Curso de Letras Vernáculas com Língua Estrangeira, o 
curso de Português como Língua Estrangeira, o que confere à UFBA o destaque de ser a primeira 
universidade brasileira a criar este tipo de curso misto. Neste sentido, a experiência que vem sendo 
desenvolvida no Instituto de Letras através de cursos de extensão de português para estrangeiro 
passa a ser assimilada pelo novo currículo, dando uma outra dimensão a uma atividade que tem 
projetado internacionalmente o nome do Instituto de Letras, desde que foi credenciado pelo MEC, 
em 1999, como centro aplicador do Certificado de Proficiência de Língua Portuguesa para 
Estrangeiro – Celpe/Brás.   

 
 A partir da implantação do novo currículo, que ocorrerá em março de 2005, o Instituto de 

Letras passará a ter três colegiados de Graduação (anteriormente, era apenas um colegiado para as 
três modalidades de cursos): o Colegiado do curso 401; o do curso 402 e o do curso 403.                    
 
Projeto de Licenciaturas Especiais  

Em 2003, o ILUFBA elaborou dois projetos visando a implantação das licenciaturas especiais, 
a serem desenvolvidas através de Convênio UFBA e Secretaria de Educação do Estado da Bahia, com 
o objetivo de qualificar professores da rede estadual de ensino: o projeto do curso de Letras 
Vernáculas e o de Língua Estrangeira: inglês. Todavia, somente no final de 2004, o Convênio foi 
assinado e os cursos terão início em março de 2005. Serão oferecidas 50 vagas para cada curso, os 
quais já se encontram com os seus colegiados constituídos e deverão funcionar das 17 às 21 h. 
 
Expansão do Curso de Especialização em Estudos Lingüísticos e Literários  

Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística e Departamento de Fundamentos para o 
Estudo das Letras. Após o Curso ser implantado na cidade de Itaberaba, em Convênio com  a 
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FAPESB, contando com a colaboração da Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia e da 
Prefeitura Municipal de Itaberaba, no final de 2004, foi implantado na cidade de Santo Antonio de 
Jesus também em Convênio com a FAPESB.  
  
Realização de Concursos Públicos  

No sentido de cumprir as determinações do MEC, no período compreendido entre abril e 
junho de 2004, foram realizados os seguintes concursos, de acordo com o edital n. 03/2004:                   
Concursos para Professor Adjunto, em regime de 40h DE - matérias: Teoria da Literatura 
(Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras); Língua Alemã (Departamento de Letras 
Germânicas); Língua Italiana (Departamento de Letras Românicas);  Língua espanhola 
(Departamento de Letras Românicas); Professor Assistente – matéria: Literatura Portuguesa 
(Departamento de Letras Vernáculas). 
  
Realização do SePesq LETRAS – SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA – dias 4, 5 e 6 de outubro, com 
a apresentação de cento e dez comunicações de estudantes da Graduação e da Pós-Graduação. Este 
ano, a Comissão de Avaliação e a Comissão PIBIC Letras premiaram os melhores trabalhos, que se 
encontram publicados na Revista Hyperion Letras www.hyperion.ufba.br que, a partir de dezembro 
de 2004, passou a ter divulgação eletrônica.  
 

 
Extensão - Atividade Permanente 

 
Programa de Pesquisa, Ensino e Extensão do Português  (ProPEEP) - envolve projetos de 

extensão voltados para duas modalidades: Português como língua materna e Português como língua 
estrangeira. Intenso intercâmbio com universidades americanas e européias para o estudo do 
português como língua estrangeira. 

 
Núcleo de Extensão de Letras Germânicas (NELG) – responsável pelos cursos de extensão de 

inglês e alemão, com cerca de 1.750 alunos. 
 
Centro de Estudos Anglo-Germânicos (CEAG) - As atividades do CEAG são de cunho 

profissionalizante e específico em línguas inglesa e alemã, possibilitando à comunidade em geral um 
contato intenso com as línguas germânicas a custos razoáveis, e aos alunos da graduação em Letras 
a prática e o reforço sobre o objeto de estudo de seus cursos.  

 
Centro de Extensão Espanhol (CEE) - O Centro de Extensão Espanhol é um conjunto de 

atividades de extensão universitária do Departamento de Letras Românicas do Instituto de Letras da 
UFBA, com o objetivo de atender à comunidade interna e externa da UFBA. 

 
Curso de Extensão em Língua Francesa (CELF) -  Do Departamento de Letras Românicas, tem 

como público a comunidade externa da UFBA bem como os estudantes, funcionários e professores 
da própria Universidade. 

 
Programas Especiais  
  

Convênio ILUFBA/Universitá degli Studi de Pescara G.D`Annunzio, formalizado em 2001,  
tem promovido, além do intercâmbio de docentes, a Settimana Italo-brasiliana, composta 
anualmente por dois eventos: um realizado em Salvador e um em Pescara, Itália. 
  Projeto de Especialização e Reciclagem de Professores Brasileiros através do estudo à 
distância das áreas de Germanística  e Língua Alemã como Língua Estrangeira para a região nordeste 
- Convênio firmado desde abril de 1998 entre a UFBA, a Universidade de Kassel e o Goethe-Institut 
Inter-Nationes.  
  Convênio com a Universidade de Tours, França, para desenvolvimento do Projeto de 
Pesquisa Histoire des Représentations. 
  Desde o início de 2002, o Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística passou a 
integrar o pool de universidades brasileiras e latino americanas que desenvolvem o Projeto  
Margens/Margens e publica a revista semestral do mesmo nome, com repercussão favorável no 
Brasil e no exterior. 
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Melhoria da Infra-Estrutura 
 
LABIMAGEM - Laboratório de imagem  

Com recursos do Projeto CTINFRA III/FINEP/MEC/SESU/PRPPG, foram realizadas as obras de 
isolamento acústico da sala 8, com o objetivo de transformá-la em LABORATÒRIO DE IMAGEM. Os 
recursos liberados na primeira etapa do Projeto, através da FAPEX, destinados ao isolamento 
acústico, foram de R$ 20.000,00. Entretanto, o orçamento apresentado pela empresa Sonar 
Engenharia LTDA, que ganhou a licitação das obras, foi de R$ 23.500,00. A Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação da UFBA liberou os R$ 3.500,OO excedentes, viabilizando assim a execução das 
obras do laboratório. Na segunda etapa de desenvolvimento do projeto, foram liberados R$ 
16.000,00 para compra de equipamentos e mobiliário para o Labimagem. Na terceira etapa, foram 
liberados R$ 18.560,00, também para a compra de equipamentos para o LABIMAGEM e grupos de 
pesquisa que trabalham as relações entre literatura e mídia, literatura e cinema, no Instituto de 
Letras. Com a aplicação dos recursos do Projeto, tanto o Instituto de Letras passou a ter um espaço 
apropriado para a projeção de imagens, como os grupos de pesquisa puderam suprir determinadas 
carências, no que diz respeito aos equipamentos necessários para o seu funcionamento. 
 
NAPEF – Núcleo de acervos do português escrito e falado  

Trata-se de um subprojeto do CTINFRA III/FINEP/MEC/SESU/PRPPG. Através da FAPEX, já 
foram liberadas  três parcelas do projeto. Com a primeira parcela (recursos no montante de  R$ 
10.000,00) destinada à editoração de material pertencente aos acervos de grupos de pesquisa do 
ILUFBA que estudam a língua portuguesa – falada ou escrita – foram publicados três livros: 1. Vozes 
do ouro; a tradição oral em Jacobina (Salvador: EDUFBA:Instituto de Letras, 2004) resultado de 
pesquisas realizadas pelo Programa de Estudo e Pesquisa da Literatura Popular – PEPLP – em 
Jacobina.  Valor: R$ 2.916,00. 2. A coletânea Do português arcaico ao português brasileiro 
(Salvador: EDUFBA:Instituto de Letras, 2004), editoração de textos do material de pesquisa do grupo  
PROPHOR. Valor: R$ 2.830,00. 3. Documentos I Atlas Lingüístico do Brasil (Salvador: 
EDUFBA:Instituto de Letras, 2004). Editoração de textos de pesquisa do Projeto Atlas Lingüístico do 
Brasil – ALiB. Valor: 3.333,00.Total gasto com a primeira parcela do projeto NAPEF:  R$ 9.079,00. Na 
segunda parcela, foram liberados R$ 16.000,00, destinados à compra de equipamentos, e na 
terceira R$ 15.760,00, também para a compra de equipamentos dos grupos de pesquisa. 

 
Proposta de Ampliação do Espaço Físico do ILUFBA  

Com o objetivo de elaborar proposta para ampliação do espaço físico do IlUFBA, foi 
constituída uma Comissão (Portaria n. 009/2004 da Direção). A proposta, que  prevê a construção de 
vinte salas especiais e vinte salas para grupos de pesquisa, abrangendo  um total de 1.400 m2, foi 
encaminhada ao Magnífico Reitor da UFBA para ser incluída no Projeto Emenda Parlamentar 2005, 
da UFBA. 
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INSTITUTO DE MATEMÁTICA 
 

No ano de 2004, o Instituto de Matemática foi responsável pelo funcionamento dos cursos de 
graduação em Ciência da Computação (Bacharelado), Estatística (Bacharelado) e Matemática 
(Licenciatura e Bacharelado) e dos cursos de pós-graduação (Mestrado) em Matemática e 
Mecatrônica. Além do suporte a esses cursos, os departamentos de Ciência da Computação, 
Estatística e Matemática, ofereceram disciplinas para atendimento a diversos cursos de graduação 
da UFBA. Foram também desenvolvidas as seguintes atividades: 
 
Pós-Graduação 
• Orientação e defesa de 17 teses de Mestrado em Matemática. 
• Orientação de mais 18 alunos do Mestrado de Matemática por professores do Departamento de 

Matemática. 
• Orientação de 14 alunos do Mestrado de Mecatrônica por professores do Departamento de 

Ciência da Computação.  
 
Pesquisa 
• Desenvolvimento de atividades de pesquisa pelos seguintes grupos: Álgebra, Geometria 

Diferencial, Sistema Dinâmico, Otimização e Programação Linear, Inteligência Artificial, 
Engenharia de Software, Ontologia e Representação do Conhecimento, Sistemas distribuídos, 
Sistemas Tutores Inteligentes e Computação em Grade. 

• Orientação de 22 alunos de Iniciação Científica com bolsas do Instituto do Milênio/CNPq, FAPESB 
e PIBIC. 

 
Extensão 
• Apoio a Atividades de Laboratório de Ensino de Matemática – 2ª e 3ª etapas. 
• Atividades Avançadas em Laboratório de Ensino de Matemática – 2ª Etapa. 
• Cadastro de Modelos. 
• Consultoria Estatística. 
• Curso de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino com Teleconferências via 

Internet (duas turmas) em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, 
Instituto do Milênio - Avanço Global e Integrado da Matemática Brasileira. 

• Laboratório de Ensino de Matemática. 
• Olimpíada de Matemática. 
• Programa de Inclusão Digital para Alunos de Escola Pública. 
• Robótica Móvel. 
• Software Livre R (duas turmas). 
 
Organização e Participação em Eventos  
• Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio através de 

teleconferência via Internet. 
• Exposição Matemática Ciência Vida e Arte. 
• I Jornada de Robótica Inteligente. 
• I Robocup Brasil. 
• II Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática. 
• XXIV Congresso Brasileiro de Computação. 
 

Além dos eventos realizados na UFBA, o Laboratório de Ensino de Matemática participou de 
eventos em outras instituições, na forma de exposições de oficinas 
 
• Oficinas de Construção de Modelos para o Ensino de Matemática e Exposições do Acervo do 

Laboratório de Ensino de Matemática nas reuniões regionais da SBPC realizadas em Teresina 
(Piauí) e Feira de Santana (Bahia). 

• Oficina de Matemática para o Ensino Fundamental da Escola Pública na I Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia. 

• Rede Baiana de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e 
Inovação do Estudo da Bahia. 
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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 
Ensino  
 
• Conclusão do projeto de reforma curricular dos Cursos de Graduação em Química, a ser  

implantado a partir do semestre 2005.2. 
• Aprovação, junto à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, do projeto das Licenciaturas 

Especiais, dentre eles a Licenciatura Especial em Química, que visa habilitar os professores que 
atuam na rede estadual de ensino. 

  
Extensão 
 
• I Ciclo de conferências do Instituto de Química, contando com a participação de pesquisadores 

das áreas de Química Medicinal, Química de Produtos Naturais e Catálise de várias Universidades 
do Brasil, dentre as quais UNICAMP, UFAL, UFMG e UNESP. 

• Comemoração do Dia do Químico, com diversas atividades destacando-se palestras sobre Química 
Forense e segurança no trabalho e realização de treinamento para uso de extintores portáteis. 

• Realização da Mostra Perfumes, aromas e sabores: uma Química inesquecível, em parceria com o 
SESCiência, que contou com a participação de estudantes de colégios da rede pública, além do 
público em geral. A mostra foi visitada por mais de 3.000 pessoas, e teve como principal objetivo 
desmistificar a Ciência em geral, com maior ênfase na Química e atrair os jovens para o Universo 
da Ciência. 

• Ciclo de palestras sobre Ciência, Filosofia da Ciência e Ensino de Ciências, debatendo temas 
como nanotecnologia, etnociência e Filosofia da Ciência, contando com pesquisadores de várias 
Universidades como USP, UNICAMP, UNISINOS e UNEMAT. 

 
Convênios Firmados 
 
• Acordo de cooperação entre a UFBA, o Comitê de Fomento das Indústrias de Camaçari – COFIC -  

e o SENAI, com os seguintes objetivos: 
- aperfeiçoar a sintonia obtida nas duas últimas décadas entre os potenciais da UFBA nas áreas 

de ensino, pesquisa e extensão, e as necessidades tecnológicas consideradas importantes para 
maior competitividade das Empresas associadas ao COFIC, num processo coerente com o 
panorama dos próximos anos; 

- centralizar na UFBA, com a contribuição do SENAI, a atuação como suporte de tecnologia e 
inovação, para as Empresas Associadas ao COFIC, atingindo reconhecimento no Brasil e no 
Exterior como Centro de Referência, atuando nos campos de alta relevância para as referidas 
empresas; 

- agir de forma sinérgica, a UFBA, o Senai e outras universidades e centros de excelência, 
localizados no Brasil e no Exterior, como meio de acelerar o desenvolvimento de ganhos de 
competitividade e fortalecimento das empresas associadas ao COFIC, funcionando as partes 
como agentes permanentes da melhoria da qualidade de vida; 

 
 Os aspectos prioritários do acordo envolvem a formação do pessoal da Universidade e das 
empresas, tanto em nível de graduação, como de pós-graduação, além de parcerias em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento. 
 
Pesquisa 
  
• Equipamentos adquiridos através de projetos de pesquisadores lotados no Instituto, como um 

equipamento para análise de superfícies, ESCALAB-VG, obtido através de doação da Universidade 
de Paris VI e transportado e instalado com recursos da FAPESB e do COFIC. 

