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1. PREFEITURA DO CAMPUS 
 

 
METAS E DEFINIÇÕES PARA 2008/2009 
 

• Utilização do Magic para acompanhamento dos serviços terceirizados; 
• Capacitação do corpo técnico e administrativo; 
• Recuperação e adaptação das unidades da UFBA em face ao REUNI; 
• Eficientização do sistema elétrico; 
• Melhoria da Iluminação Pública e das Subestações de Energia; 
• Aumento da segurança dentro e fora dos Campi da UFBA. 

 
AVALIAÇÃO DAS METAS 
 
O acompanhamento dos serviços de terceiros e de funcionários através do MAGIC, foi migrado para a 
nova ferramenta de acompanhamento do CPD que o Webdesk e embora tenha mais recursos de 
acompanhamento e gerenciamento que o MAGIC, atende em parte as necessidades específicas da 
manutenção realizada pela PCU. É de entendimento do Prefeito dos Campi e da Reitoria da UFBA 
que é necessário um acompanhamento informatizado dos serviços de manutenção para melhorar a 
gestão e reduzir os processos burocráticos e conseqüentemente o melhor aproveitamento dos 
recursos financeiros empregados.  
 
Com o processo de capacitação pelo qual estão passando alguns dos funcionários da PCU é possível 
perceber melhorias no dia a dia. Com os cursos de informática, algumas solicitações antes feitas 
com formulários, passaram ser por email, reduzindo consideravelmente a quantidade de papel e 
com os de caráter organizacional o tratamento das informações tem sido cada vez melhorado. A 
PCU por ser um setor de manutenção, requer de seus funcionários conhecimentos específicos da 
área de projetos, orçamento e manutenção, não atendidos pelos cursos oferecidos pela UFBA que 
em sua maioria são voltados as atividades genéricas de caráter administrativo. 
 
As metas de implantação do REUNI foram atendidas em 2009 e continuaram em 2010 e 2011, a 
saber: 
 
Obras em 2009: 
 

Campus Salvador 
 
1- Construção da Residência Universitária –Garibaldi  
2- Instituto de Letras – Ampliação  
3- Construção do Anexo do Instituto de Letras  
4- Construção do Anexo de Geociências  
5- Construção do Centro de Idiomas 
6- Reforma e Ampliação da Escola de Nutrição  
7- Reforma e Ampliação do Hospital de Medicina Veterinária 
8- Faculdade de Odontologia: Recuperação Revestimento Pastilha  
9- Construção da Biblioteca Unificada Química/Física  
10- Fechamento do Campus Canela 
11- Reforma da Maternidade Climério de Oliveira  
12- Pavilhão de Aulas I–IML –Conquista 
13- Pavilhão de Aulas II- ICADS – Barreiras  
14- Pavilhão de Aulas I- ICADS – Barreiras    
15- 1ª Etapa da Infra-Estrutura do IML –Conquista  
16- Construção do Anexo do Bloco ”A” do Instituto de Geociências  
17- Construção da Escola de Música 
18- Biblioteca Universitária de Saúde –BUS 
19- Restauração e Reforma do Anexo da FAMED no Terreiro de Jesus 
20- Pavilhão de Aulas PAF-V 
21- Aquisição de Elevadores e Plataformas para diversas Unidades 
22- Ambulatório Magalhães Neto 
23- Reforma do Pavilhão de Aulas Isaias Alves-FFCH 
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24- Complemento do NEIM-FFCH 
25- Reforma e Ampliação do PROAE(Estudantil) 
26- Ampliação e Reforma da SUPAC, SGC e PROPLAD 
27- Reforma da Divisão de Material 
 
Campus de Barreiras : Campus Reitor Edgar Santos 
 
28- Pavilhão de Aulas I 
29- Pavilhão de Aulas II 
 
Campus de Vitória da Conquista : Campus Anísio Teixeira 
 
30- Pavilhão de Aulas I–IML 
31- 1ª Etapa da Infra-Estrutura do Campus IML 

 
Em 2010 estão previstas as obras de: 
 

1- Reforma do Instituto de Química; 
2- Reforma do Instituto de Física; 
3- Construção do Anexo – Física-Química; 
4- Reforma do Centro Médico Isaias Alves para Instalação do PAF IV; 
5- Execução de Fechamento do Campus da Federação e do São Lázaro; 
6- Reforma do Pavilhão de Aulas da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; 
7- Reforma da Creche Universitária; 
8- Construção da Ampliação do Instituto de Matemática; 
9- Reforma com ampliação do Instituto de Letras; 
10- Construção do Anexo do Instituto de Letras; 
11- Construção da Residência Universitária da Garibaldi; 
12- Construção do Centro Cirúrgico da Faculdade de Odontologia; 
13- Reforma da Radiologia da faculdade de Odontologia; 
14- Reforma da Fachada da Faculdade de Odontologia; 
15- Reforma da Faculdade de Farmácia; 
16- Reforma do CPD; 
17- Reforma do CICTS; 
18- Reforma da Escola de Enfermagem; 
19- Construção do Centro em Idiomas;  
20- Construção do Anexo do Instituto de Letras; 
21- Construção do Edifício da Escola de Nutrição; 
22- Obra de fechamento do Campus de Ondina; 
23- 1ª Etapa da Ampliação e Reforma da Escola de Dança; 
24- Reforma do Edifício do Serviço Medico Rubens Brasil; 
25- Reforma do Instituto de Ciências da Informação;  
26- Obra do Edifício da Biblioteca do ICAD; 
27- Reforma da Escola de Medicina Veterinária; 
28- Obra de Conclusão do pavilhão de Aulas do ICAD; 
29- Obra de Construção do Edifício Administrativo do IMS- Vitória da Conquista;  
30- Reforma da fachada da Faculdade de Odontologia;  
31- Reforma do Pavilhão de Aulas Isaias Alves.   
 

Com a implantação de novos cursos e com o aumento de vagas, aumenta também o consumo de 
energia elétrica, água e telefonia. Para a redução do consumo de água foi desenvolvido o Projeto 
Água Pura que com ações de monitoramento e manutenção tem reduzido o consumo de água na 
UFBA. Com a telefonia existe o Projeto TELEUFBA, que integra todas as unidades em um único 
sistema reduzindo o consumo com telefonia e eficientizando os recursos de Telecomunicações da 
UFBA. 
 
Para reduzir o consumo de energia elétrica, foi criado em 2009 o setor de Eficiência Energética, 
com a proposta de reduzir o consumo de energia e propor soluções a médio e longo prazo. Em 2009 
foram iniciados os estudos com o levantamento das cargas e o diagnóstico do consumo. 
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A iluminação pública dentro do Campus Ondina está em processo de melhoria e ampliação, assim 
como foi necessário aumentar a carga instalada nas unidades, o que demandou a necessidade de 
revisar as e/ou ampliar as Sub-Estações de energia, a saber: 
 

1- Maternidade Climério de Oliveira; 
2- Escola de Administração; 
3- Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; 
4- Faculdade de Odontologia; 
5- Instituto de Química; 
6- Centro de Desenvolvimento da Pecuária (Oliveira dos Campinhos). 

 
A melhoria da iluminação pública nos campi da UFBA, é parte importante do projeto de segurança 
que começou a ser implementado em 2009, e consiste entre outras coisas, no aumento do efetivo 
da guarda, limpeza e poda das áreas verdes e a instalação do Sistema de Monitoramento da UFBA 
que funciona 24 horas conta com 235 câmeras espalhadas pelos Campi Canela e Federação. Com as 
medidas adotadas foi possível reduzir as ocorrências violentas e o número de arrombamentos de 
veículos. Um dado antes esquecido, pela dificuldade de apuração, eram os furtos dentro das 
unidades que com o Sistema de Monitoramento começaram a ser apurados. 
 
Com o aumento dos sistemas de vigilância, é necessário o acompanhamento das equipes de 
instalação por técnico qualificado da UFBA, serviço acompanhado pela TELEUFBA. Em 2009 foram 
integrados ao Sistema TELEUFBA o HUPES e o IHAC, 798 solicitações de manutenção em ramais ou 
pontos de rede. 
 
Embora grande parte dos serviços de médio e grande porte terem sido executados por empresas 
terceirizadas através de processo licitatório, os de pequeno porte tem sido executados pela equipe 
técnica da PCU. 
 

Solicitações Atendidas Serviço: 

Em 2007 Em 2008 Em 
2009 

Transporte  Não 
informado 

4656 4772 

Carpinteiro 178 246 118 

Encanador 359 362 352 

Eletricista 441 662 634 

Pedreiro 95 128 115 

Pintor 51 62 46 

Vidraceiro 49 59 37 

Serralheiro Não 
informado 

Não 
informado 

58 

 
 
Metas e definições para o ano de 2010 
 

• Implementar na PCU o Centro de Serviço Compartilhado; 
• Continuar com o processo de Capacitação do corpo técnico e administrativo; 
• Continuar com a Recuperação e adaptação das unidades da UFBA em face ao REUNI; 
• Eficientização do sistema elétrico; 
• Melhoria da Iluminação Pública e das Subestações de Energia; 
• Aumento da segurança dentro e fora dos Campi da UFBA; 

 
Ações 
 
Com a implantação do Centro de Serviços Compartilhado (CSC) a UFBA vai passar a gerir a 
manutenção dos seus equipamentos através de um software específico, com o objetivo num 
primeiro momento de acompanhar de forma eficiente a execução dos serviços, com a possibilidade 
de gerar relatórios específicos de cada serviço. Como exemplo, dentro de um ano poderá se saber a 
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quantidade de paredes pintadas e se prever a quantidade necessária para o ano seguinte. espera-se 
com o CSC reduzir os custos de manutenção com previsão e eficiência dos serviços contratados. 
 
A capacitação da equipe técnica da PCU continuará com o programa da UFBA e serão solicitados 
mais cursos específicos para os técnicos e engenheiros. 
 
As obras de construção para as novas unidades que começaram em 2009 continuaram em 2010, 
dando continuidade ao programa do REUNI. Para receber os novos equipamentos, estão sendo 
iniciados os serviços de infra-estrutura como ampliação do TELEUFBA e do Sistema Elétrico. 
 
A eficientização do consumo de energia na UFBA será uma das principais metas da PCU em 2010. 
Para o fim do ano está previsto o diagnóstico do consumo de energia com as sugestões para a 
redução do consumo. Imediatamente medidas como a aquisição de monitores de computador com 
baixo consumo de energia e de aparelhos de ar-condicionado tipo Split já vem sendo praticadas. 
 
O processo de readequação e melhoria das subestações de energia será concluído em 2010. 
 
Dando continuidade ao aumento da segurança dentro dos Campi UFBA, esta previsto para 2010 a 
instalação de 165 câmeras de vídeo, totalizando 400. A iluminação pública será melhorada com foco 
na segurança e na eficientização da energia.  
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2. ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 

 
 
 
Os Conselhos Universitário (CONSUNI), de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e de Curadores da 
Universidade Federal da Bahia, definidos no seu Estatuto como Órgãos de Administração Superior, 
enquanto partícipes importantes e efetivos da gestão acadêmico-administrativa e financeira da 
UFBA, reuniram-se de per si e conjuntamente no decorrer do ano 2009, discutindo e deliberando 
sobre temas e questões que se apresentaram como de fundamental importância para esta 
Universidade, além de terem decidido sobre outras tantas matérias de caráter especial ou rotineiro 
no âmbito de suas respectivas competências. 
 
Evento merecedor de realce, acuradamente analisado pelos Conselhos Superiores, diz respeito ao 
processo estatuinte, desenvolvido pela conjunção dos três citados órgãos colegiados durante vários 
meses, visando à elaboração de um novo Estatuto para a UFBA, objetivo conclusivamente alcançado 
após intenso trabalho mobilizador de toda a comunidade institucional, dessa forma superando-se a 
defasagem do correspondente documento anterior e constituindo-se um regramento normativo 
atualizado, disto resultando, como inevitável consequência, a necessidade de semelhante processo 
no atinente à confecção do novo Regimento Geral da UFBA, devidamente ajustado ao aludido texto 
precedente, neste caso com atribuição deliberativa legalmente restrita ao Conselho Universitário, 
que concluiu a discussão e, simbolicamente, o aprovou em reunião do dia 21.12.2009, não obstante 
carecendo, ainda, até a presente data, do parecer da Comissão de Normas e Recursos e 
homologação final do plenário do referido Conselho. 
 
A atuação dos supracitados órgãos colegiados direcionou-se, também, com especial atenção, para o 
acompanhamento e implementação das providências e ajustes no que respeita a importantes 
iniciativas e decisões anteriormente tomadas, a exemplo, dentre outras, da execução do Plano 
Diretor da UFBA, em pleno curso, inclusive com sua frequente avaliação e atualização, bem como 
da consolidação e aperfeiçoamento do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI), incluindo-se, neste caso, os Bacharelados Interdisciplinares e Cursos Superiores de 
Tecnologia, a criação de novos cursos de progressão linear e a ampliação de cursos noturnos. 
 
Há que se ressaltar, ainda, a deliberação do CONSEPE, após aprofundado debate, no que tange à 
aplicação do novo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Ministério da Educação, para efeito 
de seleção e ingresso nos mencionados Bacharelados Interdisciplinares e Cursos Superiores de 
Tecnologia da UFBA, mas preferindo manter, para os demais cursos, a tradicional formulação 
historicamente conferida ao Vestibular. 
 
 
1.CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 
1.1 Nº de reuniões: 24 
 
1.2 Resoluções formalizadas: 
 
01/09 - “Institui a Unidade Seccional de Correição da Universidade Federal da Bahia, nos termos do 
Decreto 5.480, de 30 de junho de 2005, e dá outras providências.” 
02/09 - “Estabelece diretrizes e aprova a Fase I do Plano Diretor de Desenvolvimento Físico e 
Ambiental da UFBA e dá outras providências.” 
03/09 - “Cria o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia e dá outras providências.” 
04/09 - “Altera a redação do Art. 23 do Regimento Interno do Sistema de Bibliotecas (SIBI) da 
Universidade Federal da Bahia, aprovado pela Resolução 03/2009.” 
 
1.3 Outras discussões/deliberações: 
 
• Relação da UFBA com o Parque Tecnológico da Bahia; 
• Aplicação dos recursos do REUNI: Plano de Obras; 
• Projeto institucional do CT-INFRA; 
• Prestação de Contas da UFBA 2008; 
• Relatório da Comissão de Sindicância relativa ao sinistro do Instituto de Química; 
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• Planilha de investimentos do REUNI; 
• Regimento Interno do Sistema de Bibliotecas; 
• Recredenciamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX); 
• Credenciamento da Fundação Escola Politécnica (FEP); 
• Pré-sal; 
• Relatório da Comissão de Assuntos Acadêmicos e Estudantis relativo à Assistência Estudantil, 
particularmente no que se refere às residências universitárias; 
• Reconhecimento do Professor Orlando Gomes como ex-Reitor da UFBA; 
• Minuta do Termo de Referência para a construção do Centro de Esportes da UFBA, visando à Copa 
do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016; 
• Prorrogação do PDI 2004/2008 e planejamento do PDI 2010/2014; 
• Eleição do Substituto Eventual do Vice-Reitor para o exercício de 2010 (eleito o Professor Celso 
Castro). 
 
1.4 Títulos Honoríficos aprovados: 
 
“Professor Emérito”: Suzana Alice Marcelino Cardoso, Almério de Souza Machado e Edvaldo Pereira 
de Brito. 
 
“Doutor Honoris Causa”: Luiz Alberto Moniz Bandeira.  
 
“Medalha Reitor Edgard Santos”: Angelina Rossi Ferreira, Antonio Celso Spínola Costa, Armindo 
Jorge de Carvalho Bião, Cleise Furtado Mendes, Eliane Elisa de Souza e Azevedo, Iracy Silva Costa, 
João Eurico Matta, Maria José Rabello de Freitas, Niède Guidon, Nilton Vasco da Gama, Orlando 
Figueira Sales, Penildon Silva, Regina Maria de Andrade Costa Pondé, Stella Maria Santos de Sena, 
Vivaldo da Costa Lima, Zilma Gomes Parente de Barros, Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional (ABCI), Associação dos Professores Universitários da Bahia (APUB), ASSUFBA – Sindicato 
dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFBA, Diretório Central dos Estudantes (DCE). 
 
1.5 Reuniões conjuntas: CONSUNI e CONSEPE 
 
1.5.1 Nº de reuniões: 1 
 
1.5.2 Temas: “Diagnóstico da Pesquisa e da Pós-Graduação na UFBA” e “Apresentação dos Institutos 
de Ciência e Tecnologia na UFBA (INCT Energia e Ambiente, INCT Petróleo e Gás, INCT Imunologia e 
INCT Tecnologias em Saúde).” 
 
1.6 Reuniões conjuntas: CONSUNI, CONSEPE e Curadores 
 
Nº de reuniões: 6 
Temas: Elaboração do novo Estatuto da UFBA e início das discussões sobre o preparo do novo 
Regimento Geral. 
 
 
2. CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
2.1 Nº de reuniões: 16 
 
2.2 Resoluções formalizadas: 
 
01/09 - “Estabelece normas referentes aos processos seletivos para o ano letivo de 2010.” 
02/09 - “Estabelece a padronização dos módulos dos componentes curriculares dos cursos de 
Graduação e Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia.” 
 
2.3 Outras discussões/deliberações: 
 
• Estabelecimento do novo ponto de corte entre os turnos vespertino e noturno a partir do ano 
letivo de 2010; 

• Minuta de resolução, tendo em vista a regulamentação do regime de trabalho e do planejamento 
das atividades dos docentes do Magistério Superior; 

• Calendário Acadêmico 2010; 
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• Segunda distribuição de vagas docentes decorrentes do REUNI; 
• Minutas dos novos Estatuto e Regimento Geral da UFBA; 
• Entrega do Prêmio PUBLIC/FAPEX; 
• Eleições diversas; 
• Apreciação e julgamento de 49 processos de recursos de alunos e outros sobre questões diversas. 
 
2.4 Câmara de Ensino de Graduação 
 
2.4.1 Nº de reuniões: 46 
 
2.4.2 Nº de processos apreciados/julgados: 1370 
 
2.4.3 Resoluções formalizadas: 
 
• Resolução 01/2009 - Estabelece a inclusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras como 
componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores para o exercício do 
magistério e no curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia. 
• Resolução 02/2009 - Dispõe sobre a suspensão da oferta de vagas residuais para o ano letivo de 
2009. 
• Resolução 03/2009 - Estabelece limites para os processos de revalidação de diplomas de cursos de 
Graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, a serem admitidos 
anualmente pela Universidade Federal da Bahia. 
• Resolução 04/2009 - Dispõe sobre o aproveitamento de estudos/atividades nos cursos da 
Universidade Federal da Bahia e substitui o CAPÍTULO II - Do Aproveitamento de Estudos/Atividades 
e do Ano de Equivalência do Regulamento de Ensino de Graduação. 
 