• Aprovação do projeto para aquisição de equipamento e instalação do Laboratório Baiano de 
Ressonância Magnética Nuclear, através do Edital CT-Infra 04/2003 para Equipamentos 
Multiusuários da FINEP, no valor de R$ 1.580.000,00, tendo como órgão executor o Instituto de 
Química da UFBA, envolvendo ainda as quatro Universidades Estaduais (UNEB, UESC, UEFS e 
UESB). Para a adequação do espaço físico e construção do laboratório foi aprovado um projeto 
pela FAPESB no valor de R$ 96.000,00. 
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INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
• Foram oferecidas regularmente, as seguintes disciplinas de graduação: 

- ISC 001 – Introdução à Saúde Coletiva para os cursos de graduação de odontologia,  (130 
alunos nos dois semestres) 

- ISC 002 – Epidemiologia (316 alunos nos dois semestres) 
- ISC 003 – Políticas de Saúde – (176 alunos nos dois semestres) 
 

• Foram titulados 21  mestres, 7  doutores e 21 residentes em Saúde da Família. 
 
• Foram publicados pelos docentes do ISC 45  trabalhos em periódicos científicos e 14 livros  e 

capítulos em 2004 ( 2,8 itens por docente). 
 
• Foi desenvolvida cooperação acadêmico-científica com as seguintes Universidades e Centros 

de pesquisa:  
Internacionais - London School of Hygiene and Tropical Medicine, Universidad de Barcelona, 
Université de Montreal, Universidade de Perugia (Itália), Manchester, Centre National de la 
Recherche Scientifique/IRESCO (Paris, França), -  INED -Institut National d’ Études 
Demographiques. Department of Social Anthropology . University of St Andrews –Scotland; 
Agencia Nacional de Pesquisa em AIDS do Ministério da Saúde da França (ANRS), University of 
North  
Nacionais - PUC do RGS, Famed USP, ENSP, UERJ, UNICAMP, Universidade Federal do Ceará, 
Universidade Estadual do Estado de São Paulo – Botucatu; SESI; Universidade Federal de 
Sergipe, São Luis do Maranhão. 

 
• Foi iniciada cooperação com os países Africanos (Angola). 
 
• Foram desenvolvidas as seguintes atividades de cooperação técnica e de extensão com o 

Ministério da Saúde: 
- Cooperação técnica com a Secretaria de Gestão do Trabalho (SEGETES) para o 

desenvolvimento  de: 
(1) Estudo de síntese sobre políticas, sistemas e mecanismos de regulação da força de 

trabalho em saúde  - Coord. Prof. Jairnilson Paim. 
(2) Projeto piloto para implantação da NET - Escola de Saúde Coletiva. Coord. Profa Maria 

Lígia Rangel 
(3) Curso de Mestrado Profissional para técnicos da Secretaria Estadual de  Goiás. Coord. 

Profa Leny Trad. 
(4) Curso de Mestrado Profissional para técnicos do SUS do Centro-Oeste. Coord. Profa 

Carmen Teixeira. 
- Cooperação técnica com a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a 

formação de Recursos Humanos e desenvolvimento Institucional. Coord. Profa. Ediná Costa 
- Institucionalização da Avaliação do Sistema Único de Saúde (CAB/DAB/MS). Coord. Ligia 

Vieira. 
- Cooperação técnica com A SVS para avaliação do impacto das intervenções de saneamento 

na área de  Dengue. Coord. Profa. Glória Teixeira  
- Centro colaborado para avaliação de tecnologias na área de Doenças Infecciosas. Profa. Inês 

Dourado e Susan Martins. 
 

• Foram desenvolvidas as atividades de cooperação técnica e de extensão com as seguintes 
Secretarias Estaduais e Municipais: 
- Secretaria Estadual de Saúde da Bahia – Gloria Teixeira, Ediná Costa e Vilma Santana 
- Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe  e SMS de São Luis do M– prof. Leny Trad  
- Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista – Dda Rosana Aquino,. Dda. 

Guadalupe Medina, Dda. Cristiane Abdon. 
 

• Educação à distância. Foram desenvolvidos dois cursos à distância: 
- Curso de extensão de Economia da Saúde – prof. Sebastião Loureiro 
- Curso de especialização em em Saúde e Segurança no Trabalho – profa. Vilma Santana 
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Destaques  
 
• O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva obteve conceito seis (6) na avaliação trienal 

da CAPES. Esse conceito resultou da elevada produtividade científica dos seus docentes bem 
como da inserção internacional do Programa 

 
• Contribuição ao processo de formulação de políticas de Saúde no país 

- Participação relevante na Conferência Nacional de Saúde, nas Conferências Estaduais, 
Municipais  e  Setoriais (Ciência e Tecnologia em Saúde, Vigilância Sanitária, Políticas para 
mulheres). Diversos docentes escreveram textos que subsidiaram as discussões desses 
eventos, participaram de comissões de relatoria e de mesas – redondas a exemplo da profa. 
Carmen Teixeira, profa. Ediná Costa, prof. Jairnilson Paim e profa Gloria Teixeira. 
 

• Contribuição ao processo de formação de recursos humanos para o SUS 
- Formação avançada de dirigentes de Secretarias estaduais e do Ministério da Saúde: 

(1) Mestrado profissional em Gestão de Sistemas de Saúde (SES- Goiás) 
(2) Mestrado profissional em Gestão de Sistemas de Saúde (Ministério da Saúde- Brasília) 
(3) Mestrado profissional em Vigilância da Saúde (SES – Bahia) 
(4) Coordenação e avaliação do Treinamento Introdutório para monitores do Estado da 

Bahia (aprox 120 equipes). 
(5) Treinamento introdutório para multiplicadores (36 profissionais de saúde do Estado da 

Bahia); 
(6) Oficinas macro-regionais para monitores do Treinamento Introdutório(05 oficinas); 
(7) Treinamento Introdutório para equipes do Programa de Saúde da Família do município 

de Salvador/Ba (17 equipes); 
(8) Treinamento na estratégia do AIDIPI (01 turma); 
(9) Treinamento em Saúde Sexual e Reprodutiva (01 turma). 

 
Prêmios obtidos 

 
• Prêmio de Byk pesquisa em saúde 2004 Avaliação da efetividade da segunda dose do BCG. 
 
• Major Awards to Centre of Excellence of Latin América, com o projeto “Impacto da 

Urbanizaçao, migração e mudança do estilo de vida e na exposição a infecções na frequência a 
doenças atópicas na América Latina”, coordenado pelo prof. Maurício Barreto. 

 
• Prêmio Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS- 2004. Primeiro prêmio para a tese de 

doutorado  deAlcides Silva de Miranda, intitulada "Análise estratégica dos arranjos decisórios na 
comissão intergestores tripartite do Sistema Único de Saúde") e menção honrosa para a 
dissertação de mestrado de Rosana Machado Lopes intitulada "Avaliação da atenção à diarréia 
na infância: organização, acesso e qualidade técnica dos serviços", ambas orientadas pela 
professora Ligia Maria Vieira da Silva. 

 
Informações complementares 
 
• Participação em instâncias e órgãos de fomento: Comissão de Avaliação da Área de Saúde 

Coletiva (Profa. Lígia Vieira da Silva) e Multidisciplinar da CAPES (Profa. Vilma Santana) e no 
Comitê Assessor de Saúde Coletiva e Nutrição do CNPq (Prof. Maurício Barreto). 

 
• Bolsistas de produtividade do CNPq. Dos 21 docentes do quadro permanente, 9 são bolsistas 

de produtividade do CNPq. 
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10. ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 
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BIBLIOTECA CENTRAL REITOR MACEDO COSTA  
 

As atividades apresentadas neste Relatório dizem respeito ao Sistema de Bibliotecas - SIBI, 
que é coordenado por esta Biblioteca , das quais são destacadas: 
 
PROCESSAMENTO TÉCNICO 
 
• Acervo 

- A  Informatização/Descentralização da catalogação retrospectiva do acervo   efetivou-se nas 
Bibliotecas das Unidades/Órgãos,  dando início à cooperação com a   Base Bibliográfica da 
UFBA. 

- ÀREA I – Escola Politécnica; Instituto de Física. 
- ÁREA II – Faculdade de Farmácia; Faculdade de Medicina; Instituto de Ciências da 

Saúde.Faculdade de Odontologia; Escola de Nutrição. 
- ÁREA III - Faculdade de Direito; Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Educação. 
- Órgãos Suplementares – Centro de Estudos Afro-Orientais;  Centro de Recursos Humanos. 

 
 
DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 
 
• Incorporações da coleção do CELGA – Centro de Estudos Galegos à Biblioteca Central. 
• Incorporação da coleção de Periódicos da Biblioteca do Instituto de Matemática à Biblioteca 

Central. 
• Incorporação do acervo das Bibliotecas da Faculdade de Farmácia e do Instituto de Matemática 

(em processamento técnico). 
• Participação da rede formal de Biblioteca Depositária do IBGE - (Convênio de Cooperação Técnica 

entre o IBGE e a UFBA)  que assegura o recebimento de  toda a produção institucional de livros e 
periódicos em meio impresso e eletrônico). 

• Aquisição de material bibliográfico para suporte das bibliografias básicas. 
• Implementação do serviço de intercâmbio/permuta e doação de material bibliográfico com outras 

IES. 
• Incorporação de Coleções Especiais (acervos particulares). 
 
ATENDIMENTO AO USUÁRIO 
 
• Criação do Mezanino Virtual – serviço destinado à comunidade UFBA e usuários externos na busca 

de informações através da Internet. 
• Revisão do Regulamento de Empréstimo. 
• Expansão dos salões de leitura. 
• Redimensionamento da Seção de Periódicos. 
 
 
PROJETOS EM ANDAMENTO 
 
• Projeto Biblioteca Memorial da Saúde Brasileira / Seleção, avaliação e recuperação do acervo da 

Biblioteca da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus. 
• Projeto de Olho na UFBA: a Biblioteca ao alcance do segundo grau. 
• Projeto Leituras da Cidade: a biblioteca vai às ruas. 
• Projeto Unificação das Bibliotecas da área de Saúde e do Campus de Ondina. 
• Programa de Capacitação para os Técnico-Administrativos do SIBI – Biblioteca Central Reitor 

Macedo Costa/Instituto de Ciência da Informação – ICI. 
• Implantação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) – IBICT/UFBA. 
• Projeto Biblioteca  Solidária-Enriquecimento . 
 
TREINAMENTOS 
 
• Programa de Orientação e Treinamento de Usuários de Bibliotecas – 2004 – SIBI. 
• VII Jornada de Treinamento no Portal.Periódicos - MEC/CAPES. 
• Novas características do Programa COMUT – MEC/CAPES/SESU/FINEP/IBICT. 
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• Treinamento do Software Pergamum – Biblioteca Central Reitor Macedo Costa. 
• Treinamento TEDE – BDTD / IBICT. 
• Semana de Treinamento dos novos usuários. 
 
CONVÊNIOS/PARCERIAS 
 
• FGV – BIBLIODATA. 
• COMUT. 
• IBICT/CCN. 
• IBICT/BDTD. 
• Programa de Capacitação para os Técnico-Administrativos do SIBI – Instituto de Ciências da 

Informação – ICI. 
 
EVENTOS 
 
• Recepção Calourosa – Tema: Conservação e Preservação do Acervo Bibliográfico – SIBI. 
• Projeto Quintal no Campus – Diretório Acadêmico da Faculdade de Comunicação da UFBA. 
• Lançamento de livros 

- Lingüística Literária – Instituto de Letras da UFBA; 
- As Múltiplas faces do Japão – Associação Cultural Brasil – Japão do Estado da Bahia; 
- Por uma Etnomusicologia Brasileira: Festschrif Manuel Veiga – Profº Pablo Sotuyo     Blanco 

(Org.); Comunicação e Política – Profº Albino Rubim; 
- Empreendimentos solidários na RMS e no Litoral Norte da Bahia – SEI (Série Estudos e 

Pesquisa,69). 
- Teia disciplinar – Estudantes da UFBA de Biologia, Teatro, Belas Artes, Dança, Filosofia. 

• Fórum Cultural Mundial – Faculdade de Comunicação da UFBA. 
• Exposição da Mostra “Memória da Loucura” – Ministério da Saúde/Secretaria da Saúde do Estado 

da Bahia/ UFBA. 
• Ciclo de Palestras: Musicologia e Patrimônio Musical –Programa de Pós-Graduação em Música da 

UFBA/SIBI/Biblioteca Central Reitor Macedo Costa/FFCH- Depto. De História. 
• Ciclo de Palestras: Arquivologia e Patrimônio Musical – Pós-Graduação em Música da UFBA/SIBI/ 

Instituto de Ciências da Informação. 
• Mini Workshop sobre as “Novas características da Revista eletrônica Science On-line” – American 

Association for the Advancement of Science – AAAS/UFBA. 
• Encerramento do V Curso Internacional sobre Diagnóstico das Parasitoses de Animais de Produção 

/Escola de Medicina Veterinária da UFBA/JICA. 
• Workshop Virtual CiberEduc – UNICAMP/Biblioteca Central Reitor Macedo Costa. 
• Encontros Instigantes – UFBA/Pró-Reitoria de Extensão/Centro de Estudos Baianos-CEB/Biblioteca 

Central Reitor Macedo Costa/FAPEX/EDUFBA. 
• Semana Nacional do Livro e da Biblioteca – SIBI. 
• Programa de Qualificação para os novos assistentes em administração – 

UFBA/PRODEP/Coordenação de Desenvolvimento Humano. 
• Quartinho do Cinema – Diretório Acadêmico de Biologia. 
• Reuniões do Grupo de MicroIsis da Bahia. 
• Workshop para implantação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD. 
 
CURSOS 
 
• Curso de Gestão de Acervos Preciosos – Biblioteca Central Reitor Macedo Costa/Fundação 

Clemente Mariani. 
• Livro raro: o que é? Biblioteca Central Reitor Macedo Costa/Centro de Estudos Baianos – CEB/ 

Biblioteca Nacional. 
• Destinação de Documentos – Biblioteca Central Reitor Macedo Costa/SINDIBIBLIO. 
• Elaboração de Projetos – Biblioteca Central Reitor Macedo Costa/SINDIBIBLIO. 
 
 DESTAQUES  
 
• Aprovação no CONSEPE da Proposta Preliminar do Novo Modelo de Gestão para a Rede de 

Bibliotecas da UFBA. 
• A UFBA/Sistema de Bibliotecas sediará o XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias – 

SNBU em 2006. 
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• Inclusão da bibliografia básica dos Cursos de Graduação no Portal de Livros - MEC/CAPES. 
• Ampliação do quadro de bibliotecários . 
• Compra de livros para graduação com recursos próprios da UFBA no valor de R$ 150.000,00. 
• Membro integrante da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias – CBBU. 
• Implantação do Software Pergamun (Demo) em 4 bibliotecas do SIBI e na Divisão de 

Processamento Técnico da Biblioteca Central Reitor Macedo Costa, para avaliação. 
• Membro do Comitê Local do 9º Congresso Mundial de Informação em Saúde e Bibliotecas – ICML 9 e 

7º Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde – CRICS 7. 
• Implantação do Programa de Emergência Técnica – PET, programa de força de tarefa com os novos 

bibliotecários concursados. 
• Semana Nacional do Livro e da Biblioteca – palestras e atividades culturais e um grande Baile no 

Campus com a Orquestra Fred Dantas. 
 

  Acervo do Sistema de Bibliotecas ( SIBI ) – 2004 
 

Item Compra (*) Doação Permuta 
Livros/Exemplares 2.937 15.956 41
Periódicos Nacionais/Títulos 34 2.307 228
Periódicos Estrangeiros/Títulos 134 581 40
Materiais Especiais 93 923 03

Total  3.198 19.767 312
Fonte: Biblioteca Central – UFBA 

 
(*) Compra com recursos próprios da UFBA no valor de R$ 132.000,00 e das Unidades/Órgãos provenientes de 
     Projetos, Convênios  etc. 
 

  Acervo Usuários e Serviços 
 

Item Nº 

Empréstimos 366.479 
Aluno 351.129 
Professor 11.243 
Funcionário 4.107 

Consultas 263.884 
Usuários Inscritos 32.456 
Freqüência de Usuários 451.297 
Serviço de Comutação Bibliográfica 5.984 
Serviço de Treinamento de Usuário 2.232 

Fonte: Biblioteca Central - UFBA 
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CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS - CEAO 
 

Em 2004 o CEAO se consolidou como um dos interlocutores fundamentais da comunidade 
afrodescendente baiana, buscando tornar esta instituição um instrumento de afirmação de políticas 
públicas, bem  como uma instância de excelência acadêmica.  
 
  As ações foram desenvolvidas pelos projetos em curso na instituição (CEAFRO, Fábrica de 
Idéias, Council on International Education Program, Programa Memorial Pirajá) e por setores 
específicos (Museu Afro-Brasileiro, Biblioteca do CEAO). 
 

No campo acadêmico as realizações tiveram início com o Colóquio Internacional Projeto 
UNESCO: uma volta ao campo 50 anos depois que trouxe à Salvador especialistas em ciências sociais 
brasileiros e estrangeiros. 

 
No auditório Agostinho da Silva foram oferecidas palestras, cursos, etc., a saber: 
 
• Cursos 

Curso de  ACBANTU -  Associação Cultural do Patrimônio Bantu  
Curso de Manifestações Artísticas e Culturais Brasileiras 
Curso Gênero Raça e Classe 
Curso Sociedade e Cultura na Bahia 
Curso de Iourubá 
Curso de Árabe 
Curso de Brasil Contemporâneo 
Curso de Fábrica de Idéias 

• Lançamentos 
Livro de Iorubá 
Livro Experiência Empresarial Brasileira na África (1970 a 1990) 
Livro  Itinerários da Loucura em Território Dogon 
Revista Afro-Ásia 
Catálogo do Museu Afro-Brasileiro 
Livro  Mercador de  escravos  
Revista Afro –Ásia n 31 

• Fábrica de Idéias Curso Avançado sobre Relações Étnicas, Raciais e Cultura Negra 
• Palestras 

Tema: Fundamentos Islâmicos da Brasilidade  da Moura Encantada à Negra Fulô  
Tema : A escravidão no Brasil e a resistência escrava 
Tema: Os Desafios do Racismo e a Força da Cultura Afro - Brasileira 
Tema: “Os dilemas do hibridismo e da mestiçagem” ( Ciclo de Palestras ) 

• Encontro com a Parlamentar democrata afro-norte american Sra. Cardiss  Collins. 
• Aula   UCLA -  University  of California  
 

O Council on International Education Program recebeu, no ano de 2004, 119 alunos 
americanos, onde foram realizados os seguintes cursos: Sociedade e Cultura; Brasil Contemporâneo; 
Raça, Classe e Gênero; Manifestações Artísticas e Culturais; IFDS – International Faculty 
Development Seminars - estes último destinado a professores americanos.  
 
 A produção editorial do CEAO teve alguns destaques, a exemplo do lançamento  do livro 
ÀKQGBÁDÙN: ABC da Língua, Cultura e Civilizações Iorubanas de Félix Ayoh’omidire. A Revista Afro 
–Ásia teve publicado seus números 29, 30 e 31.O projeto de reedição do catálogo do Museu Afro-
brasileiro, aprovado em 2003 pela FAPESB, obteve uma edição com 24 páginas, bilíngüe e a cores. A 
publicação atende aos interesses do público, mas teve uma tiragem reduzida de apenas 500 
exemplares.  
 

A Biblioteca do CEAO mereceu uma importante revisão nos seus arquivos com a aquisição de 
novo acervo como demonstrado abaixo:  
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Acervo Adquirido - 2004 

Itens Acervo 

Títulos 179  
Livros 

Exemplares 192  

Títulos 7  
Periódicos Nacionais 

Fascículos 14  

Títulos 12  
Periódicos Estrangeiros 

Fascículos 27  

CD-ROM 10 

Vídeo 5 

Organização da hemeroteca * Recortes 33.326  

Fonte: CEAO / UFBA 
 
*este resultado será alterado pois há inclusão dos recortes 
correntes, bem como a inclusão de recortes na série África, 
oriundos das séries Guerra Fria e Portugal, que estão sendo 
revisadas. 
 

Por fim, para coroar o êxito das atividades acadêmicas desenvolvidas no CEAO tivemos a 
aprovação pela CAPES de um curso de pós-graduação, no nível de Mestrado, voltado para Relações 
Étnicas e Estudos Africanos.    

 
No plano das políticas públicas a principal ação do CEAO voltou-se para efetivação, na 

UFBA, da política de inclusão para afrodescendentes e egressos da escola pública. O CEAO foi fiel 
partícipe na discussão em torno da introdução das cotas para afrodescendentes na UFBA, mediante 
a promoção de debates e palestras voltadas para o público em geral.  

 
Por sua vez,  o CEAFRO deu seguimento a suas ações voltadas para a educação para a 

diversidade e de profissionalização para a cidadania, através da promoção de eventos e de 
realização de cursos.  
 

Já as ações do Memorial Pirajá durante o ano de 2004 voltaram-se para o fortalecimento dos 
movimentos sociais constituídos nas comunidades do Subúrbio, da mobilização em defesa do Parque 
São Bartolomeu e da interlocução desses movimentos do Subúrbio com instituições parceiras. 
Aconteceu, no CEAO, encontro com representações do Programa Memorial Pirajá, Fórum das 
Entidades do Subúrbio, Movimento de Combate à Intolerância Religiosa, PANGEA, OAB e 
representantes dos governos Estadual e Municipal.  
 

O projeto de reedição do catálogo do Museu, aprovado em 2003 pela FAPESB, foi 
desenvolvido e concluído no período de março a agosto, passando pelas seguintes etapas: 

 
• pesquisa e redação dos textos; 
• revisão e versão para o inglês;  
• realização de 60 fotos das peças selecionadas do acervo;  
• projeto gráfico e arte final; serviços de impressão. 

 
O lançamento do catálogo aconteceu no dia 27 de outubro, durante um evento festivo nas 

dependências do Museu.  
 

 
 
 



Universidade Federal da Bahia  - Relatório de Gestão 2004 

 146

Em se tratando do Museu Afro-Brasileiro merece destaque: 
 

• Foram realizados serviços de conservação e limpeza  com acompanhamento de um 
profissional da restauração em 35 peças do acervo,  entre as que haviam sido 
selecionadas para o catálogo. 

• O  Pré-projeto denominado Higienização e Acondicionamento do Acervo Têxtil e 
Assemelhado do Museu Afro-Brasileiro, que foi encaminhado à Fundação Vitae no mês 
de agosto, recebeu aprovação para ser executado durante o ano de 2005 e para tanto, 
está sendo desenvolvido um projeto detalhado pelos profissionais envolvidos. 

• O Museu recebeu recursos provenientes de uma emenda parlamentar do Deputado Luiz 
Alberto ( PT - BA), destinada ao orçamento de 2004 da UFBA, para compra de 
equipamentos e execução do projeto: Museu Afro-Brasileiro: Atuação pedagógica e 
Capacitação de Jovens Monitores.  

• Com relação à proposta do Ministério da Cultura de criar o Museu Nacional da Cultura 
Afro-Brasileira em Salvador, tomando como base o acervo do Museu Afro-Brasileiro da 
UFBA, após dois anos de cogitações, as reuniões se intensificaram nos últimos meses 
entre os representantes do Ministério, da AMAFRO ( Sociedade de Amigos da Cultura 
Afro-Brasileira) e da UFBA, ficando definido que através do projeto Monumenta, o MINC 
vai assumir a restauração dos prédios que já foram disponibilizados pelo Governo do 
Estado para a instalação do referido Museu: o do Tesouro do Estado e o do Pronto 
Socorro, ambos na rua do Tesouro. Os arquitetos do IPHAN estão encarregados de 
realizar as vistorias técnicas dos imóveis e o projeto arquitetônico e juntamente com os 
arquitetos do Conder ( órgão da administração estadual ) irão acompanhar as obras de 
restauração.  Ainda com apoio do MINC foi iniciado o projeto museológico, no mês de 
novembro, sob a coordenação da  museóloga Prof. Maria Célia Teixeira Moura Santos e 
representantes do Museu Afro-Brasileiro. A Caixa Econômica Federal  realizou convênio 
com o IPHAN, destinando recursos para o projeto do Museu, através do Programa Caixa 
de Adoção de Entidades Culturais, os quais serão repassados para a AMAFRO, que 
também firmará convênio com o BNDES para a mesma finalidade. 

• Sob orientação da Prof. Joseania Miranda Freitas, do Departamento de Museologia da 
UFBA, alunos estagiários do curso de Museologia da UFBA e do curso de História com 
Concentração em Patrimônio da UCSAL deram continuidade aos trabalhos de pesquisa 
direcionados para os temas relacionados à herança cultural afro-brasileira. O projeto 
dedicado ao estudo da Irmandade da Boa Morte, foi contemplado com a aprovação de 
uma bolsa PIBIC para a aluna estagiária. 

• Na área da divulgação, o Museu foi selecionado para ser apresentado no programa 
"Museus Brasileiros" da Rede STV ( Rede SESC/SENAC de Televisão). Um vídeo de 25min. 
foi produzido pela Maria TV e exibido em escala nacional. Durante a semana da 
Consciência Negra, o Museu também foi apresentado no programa Soterópolis da TV 
Educativa. 

• A visitação manteve-se equilibrada, apesar do período da greve que fechou o Museu ao 
público durante dois meses e 10 dias, atingindo um total de 11.055 visitantes, entre 
turistas nacionais, estrangeiros e estudantes da rede pública e privada. 

 
É indispensável mencionar o convênio com a Fundação Palmares/ MINC através do qual foi 

realizado o I Concurso Nacional para a Produção de Livros e Vídeos sobre História, Cultura e 
Literatura Afro-Brasileiras, cujo objetivo é o desenvolvimento de suportes pedagógicos visando a 
implementação da Lei federal 10.639, que trata da obrigatoriedade da inclusão, no curriculum da 
rede oficial de ensino fundamental e médio, da temática da História e Cultura Afro-Brasileiras. 

 
Finalizando, em dezembro, numa solenidade de comemoração dos 45 anos do CEAO tivemos 

o lançamento do Arquivo CEAO digitalizado. 
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CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD 
 

No ano de 2004, os esforços foram fortemente direcionados para a consolidação de uma 
nova cultura organizacional e dos processos de mudança iniciados em 2003. Foi também o ano de 
repensar e recriar o CPD com a participação de todo o seu corpo funcional. Neste processo 
conseguiu-se estabelecer definições estratégicas importantes tais como missão, valores, visão de 
futuro e estratégias de ação, além da definição de  papéis de cada um dos setores dentro desta 
nova organização. 

 
Visão e Objetivos Estratégicos 
 

No início de 2004, a partir da definição de princípios estruturantes e do estabelecimento de 
uma visão de futuro do CPD, baseada em compromisso com a Universidade e  a Comunidade e busca 
de soluções de auto-sustentabilidade foram estabelecidos fatores críticos para  realizar esta visão: 

 
• Capacidade de planejar, liderar e conduzir; 
• Capacidade de desenvolver conhecimento técnico e científico; 
• Capacidade de criar soluções inovadoras; 
• Prestar serviços com diferencial tecnológico. 

 
Ações Realizadas e Metas Alcançadas 
 
Ações para desenvolvimento tecnológico e gerencial do corpo funcional 
 

• Realização de treinamentos (internos e externos) técnicos e gerenciais envolvendo  41 
funcionários  técnico-administrativos e bolsistas. 

• Ações para desenvolvimento organizacional: 
Participação no Programa Busca da Eficácia Administrativa na UFBA: 

- Envolvimento de todo o CPD para discussão do seu papel na UFBA e na sociedade; 
- Definições de missão, valores, visão, atribuições, e estratégias para o CPD 

(Planejamento Estratégico), além da definição de papéis, atribuições e estrutura de 
cada setor; 

- Início da consolidação de um novo modelo de gestão baseado em Planejamento 
Estratégico -> Planejamento Operacional -> Gestão de Projetos -> Gestão da Rotina; 

• Planejamento e controle das ações e metas do CPD em 2004. 
• Desenvolvimento de trabalho de Gestão da Rotina. 
• Estruturação e organização do Núcleo de Documentação e Informação. 
• Desenvolvimento de atividades relacionadas à filosofia do 5S. 

 
Ações para a concepção e implantação de Sistemas de Informações Gerenciais, Estratégicas e 
Operacionais para a Universidade 
 

• Modernização do processo de desenvolvimento de software 
- Início de utilização da metodologia de desenvolvimento de sistemas desenvolvida 

pelo CPD; 
- Construção de ferramenta (CORDEL) de geração de código a partir de especificações 

em alto nível (UML – Unified Modeling Language) baseada em MDA (Model Driven 
Architecture), através do projeto UFBA/PREVIEW; 

• Implantação de tecnologia de Gestão de Conteúdo para sites da UFBA 
- Implantação do novo portal da UFBA utilizando o ZOPE (software livre para gestão 

de conteúdo na WEB); 
- Treinamento a usuários de 11 unidades/órgãos da UFBA. 

• Desenvolvimento de 11 novos sites, sendo 07 utilizando o ZOPE. Manutenção e 
atualização de 37 sites existentes. Confecção de 02 CD´s Multimídia. Desenvolvimento 
de 04 novos sistemas de informação. Manutenção de 30 sistemas de informação 
existentes. Correção de 4 concursos públicos. 
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Ações para a melhoria da qualidade do atendimento do CPD em todas as suas áreas de fronteira com 
a universidade 
 

• Reformulação do modo de operação do sistema de Helpdesk da UFBA. 
• Organização da Divisão de Atendimento. 
• Implantação do Sistema de Controle de Chamados em todas as áreas do CPD: 

- Atendimento de 11.609 em 2004, incluindo os chamados do Helpdesk e das áreas 
internas do CPD. 

• Conclusão do recadastramento dos usuários da Rede UFBA: 
- Integração das informações da base de dados de usuários de correio eletrônico com 

as bases de dados dos sistemas corporativos e eliminação de contas inativas, 
resultando em um total de 7.185 contas de e-mails ativas e 10.361 contas 
cadastradas no domínio da Rede UFBA. 

• Manutenção do laboratório de auto-atendimento para acesso público à Internet através 
de uma sala equipada com 09 computadores com funcionamento nos dias úteis das 
08:00 às 18:00 horas. 

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

 
Estas ações são de fundamental importância para a incorporação de novas tecnologias para 

a UFBA, para a integração do CPD no ambiente universitário através de projetos de cunho 
acadêmico e científico e para o reconhecimento externo do CPD como um centro de excelência em 
aplicação e desenvolvimento de Tecnologia da Informação. 