2.5 Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa 
 
2.5.1 Nº de reuniões: 43 
 
2.5.2 Nº de processos apreciados/julgados: 633 
 
2.5.3 Resoluções formalizadas: 0 
 
2.5.4 Principais deliberações: 
 
• Criação do Doutorado em Artes Visuais (EBA); 
• Criação do Doutorado em Filosofia (FFCH); 
• Criação do Doutorado em Matemática (MAT); 
• Criação do Programa Nacional Integrado (experimental) de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais Aplicadas: Mestrado Acadêmico e Doutorado (ADM); 

• Criação do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura (LET); 
• Criação do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura (LET); 
• Criação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (IHAC); 
• Criação do Mestrado Profissional em Conservação e Restauro (ARQ); 
• Criação do Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental (BIO); 
• Criação do Mestrado Acadêmico em Meio Ambiente, Água e Saneamento (ENG); 
• Criação do Mestrado em Biotecnologia (ICS); 
• Criação do Mestrado Acadêmico em Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente (ICADS). 
 
2.6 Câmara de Extensão 
 
2.6.1 Nº de reuniões: 17 
 
2.6.2 Nº de processos apreciados/julgados: 72 
 
2.6.3. Discussão/deliberação: 
 
• Minuta de Resolução que regulamenta a Atividade Curricular em Comunidade (ACC), encaminhada 
ao CONSEPE. 
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3. CONSELHO DE CURADORES 
 
3.1 Nº de reuniões: 01 
 
3.2 Discussão/deliberação: 
 
• Apreciação e aprovação da Prestação de Contas da UFBA 2008. 
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3. UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 

       
       

 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
1. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2009 
 
1.1. Áréa Administrativa e de Informática 
 
1. Conclusão do Projeto Elétrico; 2.Substituição das cadeiras das salas de aula do 1º andar; 3. 
Criação do Setor de Gestão de Pessoas; 4. Ativação do Laboratório 2 de informática; 5. Construção 
do Centro de Convivência; 6. Reforma da área do térreo; 7. Inserção do acervo de periódicos, 
dissertações, teses e monografias recebidas por doação na Base Pergamum da biblioteca; 8. 
Capacitação do corpo técnico; 9. Avaliar os serviços da Biblioteca junto com o usuário para 
promover serviços que atendam expectativa deste público; 10. Aumentar o quadro de pessoal e 
substituir o balcão de atendimento na biblioteca; 11. Realizar inventário do acervo da biblioteca; 
12. Criar condições para alimentar o módulo ICAP; 13. Separar a rede local em administrativa e 
acadêmica; 14. Substituição dos computadores do LAB; 15. Fazer novo PDI da EAUFBA; 16. 
Implementar ferramenta de comunicação da Escola; 17. Expandir rede local nas salas do térreo; 18. 
Dar continuidade a intranet no www.adm.ufba.br com aplicações gerenciais específicas alinhadas às 
aplicações do CPD-UFBA; 19. Dar continuidade ao projeto do tabuleiro digital da EAUFBA, térreo e 1º 
andar; 20. Implementação da vídeo conferência em todas as salas de aulas da EAUFBA; 21. Auxiliar 
o NUGRAD nas pesquisas de avaliações de Professores a cada semestre; 22. Migrar as aplicações 
Web do NPGA/MPA para os servidores da UFBA; 23. Implementar software livre para aplicações de 
videoconferência na EAUFBA; 24. Estreitar relações de parceria entre a EAUFBA e a RNP ( Rede 
Nacional de Pesquisa) na aplicação da ferramenta de videoconferência da RNP; 25. Comemoração 
dos 50 anos da Escola. 
 
1.2. Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
 
1. Efetivação da avaliação institucional de maneira constante; 2. Implantação da Reforma Curricular 
do curso de administração; 3. Reestruturação do corpo administrativo do NUGRAD; 4. Discussão para 
uniformização seqüencial do conteúdo das disciplinas por linha de conhecimento. 
 
1.3. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
 
1. Realizar pelo menos 10 projetos de pesquisa; 2. Realizar o evento “XI Colóquio Internacional de 
Poder Local”; 3. Realizar 06 Encontros CIAGS (palestras periódicas abertas ao público); 4. Participar 
de pelo menos 02 eventos internacionais e 04 eventos nacionais; 5. Realizar novas parcerias; 6. 
Manter o portal www.gestaosocial.org.br; 7. Implantação do Curso experimental de Tecnólogo em 
Gestão Social e Gestão Pública; 8. Aprovação do Projeto de Doutorado em Desenvolvimento e 
Gestão Social; 9. Reforço aos eixos de pesquisa do Programa: Gestão Pública de Programas Sociais, 
Gestão Cultural, Gestão Ambiental; Avaliação de Políticas e Programas Sociais: Expansão para o 
Estado e região nordeste; 10. Revista Eletrônica (cadernos gestão social). 
 
1.4. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
 
Edição de um livro com artigos dos professores do NPGA para comemoração dos 25 anos do NPGA 
completados em 2008; Aprofundamento da internacionalização do Programa de pós-graduação 
garantindo a apresentação de trabalhos em congressos internacionais. Elevar o número de 
publicações nacionais e internacionais em revistas e congressos Qualis A. Mestrado Profissional: 
Consolidar o modelo de parceria institucional e semi-públicos (SENAI CIMATEC) e desenvolver a 
parceria com organismos públicos (Fiocruz e SESAB); Estabelecer programa de colaboração com 
INSPER/SP no âmbito do Proadm; Continuidade do Dinter/UDESC; Reabertura de turmas do CPA 
através de parcerias com pessoas jurídicas; Reativação do GT- Finanças. 
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1.5. Rede InovarH 
 
1. Gerenciamento dos conteúdos o Site da Rede InovarH. 2. Seminários objetivando discutir 
políticas, gestão de serviços de saúde e conteúdos referentes à inovação e aprendizagem em gestão 
hospitalar. 3. Visitas e Assessoria aos Hospitais participantes da Rede  InovarH na elaboração de 
normas, rotinas e protocolos assistenciais. 4. Desenvolvimento de metodologias, instrumentos e 
tecnologias de avaliação da qualidade e dos custos, mediante a sistematização das práticas 
desenvolvidas por cada grupo de participantes da Rede. 5. Apoio à realização de atividades de 
Capacitação Permanente, em parceria com participantes da Rede com o objetivo de 
desenvolvimento de habilidades dos profissionais da área e de representantes da sociedade civil em 
gestão de Serviços de Saúde; Cursos de Pós-Graduação (lato sensu) e Ensino à Distância (EAD) que 
será realizado após os cursos de extensão e em caráter experimental. 6. Elaboração do Plano de 
Comunicação dos Hospitais integrantes da Rede InovarH – BA. 7. Realização de pesquisa sobre 
inovação em Serviços de Saúde e participação em Seminários Nacionais e internacionais, envolvendo 
profissionais dos serviços, professores e estagiários. 
 
  
2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO 

IMPLEMENTADAS 
 
2.1. Área Administrativa e de Informática 
 
Meta 1: Foi executado do projeto elétrico, no entanto ainda estão pendentes alguns serviços, como 
por exemplo: fechamento de alguns quadros de energia; Meta 2: Foram substituídas as cadeiras das 
salas de aula do 1º andar, finalizando, desse modo, o projeto de padronização das mesmas; Meta 3: 
Foi aprovada a criação do Setor de Gestão de Pessoas, no entanto, devido à carência de servidores, 
o mesmo ainda não se encontra em funcionamento; Meta 4: Foi implementada a reforma física do 
LAB2 e foram adquiridos os computadores, porém a ativação/inauguração está prevista para o 
primeiro semestre de 2010; Meta 5: O recurso advindo da Emenda Parlamentar não foi liberado para 
a construção do Centro de Convivência; Meta 6: Foi elaborado e aprovado o projeto da reforma do 
térreo e a sua execução está na dependência do processo licitatório que será realizado em janeiro 
de 2010; Meta 7: Foi realizada a inserção na Base Pergamum das dissertações, teses, monografias e 
periódicos; Meta 8: Houve a capacitação de duas bibliotecárias em latu sensu em ferramentas em 
gestão de pessoas; Metas 9,11 e 12: As metas para 2009 de avaliar serviços junto com os usuários, 
inventariar acervo, disponibilizar no ICAP a produção acadêmica dos nossos docentes não foram 
privilegiadas haja vista a urgência em dar visibilidade e acesso a produção acadêmica de Teses / 
Dissertações e TCC (Trabalhos de Conclusão de Cursos); Meta 10: Foi aumentado o quadro de 
pessoal da Biblioteca com a posse de um assistente administrativo. No que concerne à substituição 
do balcão, foi elaborado o projeto, no entanto a sua execução está dependendo de processo 
licitatório que será realizado em janeiro de 2010; Meta 13. Foi criada a rede lógica administrativa 
(LAN 19) e será implementada no 2º andar até a segunda semana de janeiro de 2010; Meta 14: Para 
a substituição de todos os computadores do LAB1 e LAB3 fazia-se necessário a compra de 51 
computadores, no entanto só foram adquiridos 33, haja vista que a referida compra ultrapassaria o 
limite orçamentário existente, embora houvesse disponibilidade financeira; Meta 15: Não foi feito o 
PDI da Escola, pois, precisamos alinhar a EAUFBA com a política de informática da UFBA 
implementada pelo CPD-UFBA; Meta 16: Foi criado o sistema de comunicação da Escola e foi 
disponibilizado à assessoria de comunicação da EAUFBA; Meta 17: A rede física do térreo não foi 
expandida em função da inviabilização de projetos para o custeio; Meta 18: Em função de pouco 
pessoal especializado em desenvolvimento, não foram feitas novas aplicações específicas na 
intranet alinhadas ao CPD-UFBA; Meta 19: Não foram implementados os tabuleiros digitais no térreo 
e primeiro andar, em função da falta de recursos financeiros; Meta 20: Foi viabilizada ferramentas 
para implementação de vídeo conferência em qualquer sala da EAUFBA com a parceria da RNP 
(Rede Nacional de Pesquisa) através a UFBA, e também com a implementação de servidor próprio da 
EAUFBA instalado no CPD-UFBA; Meta 21: Não houve demanda de avaliação de professores partindo 
do NUGRAD para o NUCINFO em 2009; Meta 22: A aplicação web do NPGA/MPA da EAUFBA foi 
inserida e adaptada ao site da EAUFBA com as mesmas funcionalidades aperfeiçoadas para o usuário 
do NPGA/MPA; Meta 23: Foi implementado o software livre (Open Meetings) para gerenciamento 
das aplicações de vídeo conferência no servidor da EAUFBA localizado no CPD; Meta 24: Estreitada 
relação entre o Nucinfo-EAUFBA e o POP-BA no CPD-UFBA para a utilização da ferramenta de vídeo 
conferência cedida pela RNP a UFBA; Meta 25: No período de 14 a 18 de setembro de 2009 foi 
realizada a comemoração dos 50 anos da EAUFBA. O referido evento contou com uma extensa 
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programação incluindo espetáculos artísticos, debates, seminários e a solenidade de entrega do 
Prêmio Monográfico João Ubaldo Ribeiro, o qual representou um dos grandes momentos do evento, 
haja vista o seu caráter inovador e a sua grande relevância na área da Administração.  
Vale ressaltar que, não obstante a não previsão em 2008, outras atividades foram realizadas em 
2009, a saber: Implementação de transmissão (ponto de divulgação via web) de eventos no auditório 
da EAUFBA e o aumento de velocidade da fibra óptica de comunicação da EAUFBA de 100 Mbits para 
1000 Mbits. 
 
2.2. Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
 
Meta 1: Não foi realizada avaliação institucional. Meta 2: Foi aprovado pela comunidade acadêmica 
da Escola o Projeto Pedagógico do Curso de Administração e encaminhado para aprovação da 
Câmara de Graduação da UFBA. Meta 4: Foi realizada a discussão para a revisão do Curso de 
Administração. Os estudantes participaram ativamente das discussões do Projeto Pedagógico do 
curso. 
 
2.3. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
 
Meta 1: Em 2009 estiveram vigentes 29 projetos de pesquisa no âmbito do CIAGS; Meta 2: Foi 
realizado de 14 a 16 de dezembro de o XI Colóquio Internacional sobre Poder, no Hotel Pestana em 
Salvador/BA; Meta 3: Em abril, foi realizado o debate sobre as idéias discutidas na 11ª edição da 
Conferência do Instituto Ethos: “Empresas e Responsabilidade Social - Rumo a uma nova economia 
global: A transformação das pessoas, das empresas e da sociedade” com duração de 03 horas, em 
parceria com o Grupo Ethos-Bahia. Foi realizada em novembro a V Oficina de Gestão Social, na sede 
do SEBRAE-Bahia. Em 15/12/2009, no Hotel Pestana, foi realizado o Fórum Rômulo Almeida, em 
parceria com a SEPLAN/Gov. da Bahia e o SEBRAE-Bahia, voltado para o campo temático da gestão 
pública. As sessões, mesas e oficinas do XI Colóquio Internacional sobre Poder Local foi aberto ao 
público, mas sem direito a material do evento; Meta 4: foi dado suporte aos pesquisadores para 
participação em eventos, o que ocorreu conforme previsto; Meta 5:  contatos com potenciais 
apoiadores do PDGS. Foi renovada parceria com a Petrobras e o Banco do Brasil, além de firmarmos 
parceria com o SEBRAE; IPEA (para o Colóquio); CHESF (para o Colóquio) Meta 6: o portal 
www.gestaosocial.org.br continua no ar, sendo periodicamente atualizado; Meta 7: Curso 
experimental de Tecnólogo em Gestão Social e Gestão Pública foi implantado com sua 1ª turma em 
2009.1; Meta 8: O Projeto de Doutorado em Desenvolvimento e Gestão Social foi adiado para 2010; 
Meta 9: Com a aprovação do PRO-ADM  espera-se fortalecer os eixos de pesquisa do Programa: 
Gestão Pública de Programas Sociais, Gestão Cultural, Gestão Ambiental; Avaliação de Políticas e 
Programas Sociais: Expansão para o Estado e região nordeste;  Meta 10: O primeiro exemplar da 
Revista Eletrônica (cadernos gestão social), foi lançado no XI Colóquio Internacional sobre Poder 
Local, também em formato expresso. 
 
2.4. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
 
• Consolidação do Eixo Acadêmico do NPGA - em 2009 consolidamos o projeto com a entrada da 3ª 
Turma do Eixo Acadêmico/ME/DO. Para 2010 a seleção ocorreu em suas etapas aumentando as 
vagas para 30 (15 vagas para o Mestrado e 15 para o Doutorado). A política foi a de escolher 
candidatos que no entender da comissão de seleção reúnem condições de conclusão do curso com 
qualidade. Primamos mais pela qualidade do que pela quantidade; 

• Aprofundamento da participação de docentes e discentes em eventos acadêmicos – com o 
apoio de recursos próprios gerados a partir dos cursos do MPA e do CPA houve elevação  de 
publicações de docentes e discentes em veículos de destaque nacional e internacional. No 
ENANPAD em 2009 tivemos 38 trabalhos aceitos. Muitos trabalhos apresentados em eventos são 
submetidos a periódicos, o que repercute na qualidade do ensino do NPGA;  

• Mestrado Profissional – consolidar o modelo de parceria institucional com SENAI/CIMATEC;  está 
em processo de implantação o Mestrado profissional com a FIOCRUZ; 

• Projetos de colaboração – foi aprovada pela CAPES um Pró-Administração com o INSPER (ex-
IBEMEC) -  realizada uma oficina de construção de redes sociais  por dois professores do INSPER. 

• Projeto Dinter/UDESC – ocorrendo conforme cronograma estabelecido; bem avaliado pelos alunos 
e pela coordenação da UDESC; instalações sendo preparadas (sala com ar condicionado e 
computadores) para os alunos que virão em 2010 realizar pesquisa, junto aos seus orientadores. 

• Desenvolvimento do Curso de Especialização em Gestão Empresarial – Turma Petrobras: a 
turma foi concluída, com muito êxito em 2009, antevendo-se boas perspectivas para novas turmas 
em 2010; 
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• Aprofundamento da internacionalização do Programa de Pós-graduação - alguns passos foram 
dados nesse sentido, mas ainda longe de uma política formulada de maneira mais consistente; 

• Desenvolvimento das turmas do CPA - apesar das dificuldades legais as turmas existentes se 
desenvolveram dentro do previsto contando com a colaboração de docentes e funcionários. Os 
cursos na área de Saúde, tanto com a SESAB como para a comunidade tiveram um andamento 
muito positivo repercutindo no nome e imagem do CPA/NPGA; 

• Desenvolvimento do Curso de Gestão Financeira na modalidade EAD com o Banco do Brasil - as 
condições de instabilidade e indefinição que permearam todo o processo de formação da parceria 
com o contratante nos levaram a desistir da mesma.  Envidamos todos os esforços necessários com 
a montagem da equipe, contrato de uma profissional externa, definição de espaço apropriado, 
instalação de plataforma de trabalho e outras medidas foram tomadas, mas o Banco fez várias 
postergações para o inicio do curso, o que acabou gerando insegurança na coordenação e na 
equipe de trabalho. 

• Apoio à realização do XI Colóquio Internacional de Poder Local - o NPGA apoiou decisivamente 
do ponto de vista financeiro e institucional a realização deste Colóquio. A participação do NPGA 
se deu não só na parceria com o CIAGS, promotor do evento, mas com trabalhos de docentes e 
discentes e na participação e coordenação de mesas, oficinas. 