• Elaboração do projeto da Escola Superior de Redes (ESR) em parceria com a Rede 
Nacional de Pesquisas (RNP), cujo objetivo é formar profissionais para o mercado de 
trabalho, através de cursos modulares e certificação, com um ensino de qualidade que 
alia vivência prática e conhecimento teórico. 
- Projeto de reforma do espaço físico da área externa, salas de aula e laboratórios do 

CPD para abrigar a ESR. 
• Participação na criação do Centro Interdisciplinar de Ciências e Tecnologia da 

Informação (CICTI): 
- Projeto em parceria com o Departamento de Ciência da Computação, Instituto de 

Ciência da Informação, Faculdade de Educação e Escola de Engenharia para criação 
de um espaço de pesquisa e desenvolvimento de projetos interdisciplinares; 

- Apresentação de projeto e obtenção de recursos via FINEP para construção do 
espaço físico, que deverá ser localizado sobre o CPD e anexo ao Instituto de 
Matemática. 

• Atividades de capacitação de pessoal desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão: 
- 04 cursos de extensão realizados com 61 alunos participantes; 
- 52 horas de treinamentos para empresas; 
- Treinamentos internos de 120 horas ministrados para 37 participantes; 

• Desenvolvimento de portais e sistemas para a comunidade externa: 
- Portal da Rede GEA/OPAS –  Ministério da Saúde; 
- Portal de Gestão Social –  Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão 

Social da Escola de Administração da UFBA; 
- IPRAJ/TJBA Sistema de Cartórios Extra–Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia - Fundação Escola de Administração; 
- ADAB - Sistema de Controle Sanitário Animal da Agência Estadual de Defesa 

Agropecuária da Bahia;  
- EBDA - Controle de ações promovidas pela Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola SA com apoio da Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades 
Sociais;  

- IH / FMTPDS / MBTC - Estes  projetos visam o desenvolvimento de portais para 
promoção do turismo a nível nacional e internacional. 

• Desenvolvimento de Projetos Especiais: 
- PREVIEW – Projeto financiado através da Lei de Informática. Neste projeto foi 

desenvolvido o CORDEL, que é uma ferramenta para geração de código a partir de 
especificações de alto nível. 

- IBM - Desenvolvimento de atividades de implantação de software, monitoramento e 
resolução de problemas na plataforma Linux sobre Mainframe. Este trabalho é 
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desenvolvido dentro do convênio de cooperação técnica celebrado entra a UFBA e a 
IBM desde o ano de 2001. Neste convênio, a IBM colocou à disposição da UFBA para 
estas atividades um computador de grande porte e disponibilizou técnicos da sua 
equipe para trabalhar junto com a equipe da UFBA na implantação do Linux e de 
serviços Internet. Em contrapartida a UFBA vem aplicando na prática o modelo de 
utilização de software livre sobre computadores de grande porte, validando a 
plataforma da IBM e desenvolvendo soluções para os problemas existentes. 

- INFRAVIDA - CNPq. Projeto na área de telemedicina com a participação da UFPE, 
UFRN, UNIFACS e UFBA. 

- Nestes projetos o CPD capacitou mais de 25 alunos da UFBA e de outras 
instituições. 

 
Ações para consolidação e/ou revisão de ações estratégicas e de infra-estrutura de Tecnologia da 
Informação na UFBA 
 

• Expansão e manutenção da Rede UFBA 
- Substituição da infra-estrutura de redes de computadores de 09 unidades da UFBA 

através de recursos do CT-INFRA, totalizando 63 pontos de rede substituídos e 607 
pontos de redes novos. 

• Ampliação do grau de disponibilidade dos serviços da rede 
• Estatísticas de utilização da Rede UFBA: 

- Volume de e-mails trafegados na Rede UFBA: entre 500 Mb e 700 Mb por dia útil, 
totalizando 127,2 Gb no ano. 

- Mensagens de correio eletrônico enviadas: entre 7.000 e 12.000 mensagens por dia 
útil, totalizando aproximadamente 2.100.000 mensagens no ano. 

- Mensagens de correio eletrônico recebidas: entre 80.000 e 120.000 por dia útil, 
totalizando mais de 16.200.000 de mensagens no ano, das quais, em média: 
. 10% são bloqueadas em função de contaminação por vírus 
. 50% são bloqueadas por serem identificadas como SPAM 
. 40% são entregues aos destinatários 

- 564 sites disponibilizados pelos servidores da UFBA, totalizando aproximadamente 
130.000 páginas. 

- 97 bancos de dados relacionados ao uso administrativo e 58 bancos de dados 
relacionados à pesquisa e extensão, ocupando um espaço de 45Gb de disco. 

• Realização das primeiras ações visando a substituição do sistema Ortodocs.de 
automação do acervo bibliográfico da UFBA. 

 
Ações para aproximação da organização das esferas de decisão da Universidade 
 

• Criação do Comitê gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFBA.  
• Participação nas discussões do grupo de Gestores de Tecnologia da Informação das IFES, 

em Curitiba/PR.  
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CENTRO DE ESTUDOS BAIANOS - CEB 
 

Como Órgão Suplementar da UFBA, vinculado ao Gabinete do Reitor,  o CEB tem como  
objetivo estimular e coordenar as atividades de investigação da cultura baiana " como parte da 
realidade brasileira, em seus múltiplos aspectos, em especial  os da sua história". 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 
• Projetos,Publicações de livros:A Infância Esquecida: Salvador 1900-1940, Andréa da Rocha 

Rodrigues e Esquecidos e Renascidos – Historiografia Acadêmica Luso-Americana (1724-1759) 
Drª Iris Kantor. 

• Assessoria a pesquisadores via e-mail, atendimento a 427 usuários da biblioteca. 
• Cursos de Extensão: 

− Livro Raro – o que é?; Direito e Preservação Cultural;  
− La Poesia Española en Tres Tiempos; 
− Culturas Brasileiras: tensões e contra-dicções ou Culturas Brasileiras: entrelugares de 

Glauber Rocha a Paulo Freire. 
− Curso de Especialização Lato Sensu -  Educação Transdisciplinar e Desenvolvimento 

Humano: A Arte de Aprender, em parceria  com a Faculdade de Educação da UFBa. 
• Palestras: O Padre Antonio Vieira no contexto do barroco brasileiro e O ensino do português em 

situação multicultural. 
• Relatórios de Pesquisa:Catálogo do Cônego Bessa – um Manuscrito  do Século XVIII (Portugal-

Bahia-Brasil, parceria com a Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da    Bahia – FAPESB e a 
Organização do Arquivo do Prof. Frederico Edelweiss . 

• Restauração do Manuscrito que pertenceu a Antonio Vicente Mendes Maciel, o Conselheiro, 
localizado no cenário da guerra de Canudos, continuidade do processamento de livros recebidos 
e adquiridos para o acervo, concerto e manutenção de equipamentos. 

• Retomada da organização e pesquisa com o Arquivo do Consulado Alemão doado ao CEB. 
• Abertura  de parcerias para suas atividades com a Organização Odebrecht, EDUFBA, FAPEX, 

FAPESB e unidades de ensino da UFBA. 
 

Para  2005, o CEB elaborou projeto de cooperação com instituições públicas e privadas para 
a preservação e restauração do seu acervo de obras raras do século XVI, XVII e XVIII. 
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CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES P/ O SETOR PÚBLICO - ISP 
 

Em 2004, o Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público – ISP, órgão 
suplementar, desenvolveu uma grande variedade de atividades relevantes relacionadas com sua 
missão de fornecer assessoria especializada para a melhoria da gestão pública, nos seus diversos 
níveis e modalidades. As atividades do ISP são desenvolvidas por seus cinco Núcleos, que tratam, 
respectivamente, dos sistemas e processos gerenciais, do desenvolvimento de recursos humanos, da 
pesquisa, da avaliação e da gestão educacional.  

 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
• Suporte continuado aos sistemas de informação da UFBA, na área de sistemas e processos 

gerenciais (antigamente denominada de área de modernização administrativa). 
• Aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento de Documentos – SIAD, de forma a facilitar o 

cadastramento de documentos e a produção de relatórios, tendo como interessados a Unidade, o 
departamento e o colegiado do curso. 

• Criação de um programa para a geração automática do Boletim de Pessoal, a partir dos dados 
cadastrados no Sistema Integrado de Pessoal – SIP. 

• Desenvolvimento de um sistema para o controle dos servidores afastados da Universidade.  
• Conclusão do Mapeamento do Funcionamento da Superintendência Estudantil. 
• Informatização da Biblioteca Machado Neto da Faculdade de Direito. Além disso, o ISP . 
• Continuidade na administração do Sistema de Produção Docente – SIDOC. 
• Participou em comissões institucionais que trataram da montagem do Sistema Integrado de 

Telefones da UFBA e da racionalização dos procedimentos de pagamento de contas (água, 
telefone, veículos etc.). 

• Formulação de um programa para controlar a frota de veículos da UFBA, conjuntamente com o 
Setor de Planejamento e Projetos da PROPLAD, conforme solicitação da Pró-Reitoria. 

• Implantação de um sistema integrado de pessoal no CEFET-BA, trabalhando em parceria com o 
CPD, através de convênio entre ISP e CEFET . 

• Integração do Núcleo de Sistemas e Processos Gerenciais ao PROGED. 
• Execução do Programa de Qualificação Profissional para a Prefeitura de Madre de Deus, 

desenvolvendo um curso de extensão que tratou da administração dos recursos humanos e que 
teve sua duração de maio a dezembro, resultando em 66 concluintes. 

• Curso de extensão sobre a gerência de projetos tendo um total de 19 concluintes. 
• Elaboração instrumentos de inscrição e seleção referentes ao Curso de Formação de Tutores.  
• Realização, pelo Grupo de Pesquisa "Indivíduo, Trabalho e Organizações: aspectos psicossociais",  

de um projeto que estuda as questões de comprometimento, significado do trabalho e 
aprendizagem entre trabalhadores e organizações agroindustriais da fruticultura irrigada do vale 
médio do São Francisco, com o apoio do CNPq e FAPESB. Foi atingida uma  amostra de 33 
empresas, de diferentes portes, na Bahia e em Pernambuco, tendo sido entrevistados 930 
trabalhadores. O grupo iniciou os trabalhos de análise da pesquisa de ambiência organizacional 
para duas unidades da Petrobrás. Finalmente, o Grupo de Pesquisa deu continuidade ao projeto 
de âmbito nacional, desenvolvido pelo Grupo de Psicologia Organizacional e do Trabalho da 
Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP), que envolve a 
análise, à luz de várias categorias da área organizacional, da categoria ocupacional do psicólogo.    

• Realização, pelo Grupo de Pesquisa “Políticas e Gestão em Educação”, do relatório final da 
pesquisa nacional Levantamento do custo-aluno-ano em escolas da educação básica que 
oferecem condições para a oferta de um ensino de qualidade, encomendado pelo INEP. O 
referido relatório foi elaborado a partir da análise quantitativa de dados levantados em 08 
estados brasileiros. O Grupo também colaborou com o Núcleo de Políticas e Gestão em Educação 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA no desenvolvimento do componente 
baiano do Estudo Longitudinal da Geração 2005 – GERES, uma pesquisa de natureza inter-regional 
financiada pela Fundação Ford e FAPERJ envolvendo cinco universidades brasileiras.  A pesquisa 
busca identificar os determinantes da eficácia e da eqüidade escolar através do 
acompanhamento, durante quatro anos, de um painel de alunos nas séries iniciais do ensino 
fundamental, focalizando uma amostra de 300 escolas das redes estadual, municipal e particular 
localizadas em cinco grandes centros urbanos no país.      

• Encerramento da atuação do ISP como Assessoria de Avaliação da UNIREDE, desenvolvida com o 
apoio do CNPq.  O trabalho com a UNIREDE foi realizado no período 2001-2004 e resultou na 
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elaboração de ferramentas, rotinas e procedimentos destinados a avaliar projetos e cursos 
superiores ministrados a distância. O Núcleo de Avaliação (NAV) elaborou e implementou o Curso 
“Opções Estratégicas para a Reforma Educacional”, desenvolvido em parceria com o Instituto do 
Banco Mundial (WBI).  O referido Curso, com uma carga horária total de 80 horas, realizou-se no 
mês de setembro e contou com a participação de 18 brasileiros e 27 profissionais de países 
lusófonos da África. O corpo docente foi composto de 12 professores, todos especialistas de 
renome, oriundos da Bahia, de outras partes do Brasil e também do exterior. Finalmente, vale 
destacar a liderança dos integrantes do NAV na preparação do I Seminário Interno do ISP e de 
outras atividades associadas à comemoração dos 40 anos do ISP.  

• Desenvolvimento de três programas de grande porte e início do quarto programa que serve como 
integrador dos demais.  O Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Municipal - 
PRADEM, que está sendo implementado em colaboração com a Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, 
a Fundação Clemente Mariani e a Fundação FORD, vem realizando diversas atividades de 
assessoria a municípios baianos.  Em 2004 o PRADEM apoiou aproximadamente oitenta e seis 
municípios, através de sua participação em Seminários Temáticos, Fóruns Intermunicipais, 
Grupos de Estudos e consultoria especializada por demanda dos municípios. Forneceu, também, 
orientação técnica a doze municípios baianos para a elaboração de Planos Municipais de 
Educação, sendo que desses, cinco municípios, já tiveram seus planos aprovados pela Câmara 
Municipal. Vem desenvolvendo projeto para a Secretaria Municipal de Educação de Salvador, 
apoiando escolas municipais situadas na área do subúrbio ferroviário no desenvolvimento de uma 
gestão escolar compartilhada. O referido projeto conta com o apoio financeiro da VITAE, 
Fundação LEMANN e FAPESB.  

• O Programa Liderança em Gestão Educacional - LIDERE, que conta com recursos da Fundação 
Ford e do FINEP, desenvolveu 57 Vivências Pedagógicas, 09 módulos de estudos e 84 artigos. 
Promoveu 17 palestras e 02 Seminários de Integração e realizou intercâmbios com 185 
instituições de nível superior, ONGs, entidades governamentais e associações acadêmicas. Além 
disso, apoiou a pesquisa internacional do IIPE - Buenos Aires sobre escolas públicas em contexto 
de pobreza e a nacional sobre o Estado da Arte: Gestão e Participação na Educação Básica (1990-
2002). Desenvolveu a pesquisa: Avaliação de impacto de formação, capacitação e atualização em 
serviço para profissionais de educação em Escolas Públicas de Salvador. Organizou o terceiro 
Ciclo de Palestras e Oficinas: Gestão Educacional em Foco III; promoveu 51 cursos de 
aperfeiçoamento pedagógico para a equipe; participou de 03 seminários de pesquisa com 
apresentação de trabalhos e publicou, em colaboração com o ISP/FACED/UFBA, três periódicos: 
o Informativo Gerir, a Revista PGP/LIDERE em destaque e a Revista Gestão em Ação, sendo este 
último classificado pela CAPES como um periódico acadêmico do nível Nacional B.  