 
2.5. Rede InovarH 
 
Meta 1: Foram disponibilizadas na web informações sobre os eventos que ocorreram na Rede 
InovarH, onde o usuário online realiza a sua inscrição e outros eventos sobre administração de 
serviços de saúde ocorridos na Cidade do Salvador e em âmbito nacional e internacional; divulgadas 
práticas gerenciais em serviços de saúde, artigos, dissertações, teses, casos de sucesso em gestão 
hospitalar. Foi instalada no site a ferramenta Google Analystics que permite visualizar os acessos 
diários e mensais ocorridos no site, tendo registrado o máximo de acesso de 1.400 usuários/mês. 
Registra-se o acesso de pessoas da Itália, Portugal, Japão, Estados Unidos e Espanha. (fonte: Google 
Analystics - dezembro/2009). Meta 2: Para atendimento desta meta foram realizados diversos 
seminários, conforme item 7.6. Meta 3: Realizadas oficinas de Produção de Casos para Ensino de 
Administração Hospitalar. Elaboração de material de apoio para o Curso de Especialização em 
Gestão Hospitalar – SUS/BA. Meta 4: Desenvolvido o Sistema de Informação Gerencial (SIG) e 
implantado em 12 hospitais, dos  32 que possuem Termo de Adesão com a Rede InovarH (Projeto 
financiado pelo CNPq). Treinamento sobre o SIG para os  126 gestores do Curso de Especialização 
em Gestão Hospitalar para  o SUS _BA. Meta 5: Apoio à realização do Curso de Especialização em 
Gestão Hospitalar para  o SUS _BA para 126 gestores de Hospitais públicos de todo o Estado da 
Bahia; Política de atenção hospitalar do Estado da Bahia - Curso de Especialização em Gestão 
Hospitalar: SUS-BA – SESAB/UFBA/Rede InovarH; Desenvolvimento de metodologia de capacitação de 
126 gestores; Apoio à qualificação de Tutores e Apoiadores de Aprendizagem; Utilização do Moodle 
para EAD (Em fase de implantação). Meta 6: Elaborado o Plano de Comunicação dos Hospitais 
integrantes da Rede InovarH e em fase de implantação, com a parceria entre a Rede  InovarH,  
Associação Baiana de Gestão Competitiva e Associação Baiana de Hospitais. Meta 7: Para 
atendimento desta meta foram realizadas as seguintes atividade: Sistema de Informação Gerencial  
na Difusão de Conhecimento de Práticas de Gestão Hospitalar - Qualihosp2009 – Fundação Getulio 
Vargas, São Paulo; Processos de Aprendizagem e Redes Sociais:  um estudo na Rede InovarH-Ba – X 
Encontro Nacional de Pesquisa da ANCIB – ENANCIB 2009 -  João Pessoa, Paraíba, Brasil; Tecnologias 
de Informação e Comunicação e Sistema de Informação Gerencial como Ferramentas na Geração e 
Difusão do Conhecimento – XI ALTEC - Cartagena de Índias, Colômbia; Portal Colaborativo como 
Ferramenta para Aprendizagem  e Inovação  - XI ALTEC - Cartagena de Índias, Colômbia; Redes 
Sociais de Inovação e Aprendizagem: um estudo na Rede InovarH-Ba; III Workshop de Modelagem 
Computacional em Difusão do Conhecimento – Petrópolis. 
 
 
3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
3.1. Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
 
3.2. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
 
Enfoque interdisciplinar nas disciplinas do Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão 
Social e da Especialização em Gestão do Desenvolvimento e Responsabilidade a partir da 
participação de dois ou mais professores com formações distintas; Elaboração e implementação de 
um sistema próprio de avaliação multifocal do Programa de Desenvolvimento e Gestão Social (cursos 
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de pós-graduação); Desenvolvimento de competência na área de educação à distância (professores, 
tutores, monitores, coordenadores, secretaria); Incentivo à iniciação científica através do 
envolvimento de alunos de graduação em projetos de pesquisa; Implementação da Residência Social 
nas estruturas curriculares dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. 
 
3.3. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
 
• As ações desenvolvidas ao longo de 2009 se referem à continuidade do sistema do eixo acadêmico 
com a entrada da 3.a turma e a conclusão da qualificação da 2.a turma com o ingresso direto de 
16 alunos para o doutorado, no segundo semestre de 2009. Este projeto vem passando por um 
processo de avaliação permanente à medida que vem sendo desenvolvido. Por isso temos colocado 
a Câmara de Pós-graduação da UFBA, bem como a SUPAC e a SGC a par das mudanças, os quais 
têm entendido o caráter experimental do processo e nos apoiado. Neste sentido, já realizamos 
mudanças para a turma de 2009.  

• Trabalhos de Conclusão do NPGA em 2009: Mestrado Acadêmico (11 dissertações); Mestrado 
Profissional (11 dissertações); Doutorado (6 teses); Cursos de Especialização (Programa CPA – 
Capacitação Profissional Avançada (04 - 1 turma fechada com a SEFAZ  e 3  turmas abertas).   

• Produção Bibliográfica:  
   Artigos publicados em Periódicos Nacionais (47); Internacionais (05); Capítulos de Livros (33) 
Livros (07); Trabalhos Completos Publicados em Anais dos Congressos: EnNPAD:(38); EnAPG (05); 
ENGEMA (02); Trabalhos  em outros Congressos Nacionais (54) e Internacionais (23). 

 
 
4. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
4.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
 
Residência Social; Busca pela promoção da interdisciplinaridade; Atividades em EAD; 
Implementação de curso pioneiro no país: o Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Social e 
Gestão Pública;  Recorde UFBA de inscrição para vestibular do Curso de Graduação Tecnológica em 
Gestão Social e Gestão Pública (equiparado ao curso de Medicina). 
 
4.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
 
O processo acima descrito demanda uma maior participação e engajamento dos professores no 
ensino e pesquisa, bem como a inserção de todos os professores da pós-graduação, segundo 
maneiras diferenciadas expressando um forte compromisso do quadro docente do NPGA com as 
atividades de graduação colaborando para a melhoria e avanço da qualidade destas. O envolvimento 
de professores na construção de uma proposta dentro do Reuni para um curso novo de graduação 
indica a preocupação dos docentes da pós com os destinos da graduação, com a expansão e 
revitalização desta, bem como com um maior compromisso social. 
 
 
5. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
  
5.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
 
Gestão de Instituições de Ensino Superior e Formação em Administração; Inovação na Gestão 
Municipal no Brasil: uma Aproximação Teórica e Empírica; Perfis da Gestão do Desenvolvimento 
Sócio Territorial e Interorganizações; Identidade e Gestão Cultural; Internet, Governo Eletrônico e 
Sociedade Civil no Brasil: Realidades, Possibilidades e Limites da Democracia; Mapeamento de Ações 
de Responsabilidade Social na Bahia; Geração de Indicadores de Desenvolvimento Social por Meio da 
Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados; Autonomia & accountability: redefinindo padrões 
na regulação de serviços públicos; Mapeamento de Organizações e Interorganizações Sócio-
produtivas do Estado da Bahia - Tradições, Inovações e Desenvolvimento Social; Maricultura Familiar 
Solidária no Baixo Sul Baiano – MARSOL; Solidariedade e justiça social: a ação dos gestores de 
organizações não-governamentais; Capital social, solidariedade e justiça: a percepção dos atores 
nas organizações do Estado e da sociedade civil; Desenvolvimento Local Participativo na 
Comunidade de Santa Luzia em Simões Filho-Bahia; Maestria em Artes e Ofícios Populares no Semi-
Árido Baiano; Ação Cidadã; XI Colóquio Internacional sobre Poder Local: Gestão XXI, Gestão Social, 
Gestão do Desenvolvimento; Ação Coletiva e Justiça Social Global: o Engajamento e a Práxis da 
Ação Social em Escala Transnacional; Comunidades de prática como bases da aprendizagem em 
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processos de desenvolvimento sócio-territorial; Gestão da Diversidade Cultural — os Mundos da 
Petrobras; Programa de Apoio ao Ensino de Gestão Social do Desenvolvimento Territorial 
(PAEGS/DT); Globalização e Contestação: Organizações Reticulares e Gestão Transnacional do 
Fórum Social Mundial; Incubadora de Núcleos Produtivos Associativos de Confecções para o 
Desenvolvimento Sócio-territorial na Península de Itapagipe; Pro-Cultura/CAPES- “Identidade e 
Fazer Cultural: Criatividade e Excelência no Trabalho Artístico-artesanal”; Modelo de 
Monitoramento e Avaliação de Experiências de Desenvolvimento Sócio-Territorial: os Casos de 
Residência Social dos Cursos de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social da UFBA; 
Projeto Eco-Luzia II - Rede de Economia Solidária; Qualidade Ambiental das Águas e da Vida Urbana 
em Salvador; Gestão de Empreendimentos Culturais e Criativos; Cooperação e Propensão ao 
Empreendedorismo: Vicissitudes nos APLs do Estado da Bahia; Economia Solidária como Modalidade 
de Tecnologia Social para Geração de Trabalho e Renda: Implicações e Desafios Estratégicos para o 
Desenvolvimento Local Sustentável; Metodologias não Convencionais para o Ensino e a Prática em 
Gestão Social; Avaliação de Políticas Públicas; Maestria em Artes e Ofícios Populares: Mapeamento 
dos Mestres-artesãos e seus Saberes Populares no Território do Sisal/BA; Inovação no Modelo de 
Polícia Comunitária: Uma Perspectiva de Segurança Integrada e Cidadã. 
 
5.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
 
Gestão da Tecnologia, Inovação e Competitividade; Gestão de Instituições, Finanças e Políticas 
Públicas; Poderes Locais, Organizações e Gestão; Ensino e Aprendizagem; Globalização, Política e 
Modelos de Gestão Internacional. Estas linhas de pesquisa se desdobram em um número apreciável 
de pesquisas realizadas pelos docentes com a participação de mestrandos, alunos de graduação com 
bolsas PIBIC/CAPES. Estas pesquisas também contam com apoio de agências financiadoras como 
FAPESB, CNPq, Fundação Ford e outras. 
 
 
6. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 
6.1. Núcleo de Extensão (NEA) 
 
• Consultorias: Plano Diretor Urbano dos municípios: Aratuípe, Aurelino Leal, Gongogi, Itagibá, 
Nova Ibiá, Teolândia, Muniz Ferreira, Jaguaripe; Pesquisa Qualitativa para definição de 
contrapartida social: Bahia Beach Empreendimentos Imobiliários; Projeto Juventude Cidadã. 

• Treinamentos: Capacitação em Inteligência de Segurança Pública; Capacitação em Procedimentos 
Administrativos Disciplinares e na Condução de Ações Investigativas;  Curso de Extensão em 
Administração Contábil e Financeira para não financeiros; Curso de Extensão em Comunicação 
Empresarial; Curso de Extensão em Documentação e Mapeamento de Processos; Curso de Extensão 
em Análise Financeira; Curso de Extensão em LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias; Curso de 
Extensão em Dinâmica de Grupos para profissionais de RH; Curso de Extensão em Gestão de 
Projetos com Project; Curso de Extensão em Gestão do Comprometimento Organizacional; Curso 
de Extensão em Logística Empresarial; Curso de Extensão em Liderança, Cooperação e 
Desenvolvimento de Equipes; Curso de Extensão em Atividades Administrativas Hospitalares; Curso 
de Extensão em Gestão de Projetos – Fundamentos; Curso de Extensão em Recrutamento e 
Seleção; Curso de Extensão em PPA e LOA (Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual);  Curso de 
Extensão em Gestão de Treinamento na Empresa; Curso de Extensão em Gestão do Conhecimento; 
Curso de Extensão em Gestão Estratégica com BSC; Curso de Extensão em Execução de Convênios 
e Prestação de Contas; Curso de Extensão em Auditoria em Obras Públicas; Curso de Extensão em 
Gestão das Competências; Curso de Extensão em Licitação e Contratos Administrativos; Curso de 
Extensão em ITIL; Curso de Extensão em BSC; Curso de Extensão em Administração de Conflitos; 
Curso de Extensão em Gestão de Processos; Curso de Extensão em Informática Básica; Curso de 
Extensão em Computação Gráfica; Curso de Extensão em Retenção de Tributos Municipais; Curso 
de Extensão em Mineração de Dados; Curso de Extensão em Informática Básica (Linux); Curso de 
Extensão em Captação de Recursos para Elaboração de Projetos; Curso de Iniciação à Informática 
para professores. 

 
6.2. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
 
• Encontros CIAGS: (a) 01 encontro em 10 de abril de 2009 � Debate sobre as idéias discutidas na 
11ª edição da Conferência do Instituto Ethos: "Empresas e Responsabilidade Social - Rumo a uma 
nova economia global: A transformação das pessoas, das empresas e da sociedade”, com duração 
de 03 horas, em parceria com o Grupo Ethos-Bahia; 
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• 01 turma do Curso de Extensão em Responsabilidade Social Empresarial e Gestão do 
Desenvolvimento Local em parceria com a Petrobras, com duração de 102 horas/aula. Em 2009, 
estão previstas mais 03 turmas; 

• Lançamento do NAU – Jornal da Residência Social 
(http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/rs), alinhado ao universo metafórico das grandes 
viagens de descoberta, aberto a residentes sociais estudantes de graduação e pós-graduação, 
além de gestores das organizações que acolhem experiências de Residência Social; 

• Curso de extensão “Responsabilidade Social na Mídia”, em parceria com o Instituto IRIS, voltado 
ao público de jornalistas. Oferecido para 35 pessoas, gratuitamente. Carga hgorária: 48 horas. 

 
 
7. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 
7.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
 
• V Oficina de Gestão Social, realizada em parceria com os professores da URGS, ocorrida no mês de 
novembro de 2009. 

• Aula Inaugural do Mestrado Multidisciplinar e Profissional em Desenvolvimento e Gestão Social 
realizado no dia 17/11/2008 no SEBRAE/BA 

• Mostra de Desfile “DO Fuxixo ao Fashion” – Projeto Incubadora de Núcleos Produtivos Associativos 
de Confecções para o Desenvolvimento Sócio-territorial na Península de Itapagipe, realizado no 
Museu Rodin da Bahia, em agosto de 2009. Com criação de um catálogo das peças e informes do 
Projeto.  

• Mostra de moda “DO Fuxixo ao Fashion” – Projeto Incubadora de Núcleos Produtivos Associativos 
de Confecções para o Desenvolvimento Sócio-territorial na Península de Itapagipe, realizado no 
Shoping Iguatemi na semana de moda , em setembro de 2009. 

• Mostra de moda “DO Fuxixo ao Fashion” – Projeto Incubadora de Núcleos Produtivos Associativos 
de Confecções para o Desenvolvimento Sócio-territorial na Península de Itapagipe, realizado no XI 
Colóquio Interncional sobre Poder Local, realizado no Hotel Pestana em Salvador, dezembro de 
2009. 

• Apoio institucional ao evento II Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social (III 
ENAPEGS),Petrolina/PE. 

• I Seminário sobre de Indicadores de Avaliação, realizado em parceira com o grupo de Pesquisa em 
Avaliação da FACED, sob a coordenação do professor Robinson Tenório, com a participação da 
professora Tânia Fischer e Rosana Boulossa Data: 20 de agosto de 2009. Local: FACED/UFBA 

• XI Colóquio Internacional sobre Poder Local, realizado de 14 a 16 de dezembro/2009. 
 
7.2. Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
 
7.3. Núcleo de Pesquisa sobre Gestão Empresarial 
 
• II Fórum de Gestão de Empresas Familiares 
 
7.4. Núcleo de Estudo e Conjunturas em Administração (NEC) 
 
• III Seminário de Administração Política 
 
7.5. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
 
• XI Colóquio Internacional Sobre Poder Local: Organizadores: Núcleo de Pós-graduação da Escola de 
Administração da UFBA – NPGA e o  CIAGS; EAESP e EAUFBA;  

• Conferência: Experiência de Enoturismo no Mundo – Conferencista: Dr. Henrique Torres da 
Universidade de Málaga – Espanha. Organizadores; Doutores Elizabeth Loiola (NPGA/EAUFBA) e 
Marcus Alban (NPGA/EAUFBA);  

•  Seminário Sobre a Universidade Nova realizada em Florianópolis dentro do Programa 
DINTER/UFBA/UDESC com a participação dos Reitores Dr. Naomar Monteiro de Almeida Filho 
(UFBA) e Dr. Sebastião Iberes Lopes Melo (UDESC); 

•  Palestra “Política Externa dos USA no Governo de Obama” – Palestrante: Prof. Dr.        Luiz 
Alberto de Vianna Moniz Bandeira (Alemanha); 

• Palestra “Brasil: retrato de um país em busca de gestão democrática” – Palestrante:  Prof. Dr.      
Marco Aurélio Nogueira – Professor de Ciência Política da UNESP. 
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7.6. Rede InovarH 
 
Parceria com Núcleo de Extensão em Administração (NEA) com o objetivo de capacitar os 
profissionais, de nível médio, da área de saúde, para atuarem em setores estratégicos, com ênfase 
para a qualidade, redução de custos e melhorias de processos. Sob esta perspectiva foram 
desenvolvidas duas turmas do Curso “Atividades Administrativas Hospitalares: Faturamento, Contas 
Médicas, Auditoria e Recepção”, realizadas nos meses de julho e setembro/2009.  
 
Seminários realizados em 2009 
 
• Sextas da Gestão em Saúde - com o objetivo de discutir políticas de gestão de serviços de saúde, 
com foco na área hospitalar e na organização da rede dos serviços de saúde do Estado da Bahia. 
Foram realizados 16 seminários, sendo um em edição internacional; 

• Logística Hospitalar;  
• Estratégias para o reconhecimento de propagandas enganosas de medicamentos;  
• Gestão do Corpo Clínico e Desempenho Hospitalar;  
• Normalização e Certificação: contribuindo para a competitividade hospitalar;  
• Seminário Benchmarking: O que é e como obter referenciais na área da saúde;  
• Acreditação Hospitalar: metodologia que garante a melhoria do desempenho da organização; 
• Excelência em Gestão nas Organizações de Saúde; 
• Gestão da Informação na Saúde: dinâmica nas Organizações do conhecimento; 
• Workshop: A moderna administração hospitalar; 
• A Internação Domiciliar como estratégia de desospitalização precoce – visão pública e privada; 
• 5º Seminário em Gestão da Excelência em Instituições de Saúde (Edição Internacional); 
• Gerenciamento de Risco como Ferramenta de Inovação em Gestão de Saúde. 
 
 
8. INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA 
 
8.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
 
Vinda da pesquisadora visitante Jillian Dickert, da Universidade de Harward, com expertise em 
elaboração de casos para ensino; Vinda do Pesquisador Visitante Prof. Dr. Eduardo Davel 
(Teluq/UQAM – Canadá); Residências Sociais dos Estudantes de Mestrado fora do país (Canadá; 
Inglaterra; Portugal; Chile; França; Índia); Participação e apresentação de trabalhos em eventos 
internacionais (VII Conferência da International Society for Third Sector Research, em Barcelona; 
Standing Conference on Organizational Symbolism, em Istambul; First ISA Forum of Sociology - 
Sociological Research and Public Debate, em Barcelona;) e nacionais (ENANPAD; ENEPQ; VI Encontro 
da ABCP; JORNADA PRÉ-ALAS - ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE SOCIOLOGIA); Parceria com o 
PPGA/UFRGS para intercâmbio de conhecimento e tecnologia de EAD. 
 
8.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
 
Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique - Conservatoire Nationale des Arts et 
Métiers; Universidade de Paris X (Nanterre); Universidade de Paris Dauphine; Rede ALFA AMELAT XXI 
da União Européia; Instituto de Estudos Políticos de Paris; Instituto de Relações Internacionais (IRI) 
da PUC-RJ; Universidad de Colima (México); Duke University; Universidade Complutense de Madri. 
 
 
9. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
 
9.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
 
Banco do Brasil; Petrobras; CNPq; CAPES; IPEA; CHESF; Instituto IRIS; SEPLAN/Governo da Bahia; 
SEBRAE-Bahia; PPGA/UFRGS; UFC-Cariri; UFAL – Arapiraca; UFS. 
 
9.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
 
Dinter/EAUFBA/UDESC; SENAI/CIMATEC; Projeto/CAPES/COFECUB; NPGA/DESENBAHIA. 
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10. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS Á UNIDADE 
 
• Prêmio de Melhor Professor do Conselho do Departamento de Administração da USP, ao Professor 
Sandro Cabral; 

• Prêmio de Melhor Trabalho apresentado no XXIII EnANPAD, pelo Professor Adriano Bruni. 
• Prêmio Jovem Cientista da Contabilidade, do Conselho de Contabilidade da Bahia, ao professor 
João Marcelo Pítia Barreto. 

 
 
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 
12. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010 
 
12.1.  Área Administrativa e de Informática 
 
1. Conclusão do Projeto Elétrico; 2. Reforma dos forros dos tetos das salas de aula; 3. Ativação do 
Laboratório 2 de informática; 4. Reforma dos banheiros da EAUFBA; 5. Construção do Centro de 
Convivência; 6. Reforma da área do térreo; 7. Execução do Projeto de Construção do Laboratório de 
Comunicação. 8. Realização do 2º Prêmio Monográfico João Ubaldo Ribeiro através de parceria com 
a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas(EBAPE), Fundação Getúlio Vargas e a 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo(EAESP); 9. Avaliação do planejamento 
estratégico referente período de 2005-2009 e definição de um novo programa para 2010-2013; 10.  
Reestruturação do layout da Biblioteca; 11. Confecção e instalação de balcão de atendimento; 12. 
Avaliar os serviços da Biblioteca junto com o usuário para promover serviços que atendam 
expectativa deste público; 13. Produção acadêmica do corpo docente da Escola de Administração no 
ICAP (Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos); 14. Implementar a rede lógica 
administrativa no 2º andar; 15. Capacitação dos funcionários do Nucinfo; 16. Melhorar as instalações 
físicas do LAB1 e LAB 3, incluindo substituição de computadores; 17. Equipar as salas de aulas com 
câmeras para videoconferência; 18. Expandir e melhorar rede local nas salas do térreo; 19. Dar 
continuidade ao projeto do tabuleiro digital da EAUFBA, térreo e 1º andar; 20. Auxiliar o NUGRAD 
nas pesquisas de avaliações de Professores a cada semestre; 21. Aperfeiçoar software livre de 
videoconferência para melhor atender as necessidades específicas da aplicação na EAUFBA. 
 
12.2.  Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
 
1. Efetivação da avaliação institucional de maneira constante; 2. Implantação da Reforma Curricular 
do curso de administração; 3. Reestruturação do corpo administrativo do NUGRAD. 
 
12.3.  CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
 
1. Iniciar a quarta turma do Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social; 2. 
Realizar pelo menos 10 projetos de pesquisa; 3. Realizar 06 Encontros CIAGS (palestras periódicas 
abertas ao público); 4. Participar de pelo menos 02 eventos internacionais e 04 eventos nacionais 
Realizar novas parcerias; 5. Manter o portal www.gestaosocial.org.br; 6. Encaminhamento do 
Projeto de Doutorado em Desenvolvimento e Gestão Social ; 7. Reforço aos eixos de pesquisa do 
Programa: Gestão Pública de Programas Sociais, Gestão Cultural, Gestão Ambiental; 8. Avaliação de 
Políticas e Programas Sociais e construção e testagem de Modelos de Ensino com desenhos de 
Tecnologia Digital; 9. Expansão para o Estado e região nordeste.  
 
12.4. Núcleo de Pós-Graduação em Administração  
 

            Reestruturação do Eixo Acadêmico do NPGA; Reestruturação da atividade de pesquisa: Ações com o 
objetivo de atingir o Conceito 6 (seis) na avaliação da Capes; Geração de recursos próprios; 
Realização de um Seminário Nacional sobre Sustentabilidade e Gestão Ambiental; Redefinição da 
Estrutura de Comunicação do NPGA. 
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ESCOLA DE DANÇA 
 
A Escola de Dança da UFBa em 2009  desenvolveu suas atividades acadêmicas, administrativas e 
artísticas, ampliando consideravelmente o número de professores, disciplinas atendidas e alunos, 
assim como, realizou extenso programa de espetáculos, por meio do Grupo de Dança 
Contemporânea da UFBa e dos Painéis Performáticos. Dessas atividades ressaltamos a importância 
da criação do Curso Noturno em Dança. 
 
Em 2009 a presença da Escola de Dança em outras unidades universitárias, configurou um maior 
entrosamento e rico diálogo entre Dança e a demais áreas do conhecimento. O grupo de dança 
ainda teve sua presença marcante durante o Panorama Rio-Arte - evento internacional - realizado 
na cidade do Rio de Janeiro, assim como em espetáculos apresentados nos jardins da Aclamação, 
em projeto realizado em parceria com a Fundação Cultural, nos setores de museus e coordenação 
de dança.  
 
Durante 2009 foram realizados Painéis Performáticos, na Escola de Dança e na Escola de 
Administração da UFBa, envolvendo mais de 300 alunos. Estes Painéis têm cumprido com a sua 
função formadora, por propiciar a experiência prática do fazer coreográfico, do corpo discente da 
Escola, em sua realização plena quando seu produto estético é apresentado ao público extra-muros 
Universitário. 
 
O Programa de Pós-Graduação em Dança ampliou sua atuação, com intensa atividade dos diversos 
grupos de pesquisa e realizou o programa “Curso de Especialização”, em convênio da Universidade 
com a Fundação Cultural do Estado da Bahia. 
 
A Escola de Dança conta hoje com uma infra-estrutura razoável, para o bom andamento de suas 
atividades, ainda que a falta de espaço físico iniba seu melhor desempenho, contudo, em dezembro 
de 2009 foi aprovado o resultado do Edital para Ampliação e Reforma da Escola de Dança, em curto 
prazo de tempo estaremos em condições físicas satisfatórias, pois nessa ampliação está previsto a 
construção de novas instalações que irão acolher o setor administrativo, 04 salas para atividades 
teórico-práticos e 25 gabinetes de professores, para o desenvolvimento das diversas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Os laboratórios e grupos de pesquisa oferecem condições adequadas de 
funcionamento, inclusive disponibilizando aparelhagem moderna de áudio e vídeo e computadores 
de mesa e móveis. A Escola avançou na área de informática e hoje conta com uma Rede Wireless, 
que atinge todas as áreas internas de suas instalações. Essa melhoria em infra-estrutura vêm 
crescendo ano a ano, em 2009 destaca-se especificamente as condições do Teatro do Movimento, 
que foi equipado com novos refletores, mesa de som e luz digitais.  
 
Dois importantes eventos foram realizados, em 2009, na Escola de Dança: O I Fórum de 
Coordenadores de Cursos Superiores de Dança e o 8º Encontro Anual da Rede Sul Americana de 
Dança.    
 
Ações desenvolvidas para melhoria do Ensino de Graduação e Pós-Graduação 
 
A Escola de Dança em 2009 aumentou seu quadro de professores, através da realização de 04 
concursos públicos e adquiriu equipamentos para aparelhar os diversos grupos de pesquisas. 
 
Grupos de Pesquisa 
 
Labzat 
Coordenação: Fabiana Dultra Britto, Jussara Sobreira Setenta e Adriana Bittencourt Machado 
Criado para investigar sob quais termos é possível concretizar na universidade, a desejável 
imbricação entre pesquisa acadêmica e artística em dança, numa situação de estudo colaborativo 
entre artistas não-universitários e pesquisadores acadêmicos acerca de questões derivadas de 
projetos de criação artística.  
A pesquisa que inaugura as atividades do Grupo de Pesquisa Laboratório Co-adaptativo entitula-se 
LabZat em referência à idéia de zona autônoma temporária proposta por Hakim Bey (1999), em 
seu livro do mesmo nome, referindo-se a ações de ativismo cívico de caráter contingente e 
independente de esferas institucionalizadas. A idéia é configurar o processo investigativo como um 
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campo de atividade alternativo, destinado a experimentações de convergência entre instâncias 
paralelas do conhecimento em dança e gerido por regras próprias.  
 
Grupo de Pesquisa Processos Corporeográficos e Educacionais em Dança – PROCEDA 
Coordenação: Leda Muhana Iannitelli e Lúcia Alfredi de Matos 
 
Conforme indicam suas três linhas de pesquisa, o PROCEDA tem por empenho e interesse a 
investigação artística e educacional no âmbito da Dança, aqui entendida como área específica de 
produção de conhecimento. A atuação do PROCEDA não se restringe unicamente à comunidade 
científica em procedimentos de troca de informações com outros grupos de pesquisa, professores, 
pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação em Dança, nem tampouco limita-se ao 
estímulo à produção acadêmica de seus participantes, papel que certamente cumpre. Suas ações 
perpassam ainda o processo de formação continuada de professores e artistas por meio de oficinas e 
cursos sistematizados a partir dos estudos do grupo. As repercussões dessas ações se dão por vias 
diversas: através do fomento à pesquisas de mestrado, doutorado, especialização e iniciação 
científica; organização de eventos científicos e artísticos na área da Dança; tradução de artigos 
selecionados e produção e publicação de textos em periódicos especializados e em anais de 
congressos da área; difusão das pesquisas realizadas no âmbito do grupo através de comunicações, 
palestras e seminários acadêmicos. Além disso, a atuação artística dos participantes do grupo é 
contaminada por nossas discussões e vivenciada em experimentos criativos e investigativos nos quais 
os conceitos de teoria e prática integram-se em textos de natureza diversa. Tais resultados também 
são apresentados e discutidos em festivais e mostras artísticas. 
 
LAPAC 
Coordenação: Dulce Tamara Lamego Silva e Aquino e Ludmila Pimentel 
O Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo - LaPAC - é um espaço no qual se aglutinam grupos 
de pesquisa voltados para zonas de conhecimento específicas da dança contemporânea. Por seu 
aspecto interdisciplinar, o LaPAC favorece a participação não apenas de profissionais de dança pois 
atua como um agente fomentador do intercâmbio entre as várias áreas artísticas, científicas e 
tecnológicas. Portanto, a necessidade está em estabelecer um espaço propício com equipamentos 
de ponta e em possibilitar o enriquecimento e desenvolvimento de grupos de pesquisa que possam 
produzir pensamentos e criações articulados com os conceitos e manifestações contemporâneos.  
 
 
Ciberdança 
Coordenação: Ludmila C. Martinez Pimentel 
Descrição: Utilização do software LifeForms como ferramenta para criapção de estudos 
coreográficos digitalizados e animados.. 
 
Poética da Diferença 
Coordenação: Fátima Daltro 
 
Descrição: Desde 2004, através de projetos de extensão e pesquisas em dança, venho oferecendo 
junto a uma equipe de professores e alunos, atividades de criação e pesquisa em dança para 
comunidade. Hoje, o projeto Poéticas da (D)iferença, é o lugar onde damos continuidade a essas 
ações, focalizada em comunidades carentes da região de Salvador, especificamente pessoas com 
deficiência, com o objetivo de criar oportunidades para aproxima-los da dança e assim encontrar 
meios para dialogar com essa forma de expressão, desenvolvendo habilidades, a autonomia e, numa 
idéia mais ousada, prováveis multiplicadores. A realização dessas atividades com dança para essas 
pessoas busca possibilitar a construção de conhecimento via dança criando perspectivas de 
entendimento de pertencimento e implicação social. Se configura como uma 
oportunidade/possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Embora seja uma prática que já 
vem se desenvolvendo há algum tempo em todo o mundo, muitas dessas iniciativas vêem esse corpo 
como limitado e incapaz devido à deficiência. Conseqüentemente, a dança é aplicada como uma 
forma de recreação, acabando por reforçar e espetacularizar os estereótipos vitimizadores que 
rondam a imagem dessas pessoas. Este projeto propõe, como diferencial, partir de um outro olhar 
sobre a pessoa com deficiência que vê esse corpo como um outro complexo de possibilidades de 
relações e de poéticas para a dança, um corpo compreendido em sua singularidade múltipla, com 
características, possibilidades e, potencialmente comunicativo. Outro diferencial importante a ser 
citado é uma necessidade que vem se construindo no decorrer da experiência, é a proposta de 
trabalhar conjuntamente as pessoas de laços mais próximos com o aluno (pais, responsáveis e 
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acompanhantes), no sentido de irradiar e multiplicar as reflexões e a re-significação de olhares 
sobre corpo e dança no contexto social de cada aluno.  
 
Projetos de Pesquisa: 
 
“Elétrico”- Grupo de Pesquisa em Ciberdança – Profa. Dra. Ludmila Pimentel.  
“A Dialética do Corpo”. Isaura Suelen Tupiniquim Cruz. Orientadora: Profa. Dra. Jussara Sobreira 
Setenta. 
 
“Acessibilidade em Trânsito Poético. Poetica da Diferença. Oficinas de Dança para Pessoas com 
Deficiencia e seus Cuidadores. TRAMADAN (Tradução, Mídia, Audiodescrição e Dança)”  - Profª. Drª 
Fátima  Daltro 
 
“Animação e Digitalização do Movimento com o software Lifeforms. Profa. Dra. Ludmila Pimentel. 
“Corpo Performativo: processos de dança contemporânea e implicações na produção de protocolos 
de ensino-aprendizagem da dança”. Thiago Enoque Maia de Castro. Orientadora: Profa. Dra. Jussara 
Setenta. 
 
“Criacao Coreografica com Softwares Interactivos” – Profª. Drª. Ludmila Pimentel 
“Dançando com o outro em mim: transe, apropriação cultural e (de) composição coreográfica” 
Taynã Batistella Alves. Orientador Prof. Dr. Fernando Passos . 
 

“Festas e Espetacularidades” – Pesquisa - Profa. Dra Lúcia F. Lobato . 

“GIPE-CIT” Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade do 

PPGAC/UFBa.  Pesquisadora - Profa. Dra.  Lúcia F. Lobato) . 

“Investimento Crítico-Reflexivo em Dança e Política”: estudos da investigação artística "brucutu"”. 
Leonardo França Cordeiro Orientadora: Profa. Dra. Jussara S Setenta 
 
“L ASEPTISATION DES AMBIANCES PIETONNES DE LA VILLE AU XXIE SIECLE” – Profª. Dr. Fabiana D. 
Britto 
 
“Memorial da Escola de Dança” – Responsável Profª. Drª. Dulce Aquino 
 
“MOEBIUS” – Participação do GDC – Grupo de Dança Contemporânea da UFBa, responsável: Profª. 
Drª. Leda Muhanna 
 
“O receber e passar da performatividade na dança contemporânea”. Orientadora: Profa. Dra. 
Jussara Sobreira Setenta. 
 
“Processos Performativos de Dança e Performance: investigação do cotidiano e desejo”. Tiago 
Nogueira Ribeiro.  Orientadora: Profa. Dra. Jussara Setenta. 
 
Por que o Balé? E não a Capoeira? MARTINS, Suzana . 
 
PROCEDA – Profa. Dra. Lúcia Helena A. Matos. Profa. Dra. Clélia Ferraz Pereira de Queiroz. 
 
Processos de Ensino-Aprendizagem na Dança: Uma Experiência Curricular na Universidade Federal 
da Bahia. Prof. Me. Antrifo Sanches 
 
Redanças: Rede Colaborativa em Dança como Ação Política. Profª. Drª. Lúcia A. Mato 
 
Atividades de Extensão 

 
Foram desenvolvidas atividades de Extensão em Projetos de caráter Permanentes e Eventuais.  
 
- Curso Preparatório Pré-Vestibular, Cursos Livres de Pilates, Dança de Salão, Flamenco, Capoeira, 
Dança para 3ª Idade. 
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- Grupo de Dança Contemporânea da UFBa (GDC), com o espetáculo “MOEBIUS”, apresentando em 3 
temporadas no Teatro do Movimento, no Museus do Palácio da Aclamação e no Panorama Rio-Arte, 
no Rio de Janeiro.  
 
- Painéis Performático – foram realizados 03 Painéis Performáticos, com apresentações artísticas de 
alunos, professores e técnicos. Sendo que 02 na Escola de Dança e 01 na Escola de Administração. 
 
Publicações 
 
BRITTO, Fabiana Dultra ; JACQUES, P.B. . Corpocidade: arte enquanto micro-resistência urbana.  
FRACTAL: Revista de Psicologia , v. 1, p. 337-350, 2009. ( Artigo Completo Publicado em 
Periódico)  
 
LOBATO, Lúcia F. Brasil, qual é a sua cara? Texto completo apresentado no Grupo de Trabalho 
Pesquisa em Dança no V Congresso da ABRACE realizado em Belo Horizonte em 2008 e publicado em 
2009 por mídia eletrônica no: wwwportalabrace.org/vcongresso.  
 
LOBATO, Lúcia F. Malê Debalê: Uma Origem, uma Tribo, uma Festa, artigo publicado na Revista 
Repertório Teatro e Dança do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal 
da Bahia, ano 12, nº12, ISNN: 1415-3203, lançada no dia 10/08/2009 no Teatro Martins Gonçalves, 
Salvador-BA.  
 
LOBATO, Lúcia F. O pesquisador das práticas espetaculares em dança: aventura ou ousadia, artigo 
completo publicado por mídia eletrônica no: www.portalabrace.org/vreuniao, outubro 2009. 
 
LOBATO, Lúcia F. Potenciais da Dança para uma corpo-bio-grafia, resumo de comunicação, 
publicada nos Anais do II ENGRUPE- Encontro Nacional de Grupos de Pesquisa em Dança, página 49 
pela UNIRIO, outubro de 2009.  
 
MARTINS, Suzana. “Um olhar sobre o corpo divinizado no candomblé da Bahia”, VI Colóquio de 
Etnocenologia, Belo Horizonte – UFMG. (site do Colóquio). 
 
MATOS, Lúcia. Brief overview about dance in the Brazilian educational system. (Tradução de David 
Iannitelli).Texto completo apresentado no 2009 WAAE World Summit, com o tema Towards a 
Paradigm of Creative Education for the 21st Century, evento organizado pelo World Alliance for Arts 
Education, em Newcastle, UK, no período de 30 de outubro a 3 de novembro. O texto está 
disponível no site : http://www.worldallianceforartseducation.org/presentations.htm 
PIMENTEL, Ludmila. “ Constryendo cuerpos híbridos em La danza: El uso Del software Lifeforms em 
La criacion de videodanza. In: II Simpósio Internacional de Videodanza de Buenos Aires-Argentina 
Novembro/2009 . In: HTTP//www. 
 
PIMENTEL, Ludmila. “El diário de Sybille”. In: InterKTIONSLABOR 2009 WEBSITE. Gottelborn: julho, 
2009. In:HTTP//www. 
 
PIMENTEL, Ludmila. “Grupo Corpo e Tecnologia”. In:HTTP//www.dance-tech.net/ 
 
QUEIROZ, Clélia F. P.  Corpo, Mente, Percepção : Movimento em BMC e Dança,  São Paulo: Ed. 
Annablume, 2009. Auxílio Publicação FAPESP. 
 
Artigos: 
 
DALTRO, Fátima. Acessibilidade em Trânsito Poético - II Congresso de Baiano de Acessibilidade - 
Auditório Faculdade de Administração. Dezembro/2009. 
 
DALTRO, Fátima. Acessibilidade em Trânsito Poético. Oficinas de Dança para Pessoas com 
Deficiências. Auditório OTHON Palace, dezembro/20009. 
 