• Implementação técnica do Projeto de Avaliação Externa, iniciativa conjunta da SEC/BA e UFBA, 
com a intermediação administrativa da FAPEX.  O referido Projeto objetiva avaliar a eficácia do 
ensino fundamental desenvolvido pelas escolas públicas da Bahia. Em 2004, a equipe central do 
projeto atuou nos dois eixos fundamentais do Projeto: a Avaliação da Aprendizagem e a 
Avaliação de Desempenho.  Na Avaliação de Aprendizagem, com o acréscimo de 27 novos 
municípios aos 272 já parceiros, 641.643 alunos (matriculados em 2.847 escolas urbanas situadas 
em 299 municípios baianos) receberam provas de português e matemática para as 4 primeiras 
séries, além de produção textual para a 4ª série.  Na 3a unidade, foi feito o lançamento da 
Avaliação de Produção Textual para a 3a série, envolvendo 167 mil alunos e seus professores. Um 
estudo piloto foi feito comparando a performance de questões abertas e de questões fechadas 
para alunos de 1ª e 2ª série. Na Avaliação de Desempenho, a equipe central concentrou seus 
esforços na elaboração dos testes e questionários com aplicação prevista para novembro. Devido 
à magnitude e a importância do Projeto de Avaliação Externa, ele será discutido com mais 
profundidade na seção desse relatório que trata dos destaques do órgão.  

• Lançamento do Programa de Formação Continuada de Gestores para as Redes de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental – PROGED.  Desenvolvido através de um convênio celebrado entre 
UFBA e o Ministério de Educação, com vigência de quatro anos, o referido Programa busca 
melhorar a qualidade da Educação Básica de forma a integrar diversas ações na área de gestão 
educacional que o ISP já vem realizando. Como o Projeto de Avaliação Externa, o PROGED 
representa uma atividade de destaque e, por isso, será abordado na seção a seguir. 

• Projeto de Avaliação Externa (2000-2004). Dentro do programa prioritário do Governo do Estado 
para a Educação, com foco na escola e na qualidade do ensino público, o Projeto de Avaliação 
Externa foi desenvolvido através de uma parceria entre a Secretaria da Educação do Estado e a 
Universidade Federal da Bahia, com interveniência da FAPEX, firmada em novembro de 1999. O 
ISP assumiu, através de aditivo ao convênio, assinado em julho de 2000, a responsabilidade 
técnica pela ação. A implementação do Projeto, que previa a criação de uma agência de 
avaliação independente, se deu a partir de dois eixos avaliativos: a Avaliação de Desempenho e a 
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Avaliação de Aprendizagem. Para tanto, foi necessário ao ISP compor uma equipe de 
especialistas, capacitados nos primeiros 24 meses pela American Institutes for Research, AIR, 
com sede em Washington-DC.  A Avaliação de Desempenho foi responsável por informar cada 
unidade escolar sobre o desempenho de seus alunos (agregado por programa de ensino, disciplina 
e série), com base em uma referência curricular comum para o estado. Em 2000, envolveu 254 
mil alunos em 1.659 escolas situadas em 126 municípios. Em 2003, 271.172 alunos, matriculados 
em 2.990 escolas de 273 municípios receberam provas de Português e Matemática.  Já a 
Avaliação de Aprendizagem teve por objetivo permitir o diagnóstico das turmas de 1ª a 4ª série 
quanto ao seu desempenho ao longo do ano letivo, através da aplicação de testes ao final de 
cada unidade (três testes por ano). Atendendo à demanda das escolas, em 2003 esse eixo passou 
a trabalhar com provas abertas para produção textual, além das provas de português e 
matemática. Para apoiar os professores na recuperação, vídeos didáticos foram produzidos e 
enviados. Paralelo às análises de desempenho, dados contextuais foram levantados e serviram 
como base para pesquisas sobre os impactos de aspectos das escolas, do modelo de gestão e das 
características dos professores sobre o desempenho dos alunos. Pesquisadores da Universidade 
Federal da Bahia e de outras instituições foram envolvidos nesses estudos. Desde o início, houve 
uma preocupação do ISP em disponibilizar os dados da Avaliação para pesquisas, o que resultou 
em várias dissertações e teses encaminhadas e no PIPEP – Programa de Incentivo aos 
Pesquisadores do Ensino Público. O convênio, de vigência de cinco anos, representou, em termos 
financeiros, um valor total de R$ 22.341.874,32. O mesmo se encerrou em 31 de outubro de 
2004, após longo período de negociação sobre os caminhos apropriados para a institucionalização 
do trabalho. Ao longo dos quatro anos em que a avaliação ficou sob a responsabilidade técnica 
do ISP, o Projeto cumpriu suas metas, em atendimento às solicitações da SEC e das escolas, 
dentro dos padrões técnicos de avaliação mais sofisticados no cenário brasileiro. 

• PROGED (2004-2008). Em novembro de 2003 o Ministério da Educação tornou público, através do 
Edital n. 01/2003 – SEIF/MEC, que estava recebendo propostas das universidades brasileiras que 
tinham interesse em construir centros de formação continuada, desenvolvimento de tecnologia e 
prestação de serviços  para redes públicas de ensino, com foco na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental. A proposta apresentada pelo ISP, na área de Gestão e Avaliação, foi aprovada e 
em 30 de julho de 2004, o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Básica, 
assinou convênio com a Universidade Federal da Bahia para execução do Projeto de Implantação 
da Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação. Esse convênio tem 
vigência de quatro anos e visa implementar o Programa de Formação Continuada de Gestores 
para as Redes de Educação Infantil e Ensino Fundamental (PROGED).  As atividades do PROGED 
estão concentradas em quatro ações. A primeira ação visa desenvolver programas de formação 
continuada de gestores para as redes de educação infantil e fundamental, a distância e 
semipresenciais, incluindo a elaboração de material didático para a formação docente (livros, 
vídeos, softwares). Os produtos dessa ação consistem na montagem de dois cursos de formação 
continuada de gestores, sendo um voltado para sistemas educacionais (equipes de secretaria de 
educação) e o outro para gestores de unidades escolares. Nesse primeiro ano, foram constituídos 
os dez eixos temáticos com ementas e elaborados os textos básicos que fundamentarão a 
construção dos módulos para oferta desses cursos.  A segunda ação prevê a montagem e oferta 
de um curso de formação de tutores em Educação a Distância (EAD), especificamente voltado 
para a temática da Gestão Educacional. Já no ano de 2004, foi realizado: organização de um 
banco virtual sobre bibliografia em EAD; elaboração de uma versão preliminar da matriz de 
competências do tutor; seleção e organização dos conteúdos das áreas de Gestão Educacional e 
de EAD; montagem do programa do curso; produção dos textos geradores; organização e 
operacionalização do processo seletivo para tutores, que contou com a participação de 204 
inscritos. A terceira ação contempla o desenvolvimento de tecnologia educacional para o ensino 
fundamental e a gestão de redes e unidades de educação pública. As principais atividades 
realizadas em 2004 foram: análise do Sistema de Administração Escolar desenvolvido pelo 
INEP/MEC, análise e redefinição do fluxo de trabalho de unidades escolares e secretarias 
municipais de educação, análise de ferramentas de EAD para emprego no curso de formação de 
gestores de sistemas educacionais, visita técnica a alguns municípios baianos e definição, 
acompanhamento e manutenção do site do PROGED.  A quarta ação do PROGED tem como 
objetivo principal articular a comunicação entre os outros Centros da Rede e, sobretudo, 
estabelecer associação com instituições de ensino superior e outras organizações, visando ofertar 
programas de formação continuada à distância para formação de gestores de unidades e redes de 
ensino. Para cumprir os objetivos esta linha de ação realizou diversas atividades, sendo que 
entre os feitos destacou-se o vínculo firmado com a Escola de Gestores, o contato com a UNDIME 
Nacional e o Encontro entre os Centros das Universidades Federais de Juiz de Fora e Paraná, 
resultando na elaboração da Carta de Salvador, contendo os principais dados e propostas a 
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respeito de uma articulação nítida por parte dos envolvidos no desenvolvimento do trabalho em 
cenário nacional.  

• Captação de um total de R$ 1.002.852,50, sendo R$ 990.852,50 através de doações e convênios e 
R$ 12.680,00 oriundos do orçamento do tesouro. No decorrer do ano, o ISP fortaleceu sua 
infraestrutura, adquirindo novos equipamentos.   
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CENTRO DE PESQUISA EM GEOFÍSICA E GEOLOGIA  
 

O Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia (CPGG/UFBA), estruturado em 1997, está 
instalado nos Institutos de Geociências e de Física sendo responsável pela execução de pesquisa 
pura e aplicada em áreas avançadas e interdisciplinares da Geofísica e da Geologia.  
 

Além da execução direta de pesquisa, o CPGG dá suporte ao treinamento científico do 
pessoal discente dos cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado) em Geofísica 
e em Geologia, e de graduação em Física e em Oceanografia. 
 
 O corpo científico do CPGG/UFBA é constituído de 32 pesquisadores, a maioria professores 
permanentes lotados nos Institutos de Geociências e de Física.  Destes, 14 são pesquisadores 
bolsistas do CNPq, nas categorias I (09) e II (05).  Conta ainda com pesquisadores associados em 
programas de pós-doutoramento e pesquisadores visitantes nacionais e estrangeiros mantendo 
vínculos colaborativos, a nível nacional, com o Laboratório de Engenharia de Petróleo da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense (LENEP/UENF), com o Depto. de Física Teórica e 
Experimental (DFTE) e com o Programa de Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além do Centro de Geociências da Universidade 
Federal do Pará (CG/UFPA),  do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (IG/UFRGS), do Centro de Geocronologia da Universidade de São Paulo, do Laboratório de 
Geoprocessamento da Universidade de Campinas  e com a PETROBRAS.  A nível internacional há 
colaborações com o Instituto de Geofísica da Universidade do Texas/Austin, com o Instituto de 
Geofísica da Universidade Fredericiana de Kalsuhe e com o Depto. de Geociências da Universidade 
de Rhur – Alemanha; como também, com o Depto. de Engenharia do Petróleo e Geofísica Aplicada 
da Universidade da Noruega, com o Depto. de Ciências da Terra da Universidade de Calgary/Canadá  
e com o Instituto Nacional de Tecnologia de Rorkee/Índia. 
 
 O trabalho científico do CPGG/UFBA é realizado em quatro programas temáticos, a saber: 
(i) Exploração de Petróleo, no qual estão em execução 7 (sete) projetos de pesquisa com 
financiamentos globais da ordem de R$ 4.400.000,00 para dois anos; (ii) Recursos Hídricos e 
Problemas Ambientais, com 4 (quatro) projetos em execução envolvendo um orçamento global de 
R$ 45.000,00, para dois anos; (iii) Exploração Mineral, no qual estão em andamento 8 (oito) projetos 
de pesquisa num orçamento global de R$ 2.050.000,00, para dois anos; e (iv) Estudos Costeiros, com 
4 (quatro) projetos de pesquisa em execução e orçamento global de R$ 280.000,00, para dois anos.   
O Centro tem recebido apoios financeiros importantes das agências federais,  Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), da agência estadual Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), assim como 
de empresas estatais e privadas, tais como a Petrobrás, a PGS do Brasil, a Companhia Baiana de 
Pesquisa Mineral (CBPM) e a Caraíba Metais.  No biênio 2003-2004 foram firmados com esses 
organismos, convênios e contratos que geraram recursos totais correspondentes a um orçamento 
anual para pesquisas da ordem de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e meio de reais), em adição ao de 
contrapartida da universidade.  Tais recursos estão sendo aplicados na ampliação e montagem de 
infra-estrutura laboratorial e de equipamentos do Centro, assim como na execução direta das 
pesquisas. 

 
Como principais resultados das pesquisas realizadas em 2004 destacam-se: 

 
• O desenvolvimento de algoritmos de processamento e de procedimentos numéricos de 

inversão e migração de dados sísmicos, que vem contribuindo para aprimorar 
programas de exploração e de desenvolvimento de campos petrolíferos pela Petrobrás; 

 
• a proposição e aperfeiçoamento de procedimentos analíticos e numéricos para 

modelagem e inversão de dados elétricos, eletromagnéticos e térmicos, em meios 
porosos granulares e/ou fraturados, que têm possibilitado melhor desenvolver e mapear 
estruturas internas e propriedades petrofísicas de reservatórios de petróleo e de água; 

 
• a proposição e testes experimentais de novas metodologias e procedimentos de campo 

para aquisição de dados elétricos e eletromagnéticos, em superfície e em poços, 
demonstrando a viabilidade de seus usos no monitoramento e descriminação de fluidos 
intersticiais, tanto em reservatórios de petróleo submetidos à injeção forçada de 
fluidos, quanto em aqüíferos contaminados por poluentes orgânicos e inorgânicos; 
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• o mapeamento e a integração de informações geológicas e dados geofísicos de 

naturezas diversas, no estudo de blocos crustais do estado da Bahia, tem possibilitado 
propor modelos de evolução lito-estratigráfica e tectonofísica, com importantes 
implicações para melhor compreensão de processos e mecanismos de geração e 
concentração de depósitos minerais; 

 
• mapeamentos e realização de estudos geológicos, biológicos e oceanográficos, das 

características atuais e dos depósitos quaternários e recentes da região costeira do 
nordeste brasileiro, com estabelecimento de modelos para sua evolução 
paleogeográfica, paleoclimática assim como dos padrões de variação do nível do mar no 
período. Tais informações têm sido utilizadas para planejamento de uso adequado da 
terra e dos recursos hídricos e para evitar problemas com suas eventuais 
contaminações; 

 
• conclusão de 07 (sete) Teses de Doutorado, sendo 02 (duas) em Geofísica e 05 ( cinco) 

em Geologia, e 11 (onze) Dissertações de Mestrado, sendo 07 (sete) em Geofísica e  
04(quatro) em Geologia; 

 
• publicação de 09 (nove) artigos científicos em revistas indexadas de circulação 

internacional e 15 (quinze) Resumos Expandidos em congressos internacionais. 
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS - CRH 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
Eventos Científico-Acadêmicos  

 
• Debate -“Conjuntura Política e Universidade”. 
• Curso -“Demografia e Políticas Públicas”, Promoção: CRH-UFBA/NEPO-UNICAMP/SEI-SEPLANTEC, 

Apoio: FAPESB/SEI-SEPLANTEC. 
• Curso/Pesquisador Visitante Pesquisador/Professor Visitante DA Universidade de 

Frankfurt/Alemanha, Promoção: CRH/UFBa – PPGCS – Departamento de C. Política/FFCH, Apoio: 
CNPq. 

• Lançamento Caderno CRH – Palestra: Repensando a Relação entre Teoria e Prática nas Ciências 
Sociais – Apoio: CNPq. 

• Seminário“Andar, Olhar/Como observar e analisar o espaço urbano” . 
• Seminário Rômulo Almeida “Brasil: política e desenvolvimento econômico-social ontem e hoje”. 
• Seminário“Tradição, Autocracia e Carisma: a Política de Antonio Carlos Magalhães na 

Modernização da Bahia (1954-1974). 
• Palestra e Lançamento do Livro: A Desertificação Neoliberal -  Collor, FHC e Lula. 
• Inauguração do CINEHUMANAS/CRH, Apresentação do Filme: “Tempos Modernos” – Charles 

Chaplin, seguido de debate. 
 

Editoria do Caderno CRH 

 
Em  2004, houve a  renovação e implantação do novo projeto gráfico, e na mudança de 

periodicidade da revista que passou de semestral para quadrimestral, além de um conjunto de 
ações voltadas para melhorar o impacto do periódico. Nesta linha, investiu-se em duas direções:  

 
• na melhoria dos sistemas de referência e indexadores nacionais e internacionais. Para 

tanto, foi estabelecida uma parceria com o Instituto de Ciências da Informação da 
UFBA, de modo a avaliar a posição do CRH nos principais indexadores e com vistas à 
entrada no SiElo. Foi iniciado  um tratamento da memória editorial de modo a 
disponibilizar para os leitores, números já esgotados; 

• na capacitação da editora – gráfica, responsável pelo projeto editorial, com o objetivo 
de intensificar a interação da revista à redes nacionais e internacionais e possibilitar a 
transição do periódico para o formato eletrônico.  

 
Participação e seleção no concurso de bolsa para revista científica promovido pelo CLACSO, 

o que possibilitou a entrada  da editora - gráfica no Seminário Internacional de revistas científicas, 
no Chile, em janeiro de 2004. Ademais a revista esteve presente nos dois Fóruns de revistas 
científicas que ocorreram no âmbito do Encontro Anual da ANPOCS de 2003 e 2004. Foram 
produzidos os volumes de nº 40 – Pobreza, Justiça e Dádiva,  nº 41 – Trabalho e Novas Sociabilidades  
e de nº 42 – Geração e Gênero . 
 

As revistas foram lançadas simultaneamente na Bahia e em eventos nacionais, a exemplo 
dos Encontros Nacionais da  ANPOCS. O nº 41 foi lançado conjuntamente com o livro A 
Desertificação Neoliberal. 
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 Laboratório de Análises Sociodemográficas  

 
• Continuação do processo de melhoria da infra-estrutura do Laboratório, através da realização 

do Projeto FINEP n.º 0959/0196015 CTINFRA-UFBA Sub-Projeto 20, atingindo as suas principais 
metas e objetivos tais como :  
- obras de adequação das instalações do Laboratório às necessidades de melhor articulação 

das atividades de pesquisa, extensão e ensino, envolvendo redefinição dos espaços, reparo 
nas esquadrias de alumínio, colocação de persianas e filme para filtrar raio solar; 

- aquisição de mobiliário e equipamentos para a instalação de novos espaços de trabalho; 
- aquisição de bibliografia especializada, de documentos técnicos, de base de dados 

demográficos e sócio-econômicos, especialmente dados do universo e da amostra dos 
Censos Demográficos de 1991 e 2000, inclusive micro dados, além de diversos softwares 
indispensáveis, incluindo alguns específicos de demografia;  

- treinamentos dos membros da equipe para a implantação e utilização das bases de dados e 
dos softwares obtidos (ainda em andamento).   

• Contatos para o estabelecimento de programa de cooperação com o NEPO-UNICAMP, visando 
a realização de estudos de interesse comum, de cursos de curta duração e de assessoria 
técnico-científica do NEPO às atividades básicas do Laboratório de Análises 
Sociodemográficas, por alguns anos. 

• O início de estágio em análises sociodemográficas para estudantes de graduação e 
encaminhamento de proposta ao Colegiado de Curso de Graduação em Ciências Sociais para a 
criação, no novo currículo desse curso, de um componente curricular voltado para a Prática 
de Análise Sociodemográfica, a ser ministrado no Laboratório. 

• Realização curso de extensão de alto nível sobre “Demografia e Políticas Públicas”, com 100 
horas, durante o mês de março, que contou com 8 docentes do NEPO-UNICAMP e um da UFPb, 
atendendo um total de 34 alunos: estudantes de graduação e pós-graduação e docentes da 
UFBA e outras universidades da Bahia, técnicos da SEI-SEPLAN e de outros organismos do 
Estado da Bahia. Em cooperação interinstitucional entre o Laboratório de Análises 
Sociodemográficas, NEPO-UNICAMP, ABEP e SEI-SEPLAN. Financiado pela SEI-SEPLAN e 
FAPESB.  

• Realização no CRH de um curso intensivo de extensão sobre “Demografia da Educação: 
Análise de Indicadores Básicos”, com 30 horas, 31/05/2004 a 4/062004, concebido e 
promovido pelo CEDEPLAR-UFMG e ABEP e financiado pela Fundação Ford, em parceria com o 
Laboratório de Análises Sociodemográficas, PRADEM-ISP-UFBA e SEI-SEPLAN. Atendeu a uns 32 
alunos: estudantes de graduação e pós-graduação e docentes da UFBA e outras universidades 
da Bahia, técnicos da SEI-SEPLAN e de Secretarias de Educação de Municípios da Bahia 
assessorados pelo PRADEM-ISP. 

• Encaminhamento de protocolo de intenções de cooperação técnica e científica entre UFBA 
(através do CRH), SEI-SEPLAN, IBGE, IPEA, ABEP e UNFPA (FUNUAP), com vistas à realização 
de atividades conjuntas de capacitação técnico-científica em análises sociodemográficas, 
para profissionais do governo ou de organizações da sociedade civil, e de projetos de 
pesquisa e divulgação de estudos que contribuam para a formulação, avaliação e 
monitoramento de políticas públicas com implicações sociodemográficas, voltadas para o 
desenvolvimento e a redução das desigualdades sociais. 

 
Destaques 

 
• Editoria -  Renovação e implantação do novo projeto gráfico e mudança de periodicidade da 

revista que passou de semestral para quadrimestral. O que foi possível com o apoio financeiro do 
CNPq e da Petrobrás.  

• Laboratório de Análises Sociodemográficas -  Instalação física completada, através de recursos 
do CT-Infra e a realização de cursos , a exemplo do “Demografia e Políticas Públicas”, com 100 
horas, durante o mês de março, que contou com 8 docentes do NEPO-UNICAMP e um da UFPb, 
atendendo um total de 34 alunos: estudantes de graduação e pós-graduação e docentes da UFBA 
e outras universidades da Bahia, técnicos da SEI-SEPLAN e de outros organismos do Estado da 
Bahia. 

• Produção científica e participação em eventos dos pesquisadores, com destaque para as 
participações em eventos científicos internacionais. 

• Organização e Realização do (Seminário Rômulo Almeida) “Brasil: política e desenvolvimento 
econômico-social ontem e hoje”, que contou com a participação de especialistas e estudiosos de 
expressão no meio acadêmico. O seminário teve a duração de 3 dias e contou com a participação 
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regular em todos os dias de 400 pessoas. 
 
 

Atividades Desenvolvidas - 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 

Fonte: Centro de Recurso Humanos da UFBA  

 

Produção Científica
Livros  02 
Capítulos de livros 09 
Artigos em periódicos 10 
Artigos meios eletrônicos 06 
Artigos em jornais diários 07 
Trabalhos apresentados em Congressos, Seminários, Encontros 14 
Nacionais 07 
Internacionais 07 
Outras Atividades  
Participação em Eventos 75 
Extensão 39 
Encontros científicos 36 
Cursos ministrados 14 
Representação /assessoramento científico 25 
Pesquisadores do CNPq 04 
Atividades de Pesquisa  
Grupos de Pesquisa do CNPq 04 
Projetos concluídos 06 
Projetos em Andamento 11 
Projetos c/financiamento (*) 06 
Projetos s/financiamento 05 
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HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PROFº RENATO RODENBURG DE MEDEIROS 
NETO 
 

O Hospital de Medicina Veterinária Prof. Renato Rodenburg de Medeiros Neto é um órgão 
suplementar da Universidade Federal da Bahia, vinculado á Escola de Medicina Veterinária que tem 
como finalidade auxiliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão através dos seus diferentes 
setores, prestando assistência médica veterinária, clínica e cirúrgica, ambulatorial e/ou 
propriedades rurais, a animais de pequeno e grande porte. 
 
 
AÇÕES  IMPLANTADAS 
 

Foram criadas diversas planilhas para o controle administrativo que fornecem dados com a 
finalidade de ordenar e fiscalizar os serviços prestados, além de servirem para direcionar mudanças 
necessárias num replanejamento das atividades, como as seguintes: 
  

• Controle de procedimentos cirúrgicos realizados com respectivo custo e receita por 
procedimento. 

• Controle de serviços prestados aos setores. 
• Controle de material de consumo fornecido aos setores. 
• Aperfeiçoamento do controle de arrecadação e depósito. 
• Controle de estoque diário da farmácia. 
• Controle de estoque diário do almoxarifado. 
• Controle da utilização das chaves dos setores. 
• Controle de acesso ás dependências do HOSPMEV nos finais de semana e feriados. 

 
No tocante a reestruturação de setores, diversas ações foram priorizadas dentro de um 

planejamento estratégico, visando atender, em curto prazo, setores com carências mais evidentes, 
físicas, funcionais e de equipamentos. 
 

• Centro cirúrgico de pequenos animais. 
• Recepção. 
• Lavanderia e esterilização para o centro cirúrgico. 
• Laboratório de viroses. 
• Canil. 
• Divisão administrativa (diretoria). 

 
 
AÇÕES EM IMPLANTAÇÃO 
 

Foi dado início para criação de estruturas físicas mais adequadas para estabelecimento do 
prontuário clínico/cirúrgico manual e informatizado. 
 

• Prontuário clínico/cirúrgico – manual e informatizado 
• Controle informatizado de estoque da Farmácia 
• Controle informatizado do Almoxarifado 
• Controle informatizado das planilhas contábil/financeiras (software específico) 
• Estabelecimento de planilhas de controle de serviços executados por setor 
• Estabelecimento de manual de procedimento por setor 

 
Reestruturação de setores 
 

• Lavanderia 
• Estacionamento 
• Laboratório de Pat. Clinica/ Virose 
• Farmácia/Ambulatório 
• Almoxarifado 
• Patologia 
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Convênios/ Parcerias 
 

Ações já foram implementadas para construção e assinatura de convênios com os 
laboratórios Bayer, Vetbrands, Merial: 
 

• Construção de 01 ambulatório  e de 02 salas de fluidoterapia. 
• Instituição da Comissão de Biosegurança do HOSPMEV, com estabelecimento de 

propostas para as respectivas ações. 
• Estabelecimento de parceria com a Sociedade Protetora dos Animais  para atendimento 

cirúrgico/clinico de animais dessa associação e de animais da comunidade de baixa 
renda. 

• Fomento e apoio logístico para realização de cursos de extensão, objetivando a 
obtenção de recursos para investimento nos diversos setores do HOSPMEV. 

• Recuperação de parte do Centro Cirúrgico de Grandes Animais. 
• Obtenção de alimento volumoso (feno), para alimentação dos animais destinados às 

aulas práticas e animais internados. 
• Finalização e execução ampla do Projeto Permanente sobre Saúde Pública. 

 
 Para o projeto de saúde pública, contextualizado nas ações de castração, posse responsável 
e orientações profiláticas para animais de companhia, ações já foram empreendidas para 
elaboração de um projeto, o qual encontra-se em fase de finalização. 
 

Aquisição e Distribuição de Equipamentos Usados - 2004 
 

 
Setor/Equipamento 

 
Monitor 
Cardíaco 

 
Aparelho 

Portátil de 
Raios-X 

 
Colgadura 

(jogo) 

 
Endoscópio

 
Microscópio 

 
Eletro- 

cardiograma 

Lab. de Patologia 
Clínica 

    01  

Cirurgia de 
pequenos 

01   02   

Cirurgia de 
grandes 

   02   

Clínica de 
pequenos 

   02   

Radiologia  01 01 02  01 
Anestesiologia 01      
Clínica de Grandes 
Animais 

   02   

T otal 02 01 01 10 01 01 
Fonte: Hospital de Medicina Veterinária Prof. Renato Rodenburg de Medeiros Neto - UFBA 
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Atendimentos Realizados / Atividades de Extensão - 2004 

Setor / Atividade 

Atend. 
Clientes 
Externos 
(Pagos) 

Fins 
Didáticos 

Cursos 
Ministrados

Projeto de 
Pesquisa em 
Andamento 

Projeto de 
Pesquisa 
Concluído 

Orientação a  
Propriedade e 

Criadores 

Fisiopatologia da 
Reprodução 

13 71 02 03 06  

Clínica de Grandes 
Animais 

25 15 01   06 

Canil   50     
Anatomia Patológica 39 89     
Radiologia 425 75     
Lab. Toxicologia 
Veterinária 

- -  03 04  

Lab. de Virologia 1014 37   01  
Lab. de Parasitoses 368 101   18  
Lab. de Bacterioses 85 20     
Lab. de Infectologia  
Veterinária 

201 333  03 06  

Lab. de Análises 
Clínicas 

546 69     

Cirurgia de 
Pequenos Animais 

566 77     

Clínica de Pequenos 
Animais 

1544      

Total 4826 937 03 09 35 06 
 

Fonte: Hospital de Medicina Veterinária Prof. Renato Rodenburg de Medeiros Neto - UFBA 
 

Aquisição e Distribuição de Equipamentos Novos   - 2004 

Fonte: Hospital de Medicina Veterinária Prof. Renato Rodenburg de Medeiros Neto - UFBA 

 
Setor/ 

Equipamento 
 
 

Condiciona
dor de ar 

Máquina 
lavar 

Máquina 
secar 

Mesa 
cirúrgica

Foco 
cirúrgico

Ventila
dor 
de 

parede 

Furadeira 
Chassis 

s/ 
 Ecram 

Lab. de Patologia 
Clínica 

02        

Lab. Parasitoses 01        
Lab. Viroses 01        
Lab. Toxicologia 01        
Lab. Bacterioses 01        
Cirurgia de 
pequenos 

02   03 06  01  

Cirurgia de 
grandes 

01    03    

Amb. de aula de 
pequenos 

01    04    

Lavanderia  02 01      
Ambulatório         
Sala de cirurgia 
clínica 

     01   

Radiologia        02 
Total 10 02 01 03 13 01 01 02 
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DIRIGENTES UNIVERSITÁRIOS  
 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
 
Reitor Naomar Monteiro de Almeida Filho 
 
Vice-Reitor Francisco José Gomes Mesquita 
 
Pró-Reitor de Extensão Universitária Manoel José Ferreira de Carvalho 
 
Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas Neusa Dias Andrade de Azevedo 
 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação Maerbal Bittencourt Marinho 
 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Maria de Fátima Dias Costa  
 
Pró-Reitor de Planejamento e Administração Luiz Alberto Bastos Petitinga  

Dora Leal Rosa  
 
Assessor de Comunicação Lindinalva Rubim  

Paulo Renan Rodrigues dos Santos  
 
Assessor para Assuntos Internacionais Emílio José de Castro e Silva 

 
Assessor  de Arte e Cultura Paulo Dourado 
 
Coordenador de Controle Interno Joseny Marques Freire 
 
Coordenador de Ensino de Pós-Graduação Dora Leal Rosa  

Marco Aurélio Andrade F. Gomes  
 
Coordenador de Ensino de Graduação Márcia de Matos Pontes  
 
Coordenadora de Extensão Uilma Rodrigues de Matos Amazonas 
 
Coordenador de Pesquisa Herbet Conceição 
 
Superintendente  Acadêmica Silvana Soares Costa Ribeiro 
 
Superintendente  Administrativo Edelson Aurélio de Assis 
 
Superintendente  de Pessoal Maria Inês Almeida de O. Pinto 
 
Superintendente Estudantil Diana Sepúlveda Tourinho 
 
Prefeito do Campus Universitário Luís Sérgio Barbosa Marinho Vieira 
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UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 
 
 

Administração, Escola de Osvaldo Barreto Filho 
Reginaldo Souza Santos 

 