DALTRO, Fátima. Edital FUNCEB - Tô no Pelô. Ocupação das Praças do Pelourinho - 
Praça Pedro Arcanjo - outubro/2009. 
 
DALTRO, Fátima. Espetáculo: 1min e 1/2 de Instantes Poéticos. Intercâmbio França/Brasil Grupo X 
de Improvisação em Dança(BR) e Cia Artmacadam (FR) (20dias). 
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DALTRO, Fátima. Espetáculo: Os Três Audíveis. Ana,Judite e Priscila Edital Ocupação dos Espaços da 
Caixa -Teatro da Caixa/Curitiba - Junho 2009. 
 
DALTRO, Fátima. Palco Alternativo - Setembro de 2009. Cine Teatro Solar Boa Vista. 
 
DALTRO, Fátima. Plataforma Internacional de Dança - PID -Sala do Coro - TCA - Setembro 2009. 

 
IANNITELLI, L. M. M. M. Elaboração de Referenciais para Cursos de Graduação - MEC. 2009. 
 
MARTINEZ, Lorena Peixoto Nogueira Rodriguez; MIRANDA, J. G. V.; I. Vinhas; do Vale Cunha; Bruno 
Alves dos Santos; PEÑA, N.. Validação de ferramenta computacional livre e de código aberto, para 
análise acurada do movimento humano.. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
PEÑA, N.. Visão computacional do movimento. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
PEÑA, N.; Bruno Alves dos Santos; CUNHA, M.; I. Vinhas; J. G.V.Miranda ; LEITE, C. . Estudo 
cinemático do padrão de movimento levantar-se entre jovens dançarinos. 2009. (Apresentação de 
Trabalho/Conferência ou palestra).  
 
PEÑA, N.; J. G.V.Miranda; I. Vinhas; Lorena Peixoto Nogueira Rodriguez Martinez; Bruno Alves dos 
Santos; CUNHA, M.. Estudo cinemático do padrão de movimento levantar-se entre jovens 
dançarinos. In: Encontro de Físicos do Norte-Nordeste. Belém do Pará. 2009., 2009, Belém do Para. 
Livro de resumos, 2009. v. 1. p. 186-187. 
 
PEÑA, N.; J. G.V.Miranda; Lorena Peixoto Nogueira Rodriguez Martinez; I. Vinhas; Bruno Alves dos 
Santos; CUNHA, M.. Validação de ferramenta computacional livre e de código aberto, para análise 
acurada do movimento humano.. In: Encontro de Físicos do Norte-Nordeste. Belém do Pará. 2009., 
2009, Belém. Livro de resumos, 2009. v. 1. p. 186-187. 
 
PEÑA, N.; Mattar Marcia . Disfunções articulares mínimas e dor no joelho inespecífica entre 
dançarinos. Acta Fisiátrica , 2009. 
 
PEÑA, N.; Mattar Márcia. Prevalência e incidência de quedas entre maiores de 60 anos no bairro do 
Calabar. Revista Baiana de Saúde Pública , 2009.  
 
QUEIROZ, Clélia F. A perspectiva coletiva a partir dos sistemas corporais BMC. Texto completo 
apresentado no Grupo de Trabalho Pesquisa em Dança, Corpo e Cultura no V Congresso da ABRACE 
realizado em 2009 publicado em 2009 por mídia eletrônica no: wwwportalabrace.org/vcongresso.  
 
QUEIROZ, Clélia F. Constituições de ações físicas em performance por processos de Dança – BMC , 
resumo de comunicação, publicada nos Anais do II ENGRUPE- Encontro Nacional de Grupos de 
Pesquisa em Dança, página 47 pela UNIRIO, outubro de 2009.  
 
QUEIROZ, Clélia F. Em contato: a não execução artigo completo publicado por mídia eletrônica 
Revista Concinnitas virtual nº 15 - pg 129 - 137 no: http://www.concinnitas.uerj.br/ 
 
RENGEL, Lenira Peral. Corpo e Dança como lugares de corponectividade metafórica. Revista 
Científica/FAP (Curitiba. Online) , v. 4, p. 1-19, 2009. 
 
RENGEL, Lenira Peral. Dança FID. Belo Horizonte: FID Editorial, 2009 (Corpo, arte, educação). 
 
RENGEL, Lenira Peral. Modos de Pensaragir. Belo Horizonte: FID Editorial, 2009 (Corpo, dança, 
ensino, aprendizagem).  
 
SANCHES, Antrifo. Coreografia do Espetáculo “Os Cafajestes”. 2009. 
 
SETENTA, J. S.. A Temporalidade na Dança - artigo publicado na revista eletrônica idança. Revista 
Eletrônica Idança, 26 mar. 2009. 
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SILVA, E. R.; RIBEIRO, J.M.B.. O Poder Transformador da Arte para as Crianças e os Adolescentes. 
In: Luciana Rodrigues Silva. (Org.). Diagnóstico em Pediatria. 1º ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009, v. 1, p. 122-125. 
 
 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 

A nova gestão da escola de Enfermagem, empossada em fevereiro de 2009, assumiu o compromisso 
de implementar as propostas contidas no projeto de gestão elaborado com a participação ativa de 
todos os segmentos da Escola, norteado pelas seguintes diretrizes: 
a) Representação no Conselho Universitário que defenda políticas por uma universidade pública, 
gratuita e de qualidade e que promova a redução das desigualdades sociais; 
b) Projeto político-pedagógico que contemple conteúdos e práticas para assegurem o 
desenvolvimento de capacidades de pensar e agir frente ao contexto social, na perspectiva de um 
cuidado humanizado e da consolidação do Sistema único de Saúde, assumindo os estudantes como 
protagonistas essenciais da existência da Escola;  
c) Articulação da Escola de Enfermagem com as instituições e organizações de saúde, de ensino e da 
sociedade local e nacional;  
d) Reestruturação do processo de trabalho na Escola e da infra-estrutura física e material 
adequadas às necessidades do processo de trabalho acadêmico e às normas da Vigilância Sanitária; 
e) Promoção do compromisso da comunidade da Escola em torno da convivência construtiva. 
 
 
1 OBJETIVOS/PROPOSTAS, AÇÕES DESENVOLIDAS E RESULTADOS 
 
O ano de 2009 foi marcado por mudanças da direção da Escola, da coordenação do Colegiado de 
Graduação e da chefia do DECOM. Este foi o ano da reelaboração e aprovação do novo Projeto 
Político Pedagógico; da elaboração do plano diretor físico da Escola, acompanhado do projeto de 
reforma física geral, já licitado com recursos financeiros do REUNI. Este ano foi marcado também 
por iniciativas que estão promovendo uma articulação efetiva entre o ensino e os serviços de saúde, 
favorecido pela implementação do Pró-Saúde II1. 
Vale salientar que para a realização das ações e o alcance dos objetivos, além da colaboração 
interna de docentes, discentes, técnico-administrativos e dos trabalhadores terceirizados, foi 
fundamental o apoio recebido da Reitoria; das Pró-Reitorias, especialmente da PROPLAD (incluindo 
todos os seus setores), da PROGRAD e da PRODEP; da Prefeitura de Campo; da Divisão de Material; 
do Setor de Transporte, dentre outros. 
 

OBJETIVOS/PROPOSTAS AÇÕES DESENVOLIDAS RESULTADOS 

Buscar a integração 
entre as unidades 
acadêmicas, em 
particular as unidades 
da área da saúde 

Reuniões e oficinas de trabalho em conjunto 
com os cursos da área da saúde envolvidos no 
Pró-Saúde I e II (enfermagem, odontologia, 
medicina, farmácia, nutrição, fonoaudiologia 
e psicologia) 
 
Participação em reuniões com o Reitor e os 
Secretários de Saúde do Estado e do 
Município. 
 
Reuniões e oficinas com dirigentes e técnicos 
ligados à área de Recursos Humanos das 
secretarias estadual e municipal de Saúde e 
da Escola Estadual de Saúde Pública.  

Regulação da inserção de 
estudantes nos campos de 
prática.  
 
Elaboração de um 
planejamento conjunto 
(envolvendo todos os 
cursos da área da saúde) 
para inserção nos espaços 
de prática da rede básica 
de saúde. 
Agendada, para fevereiro 
de 2010, uma oficina de 
trabalho para 
programação das 

                                                           

1 O Pró- Saúde II - Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – é um programa do Ministério da 
Saúde em parceria com o Ministério da Educação que tem como principal objetivo a reorientação da formação dos 
profissionais de saúde na perspectiva de atender aos princípios e diretrizes do SUS. O projeto da UFBA, aprovado em 2008, 
envolve os cursos de Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e Psicologia e as secretarias estadual 
(SESAB) e municipal de Saúde (SMS).  
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atividades práticas dos 
estudantes na rede básica 
de saúde da SMS, 
envolvendo docentes; 
dirigentes, técnicos e 
preceptores dos serviços 
de saúde. 

Imprimir melhoria na 
formação de 
enfermeiras(os), 
através da elaboração e 
implementação de um 
Projeto Político 
Pedagógico com um 
desenho curricular que 
possibilite a formação 
de profissionais com 
competência para o 
cuidado; para a gestão; 
para a educação e para 
a pesquisa e que atuem 
como sujeitos sociais 
comprometidos com a 
democracia, com o 
Sistema Único de Saúde 
e com a cidadania.  

Reestruturação da Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação do Currículo. 
 
Criação das comissões de: estágio curricular 
supervisionado; atividades complementares e 
de organização do trabalho de conclusão de 
curso (TCC). 
 
Revisão da proposta de reestruturação do 
currículo que estava sendo apreciada por 
comissão da Câmara de Ensino de Graduação 
e foi devolvida ao Colegiado de Graduação 
para torná-la mais compreensível. 
 
Realização da oficina de currículo 
(coordenada pelo colegiado de Graduação e 
pelo grupo EXERCE) com a participação de 
docentes e discentes, para definição das 
estratégias de reorganização e 
operacionalização do novo Projeto Político 
Pedagógico. Mai. 2009. 
 
Elaboração de novo projeto político 
pedagógico que foi aprovado por todas as 
instâncias deliberativas da Escola. 

Projeto político 
pedagógico aprovado pela 
Câmara de Ensino de 
Graduação/CONSEPE em 
outubro de 2009. 
 
Implantação do novo 
currículo programada para 
2010.1. 
 
Todas as negociações para 
a operacionalização do 
currículo, envolvendo 
departamentos das 
diversas unidades de 
ensino e SUPAC, tiveram 
êxito (as demandas do 
colegiado foram 100% 
atendidas). 
 
 

Mobilizar 
professoras/professores 
e estudantes para a 
mudança das práticas 
pedagógicas e uso de 
metodologias ativas no 
processo 
ensino/aprendizagem. 
 

Encontro para apresentação e discussão da 
proposta e das etapas de implementação das 
mudanças no Projeto Político Pedagógico. 
Ago. 2009. 
 
Realização da segunda Oficina pedagógica 
para programação da implantação do novo 
currículo. Dez. 2009. 

Maioria das(os) 
professores mobilizada e 
comprometida com a 
implantação do novo 
currículo, mas 
explicitando algumas 
inseguranças, sobretudo 
no que diz respeito a 
adoção de metodologias 
ativas de ensino-
aprendizagem que inclui 
avaliação formativa.  

Desenhar estratégias 
que articulem 
ensino/pesquisa e 
intervenção social, 
assim como diferentes 
saberes e fazeres 
através de práticas 
multiprofissionais, com 
participação dos 
diversos segmentos 
sociais 

Desenvolvimento das disciplinas ACC: 
Cidadania e saúde e Organização do Núcleo 
de Excelência Clínica para o programa de 
Saúde da Família em Salvador, em articulação 
com os serviços de saúde, envolvendo 
estudantes de enfermagem, medicina, 
farmácia, nutrição e psicologia. 
 
Elaboração e implementação do projeto,   
apresentado e aprovado pelo Ministério da 
Saúde, para inserção da EEUFBA no Programa 
de Educação pelo Trabalho para a saúde/ 
PET-saúde, que envolve estudantes de 
enfermagem, medicina, farmácia, nutrição e 
psicologia e os serviços de saúde. 

Processos em andamento. 
Ainda não é possível 
mensurar os resultados. 

Desenvolver um plano 
estratégico para: Definição de critérios para credenciamento e 

O PPGENF obteve 
colaboração de vários 
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articular o ensino de 
graduação e pós-
graduação; apoiar a 
consolidação do curso 
de doutorado visando à 
preparação de docentes 
e pesquisadores; a 
ampliação do quadro de 
docentes permanentes; 
a ampliação da 
produção acadêmica 
qualificada de docentes 
e estudantes; a 
implantação e 
consolidação de 
parcerias 
internacionais; a 
reestruturação da 
Revista Baiana de 
Enfermagem 

recredenciamento de docentes para o curso 
de mestrado e doutorado. 

Abertura de vagas em disciplinas para 
estudantes de graduação e estudantes de 
pós-graduação de outras unidades de ensino e 
de profissionais dos serviços de saúde, bem 
como o desenvolvimento de 
projetos/atividades de pesquisa conjuntos, 
envolvendo os departamentos de 
Antropologia/FFCH; de Finanças e políticas 
públicas/Escola de Administração; do 
Instituto de Saúde Coletiva e o Núcleo de 
Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher 
(NEIM). 

Inserção de estudantes de graduação nos 
núcleos de pesquisa. 

Participação dos estudantes de pós-graduação 
nas atividades de ensino da graduação. 

Reestruturação da Revista Baiana de 
Enfermagem. 
 
Implantação da RBE on line. 

departamentos e 
programas de pós-
graduação na UFBA na 
formação de mestras e 
especialistas. 
 
Publicação de 01 número 
da Revista Baiana de 
Enfermagem (2007, 
volume 02).  
 
Organização de dois 
números a serem 
publicados, referentes aos 
anos de 2008 e 2009, para 
atualização da Revista. 

Reestruturar o processo 
de orientação e 
acompanhamento 
pedagógico dos 
estudantes 

Reuniões, promovidas pelo Colegiado de 
Graduação, com orientadoras acadêmicas e 
estudantes, por turma de ingresso, para 
apresentar e explicar as mudanças aprovadas 
no currículo, solicitar declaração de 
concordância em migrar para as matrizes de 
adaptação.  
 
Iniciada a discussão para estabelecer um novo 
processo de orientação e acompanhamento 
de estudantes.  

Retomada a orientação 
acadêmica. 
  
100% dos estudantes 
assinaram o termo de 
concordância para 
migração para o novo 
currículo. 

Estimular a participação 
política qualificada dos 
estudantes nos espaços 
de decisão na Escola, na 
Ufba e na sociedade 

Direção da Escola, Colegiados e 
Departamentos envolveram os estudantes em 
todas as discussões políticas e pedagógicas 
que dizem respeito à vida acadêmica, bem 
como em todos os eventos realizados pela 
Escola. 
 
Apoio político, técnico, financeiro e material 
para a realização das atividades do DA. 
 
 
 

Os estudantes, sob a 
liderança do DA, 
participaram ativamente 
da organização e 
realização do CONEEEnf, 
em Salvador; do CEBEEN, 
em Botucatu; do ENEEN, 
em Belém; do CONEEEnf, 
no Rio de Janeiro. 
O DA promoveu debates 
(“Aborto.... O Que temos 
a ver com isso?”; “O 
Processo de Trabalho 
da(o) Enfermeira (o)”); 
realizou a oficina sobre a 
Dengue; participou, junto 
com a ABEN-Ba, da 
organização e criação do 
Fórum de Escolas de 
Enfermagem. Participou 
ainda do “Fórum de 
Assistência Estudantil” e 
do Congresso de 
Estudantes da UFBA. 
 
O DAENF compõe a 
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Executiva Nacional de 
Estudantes de 
Enfermagem e os 
conselhos Municipal de 
Saúde e Gestor do HUPES. 
 
Publicação do jornal “O 
Mumuca” que já está na 
sua VI edição. 

Reestruturar a 
utilização dos espaços 
físicos da Escola e 
adequar a infra-
estrutura física às 
necessidades do ensino, 
da pesquisa, da 
extensão e às 
necessidades de 
acessibilidade 
 

Limpeza do espaço interno e externo da 
Escola, através da remoção de entulhos, 
aparas e material permanente para 
alienação. 
 
Restauração e impermeabilização de todo o 
telhado da Escola. 
 
Restauração e pintura das salas danificadas 
pelas chuvas no 7º andar (Pós- graduação). 
 
Manutenção corretiva das instalações 
hidráulica e elétrica. 
 
Adequação do espaço físico do Colegiado de 
Graduação. 
 
Restauração de mobiliário e de janelas 
danificadas. 
 
Acompanhamento e participação na 
elaboração do Plano Diretor Físico  e do 
projeto geral de reforma realizados pelos 
arquitetos da Planfísio/Proplad/UFBA. 

Plano Diretor Físico 
elaborado. 
 
Projeto para reforma 
física geral concluído e 
licitado. 
 
Início da reforma física 
geral agendada para 
janeiro de 2010. 

Aperfeiçoar o uso da 
biblioteca, apoiando a 
inauguração no curto 
prazo da Biblioteca 
Setorial da Saúde 

Reativação do e-mail da BIBENF. 
Informatização do serviço de empréstimo. 
Ampliação da equipe da biblioteca. 
Processamento técnico do acervo 
retrospectivo. 
Incorporação da biblioteca da escola de 
Nutrição. 
Treinamento de usuários. 
Inserção de teses na BDTN. 
Instalação do terminal para consulta do 
acervo. 

Iniciado o processo de 
modernização da 
biblioteca. 

Equipar e modernizar o 
CTEE;  o laboratório de 
informática e os demais 
setores da Escola. 

Compra e recebimento de material de 
informática e audiovisual. 
Adquirido mais equipamentos de informática 
e audiovisual, bem como mobiliário, com 
recursos do Pró-Saúde II. 
Aquisição de novas linhas telefônicas. 
Elaboração e encaminhamento de 04 projetos 
para emendas parlamentares individuais 
(Laboratório de simulação; laboratório de 
informática; auditório com vídeo e 
teleconferência; laboratório de tecnologias 
educacionais). 

Ampliação dos recursos de 
informática e 
audiovisuais. 
 
Ampliação de recursos 
financeiros pela 
aprovação das emendas 
parlamentares das(os) 
deputadas(os) federais: 
Lídice da Mata; Colber 
Martins Filho e Alice 
Portugal. 
 