Agronomia, Escola de Paulo Gabriel Soledade Nacif 
 

Arquitetura, Faculdade de Antonio Heliodorio Lima Sampaio 
 

Belas Artes, Escola de Maria Celeste de Almeida Wanner 
 

Biologia, Instituto de Marlene Campos Peso de Aguiar 
 

Ciência da Informação, Instituto de Kátia Maria de Carvalho Custódio 
 

Ciências Contábeis, Faculdade de Sudário de Aguiar Cunha 
 

Ciências da Saúde, Instituto de Roberto Paulo Correia de Araújo 
 

Ciências Econômicas, Faculdade de Luiz Antonio Mattos Filgueiras 
Antonio Wilson Ferreira Menezes 

 

Comunicação, Faculdade de Antonio Albino Canelas Rubim 
 

Dança, Escola de Dulce Tamara Rocha Lamego da Silva 
 

Direito, Faculdade de Johnson Barbosa Nogueira 
 

Educação, Faculdade de Nelson de Luca Pretto 
 

Enfermagem, Escola de Magda Helena Rocha Dantas 
 

Farmácia, Faculdade de Nádia Andrade Moura Ribeiro 
Mirabeau Levi Alves de Souza 

 

Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade de Antônio Fernando Guerreiro M. de Freitas 
 

Física, Instituto de Nice Maria Americano da Costa Pinto 
Arthur Matos Neto 

 

Geociências, Instituto de Yeda de Andrade Ferreira 
 

Letras, Instituto de Evelina de Carvalho Sá Hoisel 
Rosauta Maria Galvão Fagundes Poggio  
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Matemática, Instituto de Marco Antônio Nogueira Fernandes 
 

Medicina Veterinária, Escola de José Vasconcelos Lima Oliveira 
 

Medicina, Faculdade de José Tavares Carneiro Neto 
 

Música, Escola de Erick Magalhães Vasconcelos 
 

Nutrição, Escola de Carmem Célia Carneiro Carvalho Smith 
 

Odontologia, Faculdade de Edmar José Borges de Santana 
Maria Isabel Pereira Viana  

 

Politécnica, Escola Caiuby Alves da Costa 
 

Química, Instituto de Dirceu Martins 
 

Saúde Coletiva, Instituto de Lígia Maria Vieira da Silva 
 

Teatro, Escola de Eliene Benício Amâncio Costa 
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ÓRGÃOS SUPLEMENTARES  
 
Biblioteca Central Reitor Macedo Costa Maria das Graças Miranda Ribeiro 
 
Centro de Estudos Afro-Orientais Jocélio Teles dos Santos 
 
Centro de Estudos Baianos Fernando da Rocha Peres 
 
Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor 
Público Robert Evan Verhine 
 
Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia Olivar Lima de Lima 
 
Centro de Processamentos de Dados João Gualberto Rizzo Araújo 
 
Centro de Recursos Humanos Maria da Graça Druck de Faria 
 
Editora Universitária Flávia M. Garcia Rosa 
 
Hospital de Medicina Veterinária Eduardo Luiz D. Moreira 

Jonival Barreto Costa 
 
Hospital Universitário Prof. Edgard Santos Hugo da Costa Ribeiro Júnior  

Moisés Sadigursky 
José Roberto Meyer Nascimento 

 
Maternidade Climério de Oliveira José Oliveira Cavalcante  

Nélia Maria Dourado de Brito 
 
Museu de Arqueologia e Etnologia Zilda Cerqueira Brito 

Carlos Alberto Caroso Soares 
 
Museu de Arte Sacra Francisco de Assis Portugal Guimarães 
 
Núcleo de Serviços Tecnológicos Jurandir Santos Nogueira 
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UFBA EM NÚMEROS  
 

 
PROCESSO SELETIVO ( VESTIBULAR )   2005 

Candidatos Inscritos* 33.046
Vagas Oferecidas 4.026
Relação Candidatos/Vaga* 8,2

Fonte: SSOA  
*Dado sujeito a alteração 
 

 
GRADUAÇÃO   2004 

Alunos Matriculados 1º semestre*  19.403
Número de Cursos  57
Diplomados** 1º semestre 1.782
Fonte: SUPAC / SGC 
 *Em 17/07/04(dado sujeito a alteração) 
**Dado sujeito a alteração(prováveis concluintes em 31.01.05) 

 
 

BOLSAS NA GRADUAÇÃO   2004 
 

Programa de  Educação Tutorial  - PET 50 

Extensão – FAPESB 32 

Iniciação Científica PIBIC/CNPq 325 

Iniciação Científica PIBIC/FAPESB 110 

Iniciação Científica PIBIC/UFBA 10 

Alimentação/Moradia 504 

Total 1.031 
 

Fonte:PROGRAD/ PRPPG /PROEXT 
 

 
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA   2004 

Dissertações * 452
Teses*  116
Alunos Matriculados:  
 Especialização* 447
 Mestrado -1º semestre* 1.863
 Doutorado -1º semestre* 778
 Residência Médica*  191
Número de Cursos: 
 Especialização 38
 Mestrado** 40
 Doutorado*** 17
 Residência Médica (Especialidades) 28

Fonte:SUPAC/COREME/PRPPG 
*Dado sujeito a alteração  
** Incluídos 3 mestrados profissionalizantes . 
***Incluindo 01 doutorado interinstitucional. 
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BOLSAS NA PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  2004 
Demanda Social/CAPES - Mestrado  284 
Demanda Social/CAPES - Doutorado 134 
PICDT*/CAPES - Doutorado 37 
Mestrado - CNPq 115 
Doutorado - CNPq 75 
Total 645 

Fonte:PRPPG 
  *Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnica 

 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO   2004 
Número de Certificados Expedidos* 29.158 
Atividades Permanentes 98 
Atividades Eventuais 483 

Total 581 
Fonte:PROEXT  
* Dado sujeito a alteração 

 
 
 

DOCENTES   2004 
Titulação/ 

Reg.Trabalho DE* % 40h % 20h % Total % 

Doutor 712 60,2 56 29,2 77 24,3 845 50,0 
Mestre 364 30,8 64 33,3 116 36,6 544 32,2 
Espec./Aperf. 56 4,7 33 17,2 40 12,6 129 7,6 
Graduado 50 4,2 39 20,3 84 26,5 173 10,2 
Total  1.182 100,0 192 100,0 317 100,0 1.691 100,0 
Fonte: Superintendência de Pessoal(SPE)-Sistema Integrado de Pessoal(SIP) – dez. de 2004 

 
 
 

Classe/Reg. 
Trabalho DE* % 40h % 20h % Total % 

Titular 102 8,6 1 0,5 1 0,3 104 6,2 
Adjunto 823 69,6 112 58,3 133 42,0 1.068 63,2 
Assistente 224 19,0 63 32,8 132 41,6 419 24,8 
Auxiliar 33 2,8 16 8,3 51 16,1 100 5,9 

Total 1.182 100,0 192 100,0 317 100,0 1.691 100,0 
Fonte: SPE- SIP – dez. de 2004 

     *  DE -Dedicação Exclusiva 
 
 
 

PROFESSORES SUBSTITUTOS  e PROF. de 1º e 2º Graus 2004 
Especificação 20h 40h DE Total 

Professores Substitutos 494 82 1 577 
Professores de 1º e 2º  Graus 2 7 12 21 
Fonte: SPE- SIP – dez. de 2004 
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SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS   2004 
Nível Nº %

Apoio  338 9,5 

Intermediário  2.239 63,1 

Superior  970 27,4 

Total 3.547 100,0 
Fonte: SPE- SIP – dez. de 2004 

          
 
 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS   2004 
Itens Central Setoriais Total 

Bibliotecas 1 30 31 
Leitores Inscritos 8.863 23.593 32.456 
Consultas 19.266 244.618 263.884 
Empréstimos 102.082 264.397 366.479 
Freqüência 38.429 412.868 451.297 
Livros/Exemplares 10.918 8.016 18.934 
Periódicos/Títulos 1.193 2.131 3.324 
Comutação Bibliográfica 616 5.368 5.984 

Fonte:Biblioteca Central( BIC)  
 
 
 

ÁREA FÍSICA m2/CARACTERIZAÇÃO DE USO   2004 
Número de Campi 3 
Fazendas Experimentais (Veterinária -Setor Rural) 3 
Edificações Dispersas  - Na Malha Urbana de Salvador 26 
Ensino Pesquisa e Extensão  262.833,46 
Hospitais(HUPES/M. Neto/CPPHO e  MCO) 49.244,00 
Hospital de Medicina Veterinária 3.173,00 
Área de Laboratório*  20.368,00 
Setor Administrativo 18.382,61 
Outros Setores** 25.978,77 

Fonte:PROPLAD- Assessoria de Planejamento Físico(APAF) em12.01.05 
*Informação sujeita a alteração(Área em recadastramento) 
**Creche/Livraria(desativada)/Editora/Residências/Alojamentos/APUB/ASSUFBA/ 
 Bancos/Serviço Médico/Centro de Convivência/Galpão/Capela/FAPEX/Restaurante  

 
 

PRODUÇÃO EDITORIAL   2004 
Exemplares de Livros Vendidos* 13.782 
Pontos de Venda Instalados 03 
Livros Publicados  25 
Livros (Tiragem) 10.300 
Fonte:Editora da UFBA(EDUFBA) 
*EDUFBA e outras Editoras 
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UNIDADES HOSPITALARES   2004  
 

Itens 
 

SMURB
 

HUPES
 

CPPHO 
 

MCO 
Ambulatórios 22 156 12 10 
Consultas  25.512 164.810 40.440 27.923 
Internações - 5.059 998 6.187 
Média de Permanência (dias) - 13,3 11,0 4,2 
Leitos - 241 90 72 
Partos Cirúrgicos - - - 885 
Partos Normais - - - 1.405 

 Fonte:SMURB/HUPES/CPPHO/MCO 
 
SMURB - Serviço Médico Universitário Rubens Brasil 
HUPES - Hospital Universitário Prof. Edgard Santos/Ambulatório Magalhães Neto 
CPPHO - Centro Pediátrico Prof. Hosannah de Oliveira 
MCO - Maternidade Climério de Oliveira  

 
 
 

CONVÊNIOS E CONTRATOS FIRMADOS   2004 
Órgãos Conveniados Nº % 

Nacionais 511 92,7 
Órgãos Federais 93 16,9 
Órgãos Estaduais 84 15,2 
Órgãos Municipais 13 2,4 
Empresas Privadas 126 22,9 
Fundações (*) 195 35,4 
Internacionais 40 7,3 

Total 551 100,0 
Fonte: PROPLAD - Coordenação de Contratos e Convênios 

 
 *  85% dos Convênios com as Fundações foram realizados com a FAPESB que 
apóia financeiramente projetos de pesquisa da Universidade. 
Obs: Não estão incluídos os contratos com fins administrativos 

 
 
 

INFORMATIZAÇÃO   2004 
Microcomputadores * 4.373 

Pontos de Internet 4.373 

Sites (129.034 arquivos) 564 

Fonte:SAD- Superintendência Administrativa-Divisão de Material(DM)/CPD  
         *Micros cadastrados pela Divisão de Material 
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ORÇAMENTO EXECUTADO   2004 
RECURSOS DO TESOURO, RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIOS  

Origem do Recurso/Despesa R$ 1,00 % 
Pessoal 361.269.420 81,17 
  Recursos do Tesouro  361.269.420 81,17 
 Outras Despesas Correntes 42.328.696 9,51 
  Recursos do Tesouro  31.826.851 7,15 
6  Recursos Próprios  10.501.845 2,36 
 Capital 1.672.496 0,38 
  Recursos do Tesouro  159.400 0,04 
  Recursos Próprios  1.513.096 0,34 
Recursos de Convênios 39.806.037 8,94 
  FNS 22.834.829 5,13 
  SESu         9.346.844 2,10 
  CAPES 6.973.742 1,57 
  Outros 650.622 0,15 

TOTAL  445.076.649 100,00 
Fonte:Pró-Reitoria de Planejamento e Administração(PROPLAD)-Setor de Orçamento 

 
 
 
 

ORÇAMENTO APROVADO   2005 
RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRÓPRIOS  

Origem do Recurso/Despesa R$ 1,00 % 
Recursos do Tesouro 441.654.424 97,32 
Pessoal 392.091.595 86,40 
  Ativo 191.269.964 42,15 
  Inativos e Pensionistas 157.978.114 34,81 
  Encargos PSS 40.027.450 8,82 
  Sentenças Judiciais - Pessoal 2.816.067 0,62 
Outros Custeios e Capital – OCC 49.562.829 10,92 
  Sentenças Judiciais  141.962 0,03 
  Manutenção: 29.635.412 6,53 

Outras Despesas Correntes 29.235.412 6,44 
 Capital 400.000 0,09 

  Benefícios: 13.640.055 3,01 
                Pré-Escolar 719.111 0,16 
                Auxílio Transporte 3.162.701 0,70 
                Auxílio Alimentação 9.758.243 2,15 
  Emenda  : 6.145.400 1,35 
                Capital 6.145.400 1,35 
Recursos Próprios 12.176.422 2,68 
Outros Custeios e Capital - OCC 12.176.422 2,68 
  Manutenção:  
               Outras Despesas Correntes  10.042.422 2,21 
               Capital 1.450.000 0,32 
               Restaurantes 684.000 0,15 

TOTAL  453.830.846 100,00 
Fonte: PROPLAD -Setor de Orçamento 
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CONTROLE INTERNO 
 

A Coordenadoria de Controle Interno da Universidade Federal da Bahia é o órgão técnico de 
controle que funciona vinculado ao Conselho de Curadores, como definido na Resolução 01/02, de 
18/03/2002, do Conselho Universitário que a instituiu, tem como finalidade assessorar, orientar, 
acompanhar e avaliar os atos de gestão, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade da 
Universidade em obediência a preceito constitucional.  
 

A definição dos órgãos de controle consta nos Arts. 70 e 74 da Constituição Federal, que 
prevê o funcionamento do Sistema de Controle, na Lei 10.180/2001, que define o Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal, e, finalmente, as normas complementares que 
regulamentam suas atividades.  
 
ATIVIDADES DE AUDITORIA 
Planejamento da Auditoria 
 

A equipe da Coordenadoria com base na Legislação que define o suporte legal às atividades 
e com as informações técnicas disponíveis, em especial a Instrução Normativa Nº 01/2001, e o 
Programa de Auditoria Descentralizada Padrão 2000, ambos expedidos pela Secretaria Federal de 
Controle, desenvolveu estudos sobre as alternativas técnicas, e as atividades necessárias ao 
desenvolvimento do Planejamento dos trabalhos de Auditoria no exercício de 2004, tendo como 
meta realizar o acompanhamento das providências dos Órgãos da administração de acordo com as 
sugestões e solicitações de providências constantes do Relatório de Auditoria Nº 01/2003, desta 
Coordenadoria, que analisou as atividades da gestão em 2003, e o Relatório de Avaliação da Gestão 
Nº 140030, da Controladoria - Geral da União, também relativo ao exercício de 2003. 
 

O resultado dos trabalhos foi reunido em documento único denominado “Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna – PAAAI/2004”, que serviu de peça básica para o desenvolvimento do 
processo de auditoria realizado no período de 19 de outubro a 27 de dezembro de 2004. 
 
Processo de Auditoria 
 

Com fundamento no Inciso I, do Art. 13, da Resolução Nº 01/02, o processo contendo o Plano 
Anual de Auditoria foi apresentado à Reitoria e à apreciação do Conselho de Curadores.  
 