 

Redimensionar as 
funções do corpo 
técnico-administrativo 

Reuniões sistemáticas com todos os 
segmentos da Escola, incluindo os 
trabalhadores terceirizados, para 

Continuam os problemas 
de apoio técnico-
administrativo, dado o 
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visando à promoção de 
um processo de 
trabalho que estimule, 
motive a todas/todos 
trabalhadores e que 
atenda aos interesses 
da Escola 
 

levantamento de problemas/insatisfações e 
elaboração conjunta de 
proposições/estratégias para minimização dos 
problemas. 
Redistribuição dos técnicos entre os setores 
da Escola. 
Reorganização da secretaria do colegiado de 
Graduação. 
Lotação de um técnico-administrativo, recém 
contratado, no colegiado de Pós- Graduação. 
Contratação de serviços de apoio 
administrativo para reforços nos colegiados 
de Graduação e Pós-Graduação. 
Inserção de um bolsista do “Permanecer” no 
colegiado de graduação. 
Redimensionamento das funções do corpo 
técnico-administrativo. 
Participação de duas técnicas em cursos 
promovidos pela PRODEP (Informática e 
gestão de pessoas)  

número elevado de 
profissionais com 
problemas de saúde; de 
profissionais que declaram 
não ter motivação para o 
trabalho e de um 
crescente número de 
técnicos em processo de 
aposentadoria. 
 
A inexistência, ainda, de 
um programa de 
“Educação Permanente” é 
uma lacuna que deverá 
ser preenchida para 
tornar o processo de 
trabalho mais estimulante 
e dinâmico. 

 
 
2 PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 

TÍTUTO DA PESQUISA 
 

COORDENADOR APOIO 

O grupo de convivência no existir da pessoa idosa longeva 
 

Tânia M. Menezes PIBIC 

Tempo ontológico no idoso com incapacidade 
 

Larissa C. Pedreira CNPq 

Acolhimento do usuário do SUS em urgência e emergência 
 

Ma Teresa Mariotti  PIBIC 

Retardo pré-hospitalar de pessoas com infarto agudo do 
miocárdio 

Fernanda Carneiro Mussi CNPq 

Compreensão do significado da dor como sintoma prodrômico 
do infarto agudo do miocárdio: vivências da clientela para 
ações imediatas 

Fernanda Carneiro Mussi Fapeb e 
CNPq 

Superação de desafios no fazer cotidiano do processo de 
formação da(o) enfermeira(o) 

Josicélia Dumêt Fernandes CNPq –  

O processo de capacitação da enfermeira frente ao contexto 
político-administrativo hospitalar 

Josicélia Dumêt Fernandes CAPES 

Avaliação da capacidade de gestão terceirizada de unidades 
de saúde do SUS municipal 

Cristina M. M. de Melo CNPq 

Avaliação da gestão descentralizada da vigilância 
epidemiológica no Estado da Bahia 

Cristina M. M. de Melo CNPq 

Avaliação das práticas de saúde na Atenção Básica à criança 
com foco na integralidade 

Cristina M. M. de Melo FAPESB 

Estágios curriculares na rede SUS / Ba: construindo uma 
proposta de avaliação  

Norma Fagundes Fapesb 

A Violência em Famílias Negras: tensões e sociabilidade 
 

Climene Laura de Camargo CNPq 

O  O cotidiano da violência familiar na população negra: um 
estudo dos determinantes s 

Climene Laura de Camargo FAPESB 

PR Pomovendo cidadãos:cooperativa de doces caseiros Climene Laura de Camargo CNPq 

Pu Publicações de enfermagem sobre gravidez na adolescência: 
enfoque etnográfico no período de 2004-2009 

Climene Laura de Camargo PIBIC 
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De Deficiência visual: ações preventivas desenvolvidas pela(o) 
enfermeira(o) 

Climene Laura de Camargo PIBIC 

Ocorrência de gravidez não planejada em áreas de cobertura 
do PSF, Salvador- BA 

Edméia de Almeida 
Cardoso Coelho 

CNPq 

O  O avesso da amamentação: representações, sentido e 
significado para mulheres soropositivas para os virus HIV e 
HTLY 

Mirian Santos Paiva CNPq 

 
 
3 PROJETOS E AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

TÍTULO 
 

COORDENAODR APOIO 

Núcleo de tecnologia e educação permanente à distância 
para a área da saúde. Salvador. 2006-2010. 

Gesilda Lessa MS/Unesco 
UFBA 

Implementação do Espaço Alternativo – EPA. Maternidade 
Tsylla Balbino 

Isa Nunes Permanecer 

Organização do Núcleo de Excelência Clínica para o 
Programa de Saúde da Família (PSF) em Salvador 

Maria Enoy N. Gusmão Permanecer 

Promoção da Saúde para o enfrentamento da violência no 
Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário 

Cristina M. M. de Melo Permanecer 

Promoção da Saúde e Cidadania na Comunidade de Alto do 
São João – Salvador - Bahia 

Mariza Almeida Permanecer 

Educação em Saúde direcionada a prevenção e ao controle 
das Hepatites B e C no bairro Vale das Pedrinhas em Salvador 
- BA 

Michele Mandagará de 
Oliveira 

Permanecer 

Programa de educação pelo trabalho para a saúde/ PET-
Saúde 

Maria Enoy Gusmao 
Cristina  Melo 

Ministério da 
Saúde 

 
 
4 EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA ESCOLA 
 

• IX e X “Semana de calouros”. DA/PET/Colegiado de Graduação. Março e agosto de 2009. 
• Seminário Internacional comemorativo dos 30 anos do PGENF. PGENF/Universidade de 

Montreal. Mar. 2009. 
• Semana de enfermagem – Seminário “ Prática da(o) Enfermeira(o)”. Exerce/DAENF/ABEN-

Ba. Mai. 2009. 
• I Exposição do Núcleo de Memória da EEUFBA – “Escola de Enfermagem da UFBA: mulher e 

inclusão social”. Núcleo de Memória da EEUFBA. Maio de 2009. 
• Seminário “Discutindo a Atenção Básica no Brasil”. Grupo Gerir/PGENF.  
• Seminário “Promoção da saúde no enfrentamento da violência”. PET-Saúde/PGENF. Set. 

2009 
• Roda de conversa: o processo de trabalho da enfermeira e o ato médico. Grupo 

Gerir/DAENF/ABEN-BA/Sindicato dos Enfermeiros da Bahia. 
• Mesa redonda: a organização da atenção domiciliar e a atuação da enfermeira. Grupo 

Gerir/PGENF. 
• I Encontro do Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da UFBA com os comitês de Ética do 

Estado da Bahia. Set. 2009. 
• I Seminário de Saúde Pública. DAENF. Out. 2009. 
• Fórum de Escolas de Enfermagem. ABEN-Ba/EXERCE - EEUFBA. 
• I Mostra de Atividades da Escola de enfermagem da UFBA. Dez. 2009. 
 

 
5 CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS 
 
World Learning/School for International Trainig (SIT); Secretaria Estadual de Saúde da Bahia; 
Secretaria Municipal de Saúde de Salvador; Ministério da Saúde – Pró-Saúde II; UFRJ/UNATI/UEA – 
Projeto BVS Enfermagem; Ministério da Saúde – Rede BVS Enfermagem; Hospital São Rafael; 
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Instituto Cárdio-pulmonar, Hospital Espanhol e o Centro de Estudos e Pesquisas Sócrates 
Guanaes/Hospital da Cidade. 
 
 
6 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
No ano de 2009, foram realizadas 868 matrículas na graduação (439 alunos em 2009.1 e 429 em 
2009.2); 100 estudantes ingressaram através do vestibular; houve um jubilamento; 12 abandonos do 
curso; 101 diplomados em bacharel em Enfermagem. 
A pós-graduação strcto sensu tem 93 estudantes. (73 em mestrado e 20 em doutorado). Em 2009, 
ingressaram 24 estudantes para o mestrado e 09 para o doutorado. Foram formados este ano 14 
mestres e 07 doutoras. 
Nos cursos de pós-graduação lato sensu estão matriculados 127 alunos – Especialização em Auditoria 
- 44 alunos; Enfermagem Intensivista sob a forma de residência – 44 residentes; Especialização em 
Enfermagem em Bloco Cirúrgico e UTI – 39 alunos. 
A Escola desenvolve também o Programa de educação Tutorial – PET/SESU/MEC com 10 bolsistas e 
04 voluntários. 
Os Departamentos (DEMCAE e DECOM) ofereceram 50 disciplinas (DEMCAE:18 e DECOM: 32) e 2.928 
vagas. Dessas vagas, 2.531 foram preenchidas (1.076 do DEMCAE e 1.455 do DECOM). 
 
 

ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 
 

1. Metas definidas para o ano de 2010 
 
• Reestruturação física da Escola  e do Hospital de Medicina Veterinária; 
• Fortalecimento da graduação em Medicina Veterinária; 
• Fortalecimento do Programa Ciência Animal nos Trópicos; 
• Diversificação dos indexadores da Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal 

(http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa; 
• Implantar um novo Projeto Pedagógico para o curso de Medicina Veterinária; 
• Continuidade do incentivo aos intercâmbios entre acadêmicos e docentes da EMEV/UFBA;   
• Modernizar as estruturas dos laboratórios melhorando a condição de permanência, ensino   

pesquisa nos seus espaços físicos. 
 
 
2. Ações implementadas para o cumprimento das metas e avaliação das não-implementadas 
 
• Discussão sobre Planejamento dos espaços físicos para proporcionar melhor atendimento das 

atividades acadêmicas no dimensionamento espacial dos prédios da Unidade, 
acompanhamento do processo de elaboração das plantas arquitetônicas; 

• Ampliação do número de vagas acadêmicas em Medicina Veterinária;  Implantação do Curso 
de Zootecnia; e a realização de concursos publicos para professores;  

• Implantação do Curso de Doutorado, tornando-se assim Programa de Pós-graduação em 
Ciência Animal nos Trópicos, com Conceito 4 pela CAPES, oferecendo 13 vagas; Ingressaram 
10 alunos para o nível Doutorado e nove alunos  no  Mestrado do Programa. 

 
 
3. PROJETOS E AÇÕES DE EXTENSÃO  
 
• Implantação de um rebanho de bovinos de corte e ampliação do rebanho bubalino com 

Implantação de 15 hectares de novas pastagens na Fazenda Experimental de Entre Rios  
• Recuperação de 20ha de pastagens degradadas( Entre Rios) 
• Implantação de 5km de cerca eletrificada para contensão de animais( Entre Rios) 
• Plantio de quatro ha de milho e dois de sorgo para produção de silagem (São Gonçalo) 
• Produção de 50toneladas de silagem de milho e 50 toneladas de silagem de sorgo para 

suplementação das vacas em lactação. 
• Construção de 32 baias para alojamento de bovinos em experimentos científicos 
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• Construção de um aprisco para alojamento de caprinos e ovinos em experimentos científicos 
• Aquisição de Balança eletrônica para pesagem de bovinos e brete de contenção. 
 
 
4. Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e de pós-graduação 
 
• Implantação do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica Novas Fronteiras – EDITAL 

PROCAD 08/2008 – NF. Este Programa permitiu o intercâmbio entre alunos e professores de 
pós-graduação do PPGCAT e o Programa de Pós-graduação em Clínica Veterinária da Escola 
de Medicina Veterinária de Jaboticabal; 

• Curso de Epidemiologia Veterinária, com a participação de Professor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; 

• Incremento do número de docentes orientadores e diversificação das linhas de pesquisa nos 
níveis de mestrado e doutorado; 

• Ampliação da oferta de estágios curriculares e extracurriculares; 
• Ampliação do oferecimento de serviços na clínica médica, cirúrgia e diagnóstico 

laboratorial, conseqüente da implantação da residência; 
• Elaboração de métodos alternativos para o ensino da cirurgia; 
• Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Histopatologia; 
• Cursos de Extensão na área de Patologia Mamária Comparada; 
• Melhorias na operacionalização do Setor de Anatomia Patológica com a construção de novas 

instalações para aulas práticas; 
• Implementação de normas e procedimentos de biosegurança para os Setores de Clínica e 

Cirurgia do HOSPMEV; 
• Fortalecimento do programa de estágios na área de Reprodução Animal; 
• Elaboração da nova grade curricular para 2010; 
• Reformulação da disciplina Farmacologia Clínica e Terapêutica; 
• Aumento no número de Disciplinas a realizarem aulas práticas nas Fazendas; 
• Continuação do processo de adequação das Fazendas Apoiando os experimentos científicos 

para elaboração de Monografias de Graduação e Teses de Mestrado e Doutorado. 
 
 
5. Destaques em relação ao ensino de graduação e de pós-graduação 
 
• Implantação do Curso de Doutorado, o primeiro na área no Estado da Bahia; 
• Implantação do Curso de Especialização em Medicina Veterinária na forma de RESIDÊNCIA, 

com o ingresso de quatro pós-graduandos; 
• Criação do Curso de Graduação em Zootecnia; 
• 108 Trabalhos de conclusão de Curso da Graduação em Medicina Veterinária;  
• Aprovação de três bolsa de PRODOC nas áreas produção e  Reprodução de Pequenos Animais 

e outra  de Pós Doutorado junto a FAPESB; 
• O Programa de Pós-graduação Ciência Animal nos Trópicos teve 35 alunos regulares  em 

2009. Com um total de 17 dissertações defendidas.  
• Foram publicados 35 artigos científicos resultados de pesquisas realizadas pelo Programa, 

destacando-se que houve participação não somente dos professores/pesquisadores do 
programa e dos pós-graduandos como também de alunos da graduação (bolsistas PIBIC e 
estagiários dos diversos laboratórios). 

 
 

Alexandra Soares Rodrigues. Efeito da associação da Somatotropina Recombinante Bovina (rbST) a 
um protocolo de superovulação de bovinos. Programa Permanecer.  
Alexandra Soares Rodrigues. Efeito do fracionamento de doses de sêmen congelado sobre a taxa de 
prenhez em programas de IATF em bovinos. início: 2009/2010 (EM ANDAMENTO). Aline Cavalcante 
Pereira da Silva. Realização de ELISA. Indireto para diagnóstico sorológico de infecção por 
Leishmania em cães vacinados contra leishmaniose visceral. (Projeto Iniciação Científica). Camila 
Pinho Balthazar Da Silveira. Treinamento do Serviço em Cirurgia veterinária. Programa Permanecer. 
Carlos Humberto da Costa Vieira Filho. Proliferação celular, apoptose e expressão da Ciclina A e do 
p21 no tumor de Ehrlich sob efeito do hipotireoidismo associado ou não à castração. Bolsa 
PIBIC.Carlos José Santos Virgens. Realização de exame parasitológico de aspirados esplênicos e de 
infonodo para pesquisa de infecção por Leishmania em cães vacinados contra leishmaniose visceral. 
(Projeto Iniciação Científica). Clauceane de Jesus. Divulgação de conceitos de guarda responsável 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2009 

 37 

de animais de companhia e sensibilização para prevenção de zoonoses, bem-estar animal e sanidade 
do meio ambiente em Salvador. Programa Permanecer. Claudia Kazumi Kyia. Comparação entre eCG 
e FSH na indução do estro e na prenhez de ovelhas inseminadas pela via laparoscópica.(PIBIC) 
Cristiane Carina Yuki. Avaliação in vitro do extrato metanólico de Prosopis juliflora sobre 
carrapatos de bovinos, Boophilus microplus (bolsista PIBIC/CNPq). Deusdete  Conceição Junior – 
Monitoria em  Cirurgia Veterinária. Projeto Permanecer. Dianna Melo Teixeira. Emprego da 
abraçadeira de náilon na orquiectomia em caprinos(PIBIC). Elane de Alencar Arrais Machado. 
Biocompatibilidade e Comportamento do Cimento de α-Fosfato Tricálcico de Dupla Pega com 
Macroporosidades como Implante de Órbita em Coelhos (Oryctolagus Cuniculus; Linnaeus, 1758) 
(PIBIC). George Willann  Mota dos Santos Mercês. Treinamento em serviço de Cirurgia em Cirurgia 
Veterinária. Programa Permanecer. Gisele Dias da Silva. Avaliação in vitro do extrato metanólico de 
Prosopis juliflora sobre carrapatos de bovinos, Boophilus microplus. PIBIC Voluntária. Isabel Meira 
Faleiro - Treinamento em serviço em Cirurgia Veterinária. Projeto Permanecer.Jair Ribeiro 
Orientação de outra natureza. Permanecer Jairo Torres Magalhães Junior.  Estudo da fauna 
flebotomínica transmissora de Leishmania na cidade de Salvador e municípios do Litoral Norte da 
Bahia. (PIBIC). Inara Pereira Gonçalves. Metabolismo oxidativo de heterófilos de Ara sp pela técnica 
de quimioluminescência.  Orientação de outra natureza. Universidade Federal da Bahia. Programa 
Permanecer. Luana Machado Pinheiro . Efeito do tratamento com Hormônio Liberador de 
Gonadotropina (GnRH) sobre a taxa de prenhez de receptoras de embriões bovinos(PIBIC).Luciana 
Ferreira Domingues. Aproveitamento do resíduo líquido de Agave sisalana como anti-helmíntico na 
produção de caprinos (bolsista FAPESB). Luciano Guimarães Tanajura Requião. Reposta tecidual 
local ao implante da abraçadeira e do fio cirúrgico de náilon em músculo de ratos.(PIBIC 
Voluntário). Margarete Neres Silva. Monitoria para a disciplina de Semiologia Veterinária. Início: 
2008/2009. Orientação de outra natureza. Programa Permanecer. Marina Santana Rossi Peixoto. 
Ocorrência de protozoários coccídio do gênero Cryptosporidium em arara (Ara sp) mantidas em 
sítios ecológicos do Estado da Bahia(PIBIC).Marilia Carneiro. Serviço de Clínica Médica e 
Oftalmologia de Pequenos Animais no Hospital Programa Permanecer.Nairléia dos Santos Silva. 
Realização de ELISA e cultivo de aspirado esplênico para determinação do perfil de IgG total, IgG1, 
IgG2 e parasitismo em cães sob intervenção vacinal contra leshmaniose visceral. (PIBIC). Patrícia 
Alvez Dultra. Monitoria para a Disciplina de Semiologia. Orientação de outra natureza. Programa 
Permanecer. Priscila Assis Ferraz. Efeito do fracionamento em diferentes diluidores de doses de 
sêmen congelado de bovinos sobre os parâmetros espermáticos e pH. Priscila Pereira Damasceno – 
Monitoria em  Cirurgia Veterinária. Projeto Permanecer. Rafaela Duplat Dorea. Influência da espécie 
no Hemograma de Araras (Ara. sp) mantidas em sítios ecológicos do Estado da Bahia. (PIBIC Rogério 
Magalhães. Divulgação de conceitos responsabilidade ambiental: sensibilização para prevenção de 
zoonoses, bem-estar animal e sanidade do meio ambiente em Salvador. Programa 
Permanecer.Thiago Santos Rodrigues Rodolfo. Realização de PCR para diagnóstico molecular de 
infecção por Leishmania em cães vacinados contra leishmaniose visceral(PIBIC). Ticianna Conceição 
de Vasconcelos(PIBIC).Vinicius de Jesus Moraes. Emprego da abraçadeira de náilon na orquiectomia 
em bovinos (PIBIC).Vladimir Lênin Freitas de Araujo Silva. Avaliação de dois métodos alternativos no 
ensino da Técnica cirúrgica. Programa Permanecer. 
 