Objetivos 
 

Os trabalhos de Auditoria tiveram como objetivos:  
 

– apresentar Recomendações à Administração da Universidade, como previsto no Art.16 da 
Resolução 01/02, do Conselho Universitário; 

 
– permitir a Coordenadoria de Controle Interno, com as atribuições previstas no Art. 12 da 

Resolução 01/02, de forma segura, apresentar o seu Parecer Prévio sobre as contas da 
Universidade deste exercício, nos aspectos orçamentário, financeiro, contábil, 
patrimonial, operacional, através de procedimento de auditoria, mediante o cumprimento 
dos Incisos de I a VII, do Artigo 14, da mesma Resolução;  

 
– e, finalmente, apresentar ao Conselho de Curadores elementos objetivos, esclarecedores 

e fidedignos para uma perfeita compreensão dos processos e procedimentos necessários à 
apreciação e julgamento da Prestação de Contas dos responsáveis pela gestão, no 
cumprimento de dispositivo estatutário. 

 
Áreas de Atuação 
 

Foram desenvolvidos trabalhos de auditoria de acordo com o Plano Anual de Atividades de 
Auditoria – 2004 aprovado constando das seguintes áreas: Suprimento de Bens e Serviços; Controle 
de Gestão; Controle Orçamentário; Controle Financeiro e Contábil; e Controle Patrimonial, 
totalizando 29(vinte e nove) ações.  
 
 



Universidade Federal da Bahia  - Relatório de Gestão 2004 

 175

 
Documentos expedidos 
 

No decorrer do processo de Auditoria foram registrados os seguintes números finais:  
 

- Solicitações de Auditoria -SA: 71 
- Notas de Auditoria - NA: 17 
- Ofício: 01 
- Relatório: 01 Relatório de  Auditoria 01/2004 – Avaliação da Gestão (*) 

 
Metodologia dos Trabalhos 
 

Os trabalhos de Auditoria obedeceram a seguinte metodologia de comunicação com as áreas 
auditadas. 
 

Após identificar in loco ou responder a uma Solicitação de Auditoria emitida pela 
Coordenadoria de Controle Interno – CCI, ao órgão auditado era encaminhado uma Nota de Auditoria 
constando do registro da irregularidades ou impropriedade mediante Notas de Observações/Achados 
e com as Notas de Recomendações cabíveis. 
 
Relatório de Auditoria 
 
(*) O Relatório de Auditoria Nº 01/2004, foi encaminhado à Reitoria e ao Conselho de Curadores para 
a devida apreciação, como dispõe o Art. 7º, da Resolução 01/02, do Conselho Universitário. 
 
ASSESSORAMENTO À REITORIA 
 
Alem de desenvolver os trabalhos decorrentes do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna em 
2004, a CCI, prestou, permanentemente, assessoria à Reitoria, mediante o acompanhamento de 
processos administrativos e de providencias administrativas, principalmente na elaboração de 
minutas de relatórios e de ofícios; na organização de documentos e informações necessários ao 
cumprimento de prazos designados pelos seguintes Órgãos: Tribunal de Contas da União, 
Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Federal e Ministério 
Público Estadual, como a seguir descrito: 
 
ACOMPANHAMENTO E INSTRUÇÃO EM PROCESSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
 
1. Providências relativas a solicitação do MPF – Ofício nº 228/2004/NTC/PR-BA/ML, de 
11/03/2004 
Levantamento de informações necessárias ao atendimento da solicitação do MPF acerca dos PTs 
12.364.0041.5081.0029 e 12.364.0041.5081.0084, Processos TC 005.881/2002-1 e 005.880/2002-4 
 
Processo nº 23066.025990/04-18, da Procuradoria Geral da República na Bahia, com referencia 
ao ofício nº 372/2004/PRPG/GAB/SM, datado em 28/06/2004 – Homologação do resultado do 
concurso realizado para Farmacêuticos pela UFBA 
Envio da Minuta de Ofício para o Gabinete do Reitor com as informações necessárias ao 
esclarecimento da questão. 
 
Processo nº 23066.016624/04-69, da Procuradoria Geral da República na Bahia, com 
recomendações para contratação de professores substitutos. 
Envio da Minuta de Ofício para o Gabinete do Reitor reunindo informações e instrumentos fornecidos 
pela SUPAC.  
 
Orientações  sobre o encaminhamento do Oficio Nº691/2004/NTC/BA/OG da Procuradoria da 
república, da aplicação dos recursos repassados do convênio 281/2003, para Faculdade de 
Medicina 
Envio de Minuta de Ofício para o Gabinete do Reitor com as informações fornecidas pela Gerência 
de Contrato da FAPEX. 
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Solicitação de Informações Processo 23066.004699/04-61 
Encaminhamento de Ofício ao Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA solicitando informações a 
respeito dos trabalhos da Comissão de Perícia Técnica para informação, pela Reitoria, à 
Procuradoria da República. 
 
ACOMPANHAMENTO E INSTRUÇÃO EM PROCESSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
 
Providências relativas ao Ofício nº 38/2004 da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente 
Envio  ao Gabinete do Reitor sugerindo encaminhamento à Prefeitura de Campus para 
pronunciamento. 
 
Processo nº 23066.026002/04-85, da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente no processo para 
Prefeitura de Campus para prestar informações sobre o item tráfico de animais 
Envio de processo com despacho para Prefeitura de Campus. 
 
ACOMPANHAMENTO E INSTRUÇÃO EM PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
Inspeção conjunta da CGU/BA e SECEX/BA referente a Decisão 408/2002-TCU 
Acompanhamento da equipe de fiscalização durante a realização dos trabalhos. 
 
Solicitação de Informações para atendimento da Diligência - Ofício 0298/2004-TCU/SECEX/BA, 
de 08/03/04 – TC 011.843/2002-6 
Envio de processo com despacho de orientação a respeito do atendimento ao TCU. 
 
Solicitação de Informações para atendimento da Diligência - Ofício 0301/2004-TCU/SECEX/BA, 
de 08/03/04 – TC 012.053/2002-3 
Envio à Superintendência Administrativa de processo com despacho de orientação a respeito do 
atendimento ao TCU. 
 
Solicitação de Informações para atendimento da Audiência - Ofício 0323/2004-TCU/SECEX/BA, 
de 09/03/04 – TC 020.398/2003- 
Envio à Superintendência de Pessoal de processo com despacho com orientação a respeito do 
atendimento ao TCU. 
 
Providências a cerca do respectivo do Ofício 917/2004 SEFIP/AS, de 17/03/2003, TC 
002.522/2003-9 
Envio ao Gabinete do Reitor para providências. 
 
Envio ao Presidente do Conselho de Curadores de Ofício encaminhando cópia  do Parecer sobre 
a Tomada de Contas Especial –Processo 23066.003542/03-82 
Encaminhamento do Ofício Nº 039/04 CCI, de 23/08/04. 
 
Referente ao TC 008.847/2004-0, do TCU, que noticia sobre o funcionamento do aparelho de 
Litrotripsia do Hospital Universitário – HUPES 
Envio de Minuta de Ofício para o Gabinete do Reitor com as informações a respeito. 
 
ACOMPANHAMENTO E INSTRUÇÃO EM PROCESSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 
BAHIA. 
 
Orientação a FAPEX acerca de cumprimento da Notificação do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia – Processo TCE 008613/2003 
Análise da Notificação e encaminhamento de orientação quanto ao seu cumprimento. 
 
ORIENTAÇÃO AOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA DA UFBA 
 
Análise de Processos de Rescisão de Contratos de Obras 
Análise de processo com orientação à Reitoria necessária a conclusão dos mesmos. 
 
Parecer em Processos de Rescisão de Contratos de Obras 
Análise da legislação aplicável e apresentação de proposta de Despacho ao Reitor. 
 
Providências a cerca do respectivo do ofício 917/2004 SEFIP/AS, de 17/03/2003, TC 
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002.522/2003- 
Processo nº 23066.005922/04-13 referente ao respectivo Acórdão que diz respeito ao resultado do 
julgamento do TCU aos beneficiários de Pensão Civil, incorporação de horas extras por força judicial 
 
Encaminhamento de ofício circular nº 017/2004 aos órgãos da Universidade 
Observância do cumprimento dos dispositivos relativos a realização de compras e serviços 
constantes da lei 8.666/93 
 
Encaminhamento de Ofício Circular nº 019/2004 
Observância do cumprimento dos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias p/ exercício 2004 
 
Concurso Público 
Encaminhamento de Ofício nº 019/2004 com observância no que diz respeito a redução do quadro 
de Pessoal contratado, a medida que concursados integram a Instituição, conforme Decisão 
1646/2002 Plenário TCU. 
 
Encaminhamento de cópia do DOU que publicou o Acórdão Nº 1.931/2004 – TCU 
Encaminhamento de Ofício Nº 041/04-CCI, de 01/09/04 à Superintendência de Pessoal 
 
Encaminhamento do Ofício Nº 045/04 CCI – Circular, aos Órgãos relacionados solicitando 
informações sobre o cumprimento das determinações constantes do Relatório de Auditoria 
01/2003, da CCI. 
Envio de Ofício-Circular, aos Órgãos relacionados solicitando o cumprimento de determinações e 
pendências. 
 
Orientação a respeito da aplicação da Lei 8.666/93 
Orientação, mediante Ofício nº 049/04-CCI, de 05/10/2004, sobre a aplicação do Inciso II, do § 2º, 
do Art. 40, à Comissão Permanente de Licitação 
 
Solicitação de informações ao HUPES, Comissão de Residência Médica, Superintendente de 
Pessoal 
Encaminhamento dos Ofícios Nºs 055, 054, 053, 052, 056/04 – CCI aos Órgãos relacionados. 
 
Designação da equipe da Equipe da CCI/UFBA para acompanhar os trabalhos da empresa de 
auditoria HLB Audilink – Auditores & Consultores 
Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos mediante a emissão de relatório de avaliação 
 
Informa ao Mago. Reitor sobre a necessidade de ressarcimento de salário de servidor à 
disposição. 
Envio de Ofício 065/04 – CCI, de 30/11/2004 à Reitoria. 
 
Orientação a respeito de não cumprimento de prazo para pagamento de beneficiário de pensão. 
Ofício Nº 069/04 – CCI, de 14/12/2004, enviado a Superintendência de Pessoal. 
 
ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO 
 
Inspeção conjunta da CGU/BA e SECEX/BA referente a Decisão 408/2002-TCU 
Acompanhamento da equipe de fiscalização durante a realização dos trabalhos. 
 
Atendimento da SA Nº 01, de 08/03/04, do Coordenador da Equipe de Auditoria da CGU/BA 
Encaminhamento de Ofício à PROPLAD; levantamento na própria CCI de informações e documentos 
obtidas nas Unidades e Órgãos durante o procedimento de Auditoria realizado em 2003. 
 
Solicitação de informações e início dos trabalhos de auditoria em 2004 por esta CCI. 
Encaminhamento do Ofício Nº 044/04 CCI – Circular, aos Órgãos relacionados solicitando 
informações sobre o cumprimento das determinações constantes do Relatório de Auditoria 140030, 
da CGU/BA, referente ao exercício de 2003. 
 
Encaminhamento mediante Ofício Nº 048/04 CCI Circular, de 20/09/2004, contendo o 
Certificado de Auditoria, emitido pela CGU/PR,  referente a Prestação de Contas do exercício de 
2003. 
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Iniciativas junto aos setores da UFBA para atendimento das informações solicitadas pela equipe 
da CGU/BA – Ofício Nº 25517/2004/GAB/CGU-BA/CGU-PR de 06/10/2004 
Ofício Nº 050/04 CCI – Circular apresentando os Analistas de Finanças e Controle designados para 
realização dos trabalhos nos Convênios MEC, 169, 138, 369, 034, 339, e 165/2003; e 199, 051, 007, e 
107/2004. 
 
Solicitação aos Órgãos relacionados para cumprimento de solicitação de informação do 
Corregedor da Área Social da CGU/PR, constante do Ofício Nº 31.873/CGU-PR, de 07/12/2004 
Ofícios Nºs 070, 071 e 072/04, de 14/12/2004 
 
Solicitação aos Órgãos relacionados de informações solicitadas pela CGU/BA constante do Ofício 
Nº 33.127/2004, de 20/12/2004 
Encaminhamento do Ofício Nº 077/04-CCI, de 27/12/2004 aos Órgãos relacionados – SPE, SAD, DCA e 
PROPLAD. 
 
Instruções a respeito da aplicação da Norma de Execução Nº 4, de 22/12/2004, da Secretaria 
Federal de Controle Interno, da CGU-PR. 
Ofício Nº 078/04 – CCI – Circular, de 28/12/2004, encaminhado à PROPLAD, DCA e SPE, com cópias 
para o Maço. Reitor e Conselho de Curadores. 
 

NORMA DE EXECUÇÃO Nº 002/DG/SFC/CGU-PR, DE 23/12/2004 – ANEXO II 
Processos do Controle Parlamentar 
Atuação do TCU – Recomendações implementadas no exercício 
Universidade Federal da Bahia 
 
UG: 26232 
Documento/Data Recomendação 
Nihil Nihil 

 
Atuação do TCU – Recomendações não implementadas no exercício 
Documento/Data Recomendação 

Acórdão 203/2001 
Relatório 140030 – Avaliação de Gestão – Situação Atual do Relatório 116393 
– Item 4.1.1.12 - A Sindicância concluiu que não houve cobrança de multa. 
Situação regularizada. 

 
Processos dos Controles Internos - Recomendações implementadas no exercício 
 
Documento/Data: Relatório de Auditoria 140030 
Item Recomendação 

Relatório 140030 – 
Avaliação de Gestão 

6.2.2.1 – Equipamento fora de operação deixa de beneficiar a população e 
perde as vantagens do período de garantia. Considerando que o processo de 
Prestação de Contas já foi autuado no TCU sob o nº TC 008.847/2004-0, já 
foi informado que o aparelho de litrotripsia já entrou em funcionamento. 
Situação regularizada. 

 
Processos dos Controles Internos - Recomendações não implementadas no exercício 
Item Recomendação 

Relatório 140030 – 
Avaliação de Gestão 

6.1.1.1 – Ocupação de imóveis da UFBA sem respectiva cobrança de aluguéis; 
7.1.1.1 – Falha no controle da concessão do auxílio-transporte; 
7.2.1.1 – Pagamento de pensão a beneficiário falecido (*); e 
8.1.1.1 – Cobrança indevida de taxa de administração pela FAPEX – Fundação 
de Apoio à Pesquisa e a Extensão (**). 

 
(*) A Superintendência de Pessoal da Universidade, atendendo a sugestão da CGU/BA, já 
encaminhou cópias do processo à Polícia Federal e ao Ministério da Educação desde o Junho e 
Setembro/2004, respectivamente. 

 
(**) Para regularização deste Ponto foi aberto o processo 23066.037927/04-89. Coube a 
Coordenadoria de Controle Interno o cálculo do valor histórico a ser restituído no valor R$ 
133.558,28 e valor corrigido com juros pelo Sistema Débito do TCU no montante de R$ 265.603,52. 
De acordo como Ofício Nº 232/04, de 27/12/2004,  a PROPLAD já notificou a FAPEX sobre o valor 
devido e a ser recolhido ao Erário.| 