 
6. Principais projetos de pesquisa 
 
• O programa de pós-graduação que apresentou em torno de 35 publicações está associada com o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa contemplados, com aproximadamente R$ 1.219,90 
resultado de financiamento para aquisição de equipamentos e custeio para as pesquisas, 
modernizando a estrutura dos Laboratórios da Escola de Medicina Veterinária. 

• Projeto de infra-estrutura do programa Ciência Animal nos Trópicos - Edital Infra-estrutura 
Mestrado e Doutorado - Notas 4 e 5 Capes,  FAPESB Pedido Nº. 5249/2008, Valor Aprovado: R$ 
299.730,00. Coordenação: Maria Ângela Ornelas de Almeida e Maria Consuelo Caribe Ayres – 
Projeto Interdepartamental(em andamento). 

• Projeto Pró-equipamento 2009 – Edital Capes – Para aquisição de equipamento para o 
Laboratório de hematologia e bioquímica clínica do PPCAT – Valor R$ 72.000,00 – Coordenação: 
Maria Consuêlo Caribé Ayres 

• Projeto Pró-equipamento 2008 – Edital Capes – Para aquisição de equipamentos para o 
Laboratório de Nutrição Animal pelo PPCAT – Valor  R$ 130.000,00 – Coordenação: Ronaldo 
Lopes Oliveira. 

• Desenvolvimento, padronização e validação de PCR-RFLP para o biomonitoramento de frangos 
expostos a aflatoxinas. Edital Universal CNPq, Nº. do Processo 470937/2008-4. Valor Recebido: 
R$ 19.810,12 - Coordenação: Profª. Maria José Moreira Batatinha (em andamento) 
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• Estudo da resposta imune associada à transmissibilidade do parasito ao vetor por 
xenodiagnóstico em cães de área endêmica na Bahia. Financiador: Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Bahia - Auxílio financeiro FAPESB R$ 27.000,00 - Coordenação: Profª. 
Stella Maria Barrouin Melo (am andamento). 

• Sexagem de espermatozóides ovinos por centrifugação em gradiente de densidade. 
Financiamento da CAPES/PRODOC. Valor Recebido: R$ 24.000,00 - Coordenação: Prof. Alberto 
Lopes Gusmão (em andamento). 

• Relação da transcrição e expressão de colectinas no abomaso e a resistência de ovinos a 
nematódeos gastrintestinais. Edital MCT/CNPQ N º 06/2008 – Jovens Pesquisadores, Nº. do 
Pedido: 571499/2008-2, Valor Recebido: R$ 363.196,00. Coordenação: Maria Ângela Ornelas de 
Almeida (em andmaento). 

• Relação da expressão de colectinas em caprinos com infecção por nematóides gastrintestinais. 
CAPES/PRODOC, Código: 28001010036P7. Valor Recebido: R$ 24.000,00. Coordenação: Maria 
Ângela Ornelas de Almeida (em andamento) 

• Investigação molecular e sorológica de Hammondia heydorni, Neospora caninum e Toxoplasma 
gondii em bovinos e caprinos oriundos de abatedouros no Estado da Bahia. Coordenação: Luís 
Fernando Pita Gondim. Financiamento: Edital Universal CNPq – valor: R$20.000,00 (em 
andamento) 

• Implantação de técnicas avançadas para o diagnóstico da neosporose e toxoplasmose animal no 
estado da bahia Coordenação: Luís Fernando Pita Gondim, Financiamento: Fapesb – valor: 
R$120.000,00; 

• Proposta de um sistema de Vigilância Epidemiológica para Tuberculose Bovina no Estado da 
Bahia: caracterização molecular e análise espacial da distribuição de Mycobacterium bovis no 
estado. Auxílio financeiro do CNPq, Programa de Pesquisa em Agropecuária e do Agronegócio, 
edital universal 15/2007, totalizando R$ 121.000,00, a ser concluído em quatro anos, no 
Laboratório de Bacterioses do Hospital de Medicina Veterinária da UFBA. Colaboração: Joselito 
Nunes Costa; 

• Aproveitamento de tortas oleaginosas oriundas da produção de biodisel na alimentação de vacas 
em lactação a pasto. Auxílio financeiro do CNPq. Coordenação: Prof. Dr. Ronaldo Lopes Oliveira 

• Níveis de torta de dendê (palmiste) na dieta de cordeiros confinados. Auxílio financeiro FAPESB. 
Coordenação: Prof. Dr. Ronaldo Lopes Oliveira; 

• Níveis crescentes de óleo de licuri (Syagrus coronata (martius) beccari) no suplemento 
concentrado sobre o desempenho e a qualidade do leite de vacas em pastejo rotacionado de 
capim Tanzânia. Auxílio financeiro FAPESB. Coordenação: Prof. Dr. Ronaldo Lopes Oliveira; 

• Desempenho produtivo e reprodutivo de machos caprinos submetidos a dietas com níveis 
crescentes de óleo de licuri (Syagrus coronata (martius) beccari). Auxílio financeiro FAPESB. 
Coordenação: Prof. Dr. Ronaldo Lopes Oliveira; 

• Desenvolvimento de PCR multiplex para diagnóstico de Babesia caballi e Theileria equi e 
Comparação com nested PCR e Amplificação de DNA Isotérmica. Auxílio financeiro FAPESB. 
Coordenação: Prof. Dr. Carlos Roberto Franke; 

• Implantação e disponibilização do diagnóstico molecular em reservatórios animais do vírus da 
raiva no Estado da Bahia. Auxílio financeiro FAPESB. Coordenação: Prof. Dr. Carlos Roberto 
Franke; 

• Biocompatibilidade e Comportamento do Cimento de α-Fosfato Tricálcico de Dupla Pega com 
Macroporosidades como Implante de Órbita em Coelhos (Oryctolagus Cuniculus; Linnaeus, 1758). 
Coordenador Profª. Arianne Pontes Oriá. FAPESB-Programa de Apoio Regular (R$ 47.974,00); 

• Aproveitamento do resíduo líquido de Agave sisalana como anti-helmíntico na produção de 
caprinos. Coordenador rofª. Maria José Moreira Batatinha. FAPESB-Programa de Apoio Regular 
(R$ 35.996,50); 

• Avaliação farmaco-toxicológica a fração de saponinas extraída da Agave sisalana (sisal) sobre 
parasitos de caprinos. Coordenador pela Profª. Maria José Moreira Batatinha. Período: 
05/03/2008 a 05/03/2012 (em andamento). 

 
Administração de Vitamina C em cadelas diagnosticadas em estro por citologia vaginal para desvio 
da proporção do sexo da ninhada.  Financiamento próprio do LABORA. Orientação – Dr. Max Vitória 
Resende - Co-orientação: Prof. Alberto Lopes Gusmão.  
Fecundação de oócitos de bijupirá com sêmen fresco e criopreservado. Co-orientação – Dr. Max 
Vitória Resende. 
Caracterização de marcadores hematológicos e bioquímicos para avaliação das condições sanitárias 
e ambientais em cultivos de tailápias Oreochromis nilotcus (L., 1758), no Estado da Bahia. Bolsa 
CNPq Processo no. 551365/2009-9. Com após Balcão no valor de R$ 20.000,00   
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Biotecnologia do sêmen ovino – Criopreservação de sêmen com utilização de crioprotetores 
alternativos e antioxidantes, com a fertilidade avaliada através da microscopia de fluorescência e 
teste in vivo. Coordenador Prof. Antonio de Lisboa Ribeiro Filho.Período: 01/09/2009 à 
31/08/2010Valor: R$ 3.600,00 - Termo de Outorga: BOL1829/2009. (EM ANDAMENTO). 
Edital FAPESB 10/2009: Apoio a projetos de pesquisa no estado da Bahia, com o título: Investigação 
da transmissibilidade de Leishmania por cães sob intervenção vacinal em Salvador e litoral norte da 
Bahia – Stella Maria Barrouin Melo.  
Edital MCT/ CNPq 14/2009: Investigação da transmissibilidade de Leishmania por cães sob 
intervenção vacinal: um estudo clínico, imunológico, parasitológico e xenodiagnóstico em Salvador e 
litoral norte da Bahia - Stella Maria Barrouin. 
Pododermatite ovina: caracterização clínica e efeitos no leucograma e proteínas de fase aguda 
Coordenador Prof. José Eugênio Guimarães (PIBIC) 
Haptoglobina como ferramenta no diagnóstico laboratorial da Tristeza Parasitaria Bovina. 
Coordenador Prof. José Eugênio Guimarães. (PIBIC) 
Caracterizar a resposta inflamatória associada aos carcinomas mamários da cadela correlacionando 
os resultados com fatores prognósticos e com a taxa de sobrevida dos animais. Doutoranda/ 
Geovanni Dantas Cassali, UFMG - Orientador / Rogéria Serakides UFMG.  
Proliferação celular, apoptose e expressão da Ciclina A e do p21 no tumor de Ehrlich sob efeito do 
hipotireoidismo associado ou não à castração. 

Expressão da COX-2 e caracterização da resposta inflamatória nos carcinomas de mama de cadelas. 

(Profª. Alessandra Estrela da Silva Lima). 

Quantificação dos índices de proliferação celular e apoptótico no tumor de Ehrlich sob efeito do 

hipertireoidismo associado ou não à castração. 

Efeitos da infusão contínua de propofol sobre parâmetros hemodinâmicos, ventilatórios, 
hemogasométricos e movimentação celular, em coelhos submetidos ao pneumoperitônio e mantidos 
em cefalodeclive ou em posição horizontal – Projeto aprovado FAPESB R$ 39.000,00 
Avaliação eletrocardiografica, ventilométrica e hemogasométrica de coelhos anestesiados com 
isofluorano ou sevofluorano e submetidos à ventilação espontânea ou controlada a volume. Projeto 
aprovado FAPESB R$ 46.000,00 
Desenvolvimento de um aplicativo multimídia como instrumento de apoio ao ensino da disciplina de 
Técnica Cirúrgica Veterinária. 
Caracterização da resposta inflamatória nos carcinomas mamários da cadela. 
 
7. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 

 
• Atendimento Ambulatorial: Setores de Cirurgia e Clínica de Animais no Hospital Veterinário e no 

Centro de Desenvolvimento da Pecuária-CDP; 
• Atendimento Laboratorial: Laboratório de Anatomia Patológica; Laboratório de Análises Clínicas; 

Laboratório de Reprodução; Laboratório de Toxicologia; Laboratório de Diagnósticos das 
Parasitoses dos Animais; Laboratório de Infectologia Veterinária; Laboratório Inspeção e 
Tecnologia de Leite e Derivados; Laboratórios de Inspeção e Tecnologia de Carne e Derivados; 
Laboratório de Sanidade Avícola; Laboratório de Zoonoses; Laboratório de Nutrição Animal; 

• Curso a distância – Moodle UFBA: Curso de capacitação em educação ambiental e saúde pública 
aplicado à interação homem-animal– Moodle UFBA – PROEXT; 

• Projeto Permanente Museu Interativo de Anatomia Comparada, voltada ás escolas de ensino 
médio e fundamental recebeu um  total de 3.190 mil alunos visitantes; 

• Programa de Geração e Difusão de Tecnologia Em Pecuária de Leite;  
• Criação de Poedeiras melhoradas à moda Caipira; 
• Exposição do Museu Interativo de Anatomia Comparada com um total de 2000 visitantes 

provenientes de Escolas públicas do ensino fundamental e médio;  
• Participação no evento ECOSESC Bahia realizado no Parque Costa Azul; No total de 

aproximadamente 400 visitantes; 
• Cursos de capacitação em biotécnicas da reprodução para Acadêmicos e Veterinários.  
• Implantação e execução de programa controle populacional de cães e gatos através da 

esterilização cirúrgica no município de Salvador; 
• Consultoria Técnico-científica para Médicos Veterinários e produtores no controle e prevenção 

das intoxicações em Medicina Veterinária; 
• Programa de treinamento para Terceiros Países - IV Curso Internacional sobre o Diagnóstico das 

Parasitoses dos Animais de Produção. Valor Recebido: R$ 17.000,00;  
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• Projeto grupo de educação e sanidade avícola-novas perspectivas; 
• Desenvolvimento de Atividade Multidisciplinar em áreas de Assentamentos e Reforma Agrária; 
• Curso de diagnóstico por ultrassonografia na reprodução bovina e equina, 2008. Sistema de 

criação de Jumento Pega para produção de muares, na Fazenda Experimental de Entre Rios, BA. 
• Exame Anatomopatológico e Imunohistoquímico no Prognóstico e Tratamento das Lesões 

Mamárias em Pequenos Animais.  
 
 
8. Eventos relevantes realizados pela Unidade 

 
• IV Curso Internacional sobre o Diagnóstico das Parasitoses dos Animais de Produção; 
• Implantação e execução de programa controle populacional de cães e gatos através da 

esterilização cirúrgica no município de Salvador; 
• Cursos de capacitação em biotécnicas da reprodução para Acadêmicos e Veterinários; 
• Curso teórico-prático: Ultrassonografia na Reprodução de Pequenos Ruminantes; 
• Primeiro Simpósio de Neurologia Veterinária  - NEUROVET. 
 
 
9. Intercâmbios de natureza acadêmica 

 
• Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) - Treinamento no Japão: Docente: Prof Dr 

Maurício  Costa Alves Silva; 
• EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE - Treinamento em Técnicas in vitro para avaliação de plantas – 

aluno de mestrado Roberta Xavier da Silveira; 
• Laboratório de Patologia e Biointervenção – CPqGM – FIOCRUZ – BA; 
• Laboratório de Engenharia Tecidual e Imunofarmacologia – CPqGM – FIOCRUZ–BA; 
• Centro de Controle de Zoonoses – Salvador – Bahia; 
• Laboratório de Imunoquímica de Proteínas – ICB – UFBG – MG. 
 
 
10. Convênios, cooperações, e parcerias de que participe a Unidade 
 
• Manutenção do convênio com a Agência de Cooperação Internacional do Japão/JICA na 

modalidade de Programa de Treinamento para Terceiros Paises/TCTP; 
• Parceria com a Companhia de PolÍcia de Proteção Ambiental (COPPA); 
• O Centro de Criação de Animais de Laboratório – Biotério tem parceria com outras unidades da 

UFBA e órgãos públicos;   
• Colheita não cirúrgica de embriões ovinos. (Curso de curta duração ministrado/Extensão). 
• Influência das parasitoses no manejo reprodutivo em ruminantes. (Curso de curta duração 

ministrado/Extensão); 
• Patologia Mamária Humana, Animal e Experimental relacionadas ao diagnóstico cito e 

histopatológico de lesões.  Conjuntas no grupo de pesquisa do CNPq; 
• Participação da docente Maria José Moreira Batatinha em treinamento no Japão contemplada 

com bolsa da JICA – de agosto de 2009 a agosto de 2010; 
• Programa de Estudantes-Convênio de Pós-graduação - PEC-PG – participação, no mestrado, do 

médico veterinário Alfeu Cavele do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique; 
• Troca de informações científicas para implantação do Projeto “Perfil parasitário de caprinos e 

bovinos no distrito de Angonia, Tete, Moçambique, com ênfase na avaliação de resistência 
aos antiparasitários”. CNPq Proc. 490499/2008-2. (Edital MCT/CNPq N º 012/2008 –  
PROÁFRICA); 

• Cooperação LIVE/ Laboratório de Patologia e Biointervenção – CPqGM –    FIOCRUZ – BA; 
• Laboratório de Engenharia Tecidual e Imunofarmacologia – CPqGM –     FIOCRUZ – BA; 
• Parceria com a EMBRAPA CAPRINOS e CENTRO DE PESQUISA GONÇALO MONIZ /FIOCRUZ, para 

desenvolvimento do projeto “Relação da expressão de colectinas em caprinos com infecção por 
nematóides gastrintestinais”, financiado pela FABESP; 

• EMBRAPA EMBRAPA-CPPSUL, INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS e 
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ para desenvolvimento do projeto “ Relação da 
transcrição e expressão de colectinas no abomaso e a resistência de ovinos a nematódeos 
gastrintestinais”; 
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• Convênio estabelecido com a Embrapa Caprinos - Sobral, para realização do projeto Semi-árido, 
que tem como objetivo o estudo das Lentiviroses e da língua azul em caprinos e ovinos da 
Microrregião de Juazeiro/BA; 

• Convênio com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SECTI) para 
execução do CISA. Primeira fase licitada em dezembro de 2008. Obra prevista para iniciar-se em 
Janeiro de 2009. 

 
 
11. Perspectivas para o exercício de 2010 

 
• Acompanhamento e adequação de reformulação curricular;  
• Reforma do Hospital de Medicina Veterinária – HOSPMEV; 
• Reforma da Escola de Medicina Veterinária e utilização do Pavilhão de Aulas V adequando a 

demanda de espaço físico da Escola; 
• Construção do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres na Fazenda de Oliveira 

dos Campinhos / Escola de Medicina Veterinária da UFBA de gestão compartilhada UFBA/IBAMA 
com o apoio da Petrobrás Na forma de um CETAS modelo, com atribuições de coordenação 
estadual das demais unidades e de promover ações permanentes de capacitação profissional 
para os técnicos dos CETAS da Bahia; 

• Implantação de normas e procedimentos de biossegurança para os diferentes setores do 
HOSPMEV, especialmente os ligados ao DEPAC; 

• Criação de cursos de capacitação: Biotécnicas da reprodução, Patologia Mamária Comparada, I 
Curso de Atualização em Cardiologia de Animais de Companhia; I Curso de Atualização em 
Infectologia e Zoonoses em Carnívoros Domésticos; 

• Curso de Extensão na área de Anatomia eqüina no Curso de Especialização em Socorrismo de 
Equinos do Núcleo de Instrução do Esquadrão de Polícia Montada; 

• Expandir o leque de instituições conveniadas com a Escola de Medicina Veterinária, 
incrementando as parcerias técnico-científicas e diversificando a escolha de locais para estágio 
dos  acadêmicos; 

• Modernizar as estruturas de manejo e laboratoriais das três fazendas da Escola de Medicina 
Veterinária, melhorando a condição de permanência, ensino e pesquisa nos seus espaços físicos. 

 
 
12. Produção Bibliográfica 
 
• Artigos completos publicados em periódicos  7; 
• Submissão de 6 artigos para revistas indexadas; 
• Publicação de 20 resumos expandidos em eventos de nível internacional  ZOOTEC e RASBZ; 
• Resumos expandidos publicados em anais de congressos 55; 
• Texto em Revista Digital 2. 
 

ESCOLA DE MÚSICA 
 
  
1. OBJETIVOS, METAS E ANÁLISE CRITICA DOS RESULTADOS  
 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA APLICADA 

 
� Contratação de novos professores para ministrar aulas de instrumento  
� Manutenção do convênio UFBA-COELBA para que a OSUFBA possa voltar a servir de 

laboratório para a disciplina Prática de Orquestra, oferecida por este departamento. 
 
DEPARTAMENTO DE COMPOSIÇÃO, LITERATURA, E ESTRUTURAÇÃO MUSICAL 
 

� Aprovação em reunião departamental dos conteúdos programáticos das disciplinas do CLEM  
� Estudar a criação de regras e procedimentos que viabilizem a adoção de “monitoria” para 

algumas disciplinas do CLEM, conforme o disposto no art. 84 da lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996  
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� Estudar a possibilidade de criar um BAREMA próprio que atenda às especificidades do 
departamento CLEM. 
 

PÓS-GRADUAÇÃO 
 

� Incentivo ao equilíbrio entre produção artística e bibliográfica 
� Organização de eventos internacionais 
� Estabelecimento de convênios com instituições de pesquisa estrangeiras. 

 
EXTENSÃO  
 

� Desenvolver as habilidades e competências dos estudantes para ingressar na graduação da  
EMUS, permitindo complementar sua formação acadêmica 
� Evitar evasão dos cursos 
� Aperfeiçoar a qualidade dos cursos 
� Proporcionar melhor comunicação entre coordenadores, instrutores e funcionários da 
secretaria de Extensão 
� Minimizar a irregularidade no pagamento das taxas 
� Aumentar o número de vagas, para melhor atender à demanda 
� Criação de novos cursos 
� Elaborar projetos para captação de recursos visando atender à comunidade de baixa renda 
que  procura a EMUS. 
  

PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010 
 
Departamento de Composição, Literatura, e Estruturação Musical 
 
a) solicitar e ao mesmo tempo dar subsídios para que os colegiados dos cursos de nossa unidade 
possam completar os currículos e conteúdos programáticos das disciplinas oferecidas por este 
departamento; b) implementar a participação deste departamento na criação e oferta de disciplinas 
para os novos concursos da Universidade Federal da Bahia. 
 
Pós-Graduação 
 
a) consolidar os intercâmbios internacionais através de missões entre os programas envolvidos 
 
Extensão 
 
a) Incorporar novas tecnologias que representem avanços para a realização da atividade acadêmico-
pedagógica;  
b) aquisição de novos equipamentos e instrumentos; 
c) melhoria da infraestrutura com recursos próprios da Extensão;  
d)atingir maior parcela da comunidade;  
e) divulgar os cursos por meio de apresentações públicas e concertos; 
f) implantar um Sistema de Processamento de Dados; 
g) estabelecer o período e forma de estágio para os monitores (regulamento de estágio);  
h) Manutenção dos Instrumentos e compra de acessórios como: encordoamento para os violões, 
violino, violoncelo etc. baquetas para os diversos instrumentos de percussão, afinação dos pianos; 
i) planejamento de curso para cada projeto, considerando a especificidade de cada um;  
j) realização periódica de fóruns com professores, monitores e alunos para discutir o PPP da 
Extensão; 
k) cooperação e participação ativa dos professores dos departamentos CLEM e DMA;  
l) implementação da Orquestra Infanto-juvenil da EMUS (NEMus). 
 

2. AÇÕES IMPLEMENTADAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-
GRADUAÇÃO 

 
GRADUAÇÃO  
 

� Promoção de seminários, cursos, provas bimestrais e finais, bancas dos alunos de graduação 
e pós-graduação, vestibular, seleção para pós-graduação, máster class, dentre outras. 
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� Criação/Implementação em nossa unidade do curso de BI em Artes e Música Popular. 
 
 
EXTENSÃO  
 

• Divulgação: parceria com a Pró-reitoria de Extensão da UFBA na disponibilização das placas/ 
outdoors da rede UFBA, além de utilização de veículos de comunicação como TV e rádio. 

• Acompanhamento do índice de assiduidade dos alunos, através da lista de presença. 
• Aplicação e análise de questionário de avaliação geral dos cursos. 
• Regularização e acompanhamento do rendimento dos alunos bolsistas. 
• Curso de Capacitação de Instrutores para Estudantes da Graduação da EMUS. 
• Reuniões periódicas para acompanhamento pedagógico. 
• Alteração na forma de pagamento dos cursos livres para minimizar o índice de inadimplência.  
• Semana Pedagógica para melhor capacitação dos monitores, semestralmente. 
• Realizar o Fórum de Extensão para elaboração do Projeto Político-pedagógico dos Cursos de       
Extensão da EMUS. 

• Metodologia de trabalho Pedagógico nos diversos cursos respeitando suas especificidades em 
caráter de experiência, com um modelo de aula de uma hora e meia de duração, em grupo de 
quatro alunos, vivenciando teoria e prática.  

• Incentivo aos monitores na realização apresentações com seus alunos, pelo menos uma vez por 
semestre, organizando o programa e o espaço físico.  

• Solicitação dos professores efetivos a colaboração de, pelo menos, 2hs semanais da sua carga 
horária na extensão, seja ministrando aula ou orientando os monitores. 

• Viabilização da participação dos monitores no Congresso Internacional Willems em maio de 2009. 
• Participação dos Monitores em todos os Movimentos do XXI Seminários Internacionais de Música. 
 
 

3. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

  GRADUAÇÃO  

• Preparativos para implantação do REUNE. 
• Aprovação do Curso de Instrumento tipo BI no Departamento de Música Aplicada. 
• Participação na criação dos cursos de bacharelado interdisciplinar em Artes e Música Popular. 
• Concurso para Professor Auxiliar do Curso de Música Popular, Violão e Trompa. O concurso para 
preenchimento da vaga de Regência encontra-se em andamento. 

 

PÓS-GRADUAÇÃO 

• 10 defesas de Mestrado, 15 defesas de Doutorado totalizando 25 bancas. 
• Credenciamento do Prof. Jorge Luiz Sacramento (Área de Educação) e Profa. Conceição Perrone 
(Área de Etnomusicologia). 

 
 
Melhorias de infraestrutura 
 
• Início das obras da construção do novo prédio da EMUS em Ondina. 
• Pintura do Hall e primeiro andar do prédio de aulas, Memorial e Pós-Graduação. 
• Manutenção dos refrigeradores de ar. 
• Pintura da área da cantina com a participação de grafiteiros da Escola de Belas Artes. 
• Foram restaurados 10 metafolones  e adquiridos 12 pares de baquetas para os referidos 
metalofones, da sala 104, pertencente ao Projeto IMIT. 

• Está sendo restaurada a Marimba da sala 104, pelo próprio construtor, Prof. Roberto Castro, sem 
ônus para a Extensão, por solicitação da Coordenadora.  

• Reforma da Sala 102 e Núcleo de Percussão. 
 
Aquisição de Equipamentos 
 
• Aquisição de Refrigerador de Ar Central 
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• Aquisição de 3 TVs e 4 data-show 
 

 

4. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 

 
 PROJETOS: 
 

• Projeto Tocar – Núcleo de Percussão da UFBA. Coordenação Prof. Jorge Sacramento. 
• Projeto Jemus: Núcleo de Percussão da UFBA. Coordenação Prof. Jorge Sacramento. 
• Projeto TIM : Acordo de colaboração entre a TIM e EMUS, na recuperação de 3 salas do 

subsolo da Escola, para uso dos mesmos duas vezes por semana. 
• Projeto Coelba: Uma iniciativa do programa de responsabilidade da Coelba, através da Lei 

Rouanet do Ministério da Cultura, com apresentações da Orquestra Sinfônica da UFBA, na e 
interior do Estado, estando no seu 6º ano. 

• Programa Permanecer. 7 bolsas divididas entre OSUFBA e Madrigal. 
 

No programa de extensão da EMUS, coordenado pela Profa Marineide Costa, são oferecidos cursos 
que têm como objetivo aproximar a Escola de Música do grande público. Os projetos são: 
Curso BÁSICO: curso técnico, pré-universitário de Canto, Clarinete, Composição e Regência, Flauta 
Doce e Transversal, Licenciatura, Percussão, Piano, Saxofone, Trompa, Trompete, Violão, Violino e 
Violoncelo. 
OFICINAS DE MÚSICA: musicalização infantil (0 a 6 anos), núcleo de educação musical (NEM) - programa 
de iniciação musical (5 a 14 anos), Oficinas para jovens e adultos: canto, coral instrumentos 
(cordas, sopro, teclado, percussão). 
CURSOS NOTURNOS: Canto, Violão Popular e Clássico, Guitarra, Baixo Elétrico, Saxofone, Teoria e 
Percepção Musical, Cavaquinho, Teclado (jovens e adultos). 
O Programa de extensão possui atualmente 935 alunos inscritos por semestre. 
 
Foram adquiridos instrumentos de percussão, como: paus de chuva, caxixis, pandeiros, ovinhos 
entre outros para o Projeto Musicalização Infantil que funciona na sala 105.  
� Apresentação do Coral Melodias no Teatro Martins Gonçalves  
� Apresentação do Coral melodias em Aracajú – Encontro de Corais  
� Apresentação do Coral Infantil no Hospital Santa Isabel, participando do Projeto Música no 

Hospital.  
� Audições dos alunos dos cursos de extensão 
� Apresentação de bebês e crianças turmas de Musicalização Infantil, sob a coordenação da Profª 

Angelita Broock no Teatro do ISBA 
� Participação dos monitores em congressos e seminários apresentando o trabalho da extensão 

Maria Luiza Barbosa, Moisés Mendes (ABEM Norte e Nacional)  
� Participação de 3 monitores de Violão em evento no CHILE  
 
 
5. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA EMUS 
 
 
� Realização dos XXI Seminários Internacionais de Música em quatro movimentos:  
 

Primeiro Movimento – Setembro e Outubro 
Vivências Musicais da APEMBA – 28/09 a 02/10 
Fórum de Educação Musical à Distância – 13/10 a 15/10 
Segundo Movimento – Outubro 
Encontro de Violões – 26/10 a 28/10 
Terceiro Movimento – Novembro 
2° Encontro Internacional da Associação Brasileira de Trompetistas  
11/11 a 14/11 
Quarto Movimento – Dezembro 
Encontro de Compositores – 1/12 a 4/12 
(Concerto em Homenagem aos 70 anos de nascimento do compositor baiano Lindemberg 
Cardoso. 
Semana da Voz – 14/12 a 17/12 
(Concerto de natal) 
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Finale – Janeiro 
Seminários de verão – 4/01/10 a 10/01/10 
(Concertos, recitais, cursos, palestras, master-classes, lançamento de discos e livros.) 
 
 

� I Semana Pedagógica – março de 2009  
� II Semana Pedagógica- Agosto de 2009  
� Apresentações da JEMUS – Jam da Escola de Música que acontece todas as sextas-feiras com a 

presença de convidados, roda de choro e Banda Base que atraiu um público considerável. 
� Apresentações do Grupo de Percussão: 

Festival de Percussão 2 de Julho, realizado nos dias 16,17 e 18 de julho 

Participação no Festival de Percussão da Faculdade de Uberlândia, Minas Gerais 

Temporada no Teatro do ICBA do show tributo a Waldir Azevedo 

Temporada no teatro do Sesi do show tributo a Waldir Azevedo 

Apresentação no aniversário da Caraibas Metais 

Apresentação no lançamento do livro do professor Dante Galeffi, Álamo Pimentel e Roberto 
Sidnei Macedo 

Apresentação nas comemorações dos 40 anos da Faculdade de Educação 

Apresentação na Faculdade de Administração 

Participação na Roda de Choro do teatro Vila Velha, coordenada por Elisa Goritzki 

Apresentação no Encontro da Associação Coimbra/Brasil na Reitoria 

Apresentação no Congresso Internacional de Quimica 

Apresentação no evento da Pró-Reitoria de pesquisa 

Apresentação no Pelourinho, pelo projeto do IPAC 

Participação no projeto Mestres no Palco 

Apresentação no evento do Conselho de Cultura do Estado da Bahia, onde foi homenageado o 
ex-diretor do ICBA, o senhor Shafiner (Valéria deve saber o primeiro nome dele) 

Apresentação no Encontro de Compositores, dentro da programação dos Senminários 
Internacionais de Música 

� Concerto de órgão com Joachim Walter 
� Mosteiro de São Bento, 22 de janeiro, às 19 horas 
� Concertos da OSUFBA durante todo o ano sob a coordenação musical de Teodoro Salles 
� Série de concertos da OSUFBA na Capela Sagrada Família (Dorotéias)  
� Concerto Sinfônico – Coral Regente: Horst Schwebel 
� Comemoração do bicentenário da morte de Haydn 
� Semana Walter Smetak na Escola de Música da UFBA, 19 a 21 de maio e Lançamento de livro 

Walter Smetak, O Alquimista dos Sons Espaço Unibanco de Cinema – Glauber Rocha, 22 de maio. 
� Série Alunos no palco 
� Série Piano em Pauta – Oficinas Temáticas 
� Série Música nos hospitais: apresentações de docentes e do Madrigal no Hospital Santa Izabel 
� Aula pública de piano suplementar “Volta ao Mundo”- Através de povos, culturas e músicas 

diversas...Classe da Professora Simone Braga 
� Concertos do Madrigal da UFBA 
� Recitais de formandos da Graduação em Instrumento 
� Apresentação da Banda de Alunos da EMUS  
� Série de concertos da OSUFBA – PROJETO COELBA – ano IV 
� Série de concertos Música nas Escolas realizado no Teatro ISBA  
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� Apresentação do madrigal da UFBA – homenagem aos 200 anos de nascimento do compositor 
Felix Mendelssohn e ao ano da frança no Brasil 

� Série Mestres no Palco  
� Concerto Jovens Compositores da EMUS/UFBA 
� Encontros com Paulo Chagas Prof. Dr da Universidade da Califórnia/Riverside 
� Masterclass Música Antiga: William Dickinson e Myriam Dickinson 
� Concerto “Homenagem a Lindembergue Cardoso” 
� Recital de Piano com Alexandre Dietrich de Santa Catarina 
 
 
6. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
 
MÚSICA NOS HOSPITAIS 
 
Parceria entre a Escola de Música e o Hospital Santa Izabel, levando música de qualidade à 
comunidade. Uma forma de oferecer aos pacientes e familiares, equipe médica e visitantes 
momentos lúdicos no enfrentamento do processo saúde-doença. 
MÚSICA NAS ESCOLAS – parceria com o ISBA 
 

 
7.  PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E /OU DOSCENTES VINCULADOS À UNIDADE/ÒRGÃO 
 

Extensão  

• Aquim Sacramento – Aluno do Curso Básico de Percussão, contemplado com uma Bolsa de 
Estudo Festival de Percussão na Faculdade da Flórida 2009, sendo também bolsista no 
Festival Música das Montanhas Professor Carlos Tarcha em Poços de Caldas, Minas Gerais. 

• Ícaro Smetak – Aluno do Curso Básico de Violino, oriundo do curso de Iniciação Musical com 
Introdução ao Violino –IMAV, contemplado com bolsa de estudo na Suíça.  

Graduação 
 
Compositores da EMUS têm obras premiadas na XVIII bienal de música brasileira contemporânea. 
Nove estudantes de Graduação e Pós-Graduação da Escola de Música da UFBA foram selecionados 
para apresentar suas composições na mais importante mostra brasileira de música erudita – XVIII 
Bienal de Música Brasileira Contemporânea, realizada pela Funarte. 

Professor Paulo Costa Lima indicado para a Academia de Letras da Bahia 
O Prof. Paulo Costa Lima tomou posse como novo imortal da Academia de Letras da Bahia e ocupará 
a cadeira de n°8, que tem como Patrono, Cipriano Barata de Almeida 

Doutor pelo PPGMUS da EMUS-UFBA Ganha Prêmio Internacional de Pesquisa  
O clarinetista Fernando José Silveira, doutor em clarineta pelo PPGMUS-UFBA em 2005 e, 
atualmente, professor da UNI-RIO, é o primeiro sul-americano a receber o prêmio de pesquisa da 
International Clarinet Association (ICA). Nos dias 11 e 12 de agosto, em Portugal, durante o 
ClarinetFest 2009, ele participou do Research Competition da ICA apresentando o artigo “Cavallini 
years in Brazil: which one?” Recebeu o primeiro prêmio, seguido por Gregory Barrett, segundo 
colocado, e Blake McGee, menção honrosa. 

Aluno da EMUS, vencedor do Concurso Prof. Esther Cardoso, apresenta-se com a OSBA em 
Concerto de verão 
Aluno da Prof. Marialice Pereira Régis, Rafael Eugênio Ramos de Souza, interpretou o concerto no. 2 
de Mendelssohn no palco principal do TCA, no dia 13 de Janeiro. 

Vencedores do Concurso Prof. Antonio Fernando Burgos têm partituras publicadas 
Os alunos Natanael de Sousa Ourives e Paulo Rios, premiados no Concurso Prof. Antonio Fernando 
Burgos, receberão cada um, da Direção da EMUS, 150 cópias das partituras de suas obras, “Do Éter 
ao Hidrogênio” e “Mau”.  A publicação das obras foi possível, graças à parceria estabelecida entre 
nossa escola e a EDUFBA. Essa parceria, acordada com sua Diretora, Prof. Flávia Rosa, será mantida 
para o ano de 2010. 
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Aquim Sacramento – Aluno do Curso Básico de Percussão, contemplado com uma Bolsa de Estudo 
Festival de Percussão na Faculdade da Flórida 2009 sendo também bolsista no Festival Música das 
Montanhas Professor Carlos Tarcha em Poços de Caldas, Minas Gerais.  

Ícaro Smetak – Aluno do Curso Básico de Violino, oriundo do curso de Iniciação Musical com 
Introdução ao Violino –IMAV, contemplado com bolsa de estudo na Suíça. 

 
 
8.    INFORMAÇÒES COMPLEMENTARES 
 

Estrutura Administrativa 

A atual estrutura administrativa conta com 2 Departamentos, 5 Colegiados (4 de graduação e 1 de 
Pós-Graduação), Secretaria da Escola, Secretaria dos Cursos de Extensão, Contabilidade, Apoio 
Administrativo, Setor de Produção Artística da Orquestra Sinfônica da UFBA, Diretoria, Vice-
Diretoria, Biblioteca, Orquestra Sinfônica da UFBA e Madrigal da UFBA. 

Servidores Técnico-Administrativos: 24 

Servidores Músicos (Orquestra Sinfônica): 23 
Servidores Músicos (Madrigal): 16 
Docentes do CLEM: 15 
Docentes do DMA: 26 
Professores Substitutos do CLEM: 08 
Professores Substitutos do DMA: 10 
 
 

ESCOLA DE NUTRIÇÃO 
 

APRESENTAÇÃO 
 
O ano de 2009 representou um marco para a Escola de Nutrição. Diversos acontecimentos 
acadêmicos e administrativos compreendendo a implantação do Curso Noturno de Gastronomia, a 
ampliação de vagas para o Curso de Nutrição e o início da construção da sede definitiva da ENUFBA, 
ficarão para sempre na memória da nossa comunidade. 
 
Como nos anos anteriores, iniciamos o semestre letivo com a realização do III Seminário Interno da 
ENUFBA, cuja pauta versou sobre o ensino de graduação e o sistema de avaliação estabelecido pelo 
INEP/MEC. O seminário contou com a presença do Pró-Reitor de Graduação dentre outros 
convidados. A Coordenadora do Colegiado da Graduação  apresentou a prova do ENADE e os 
resultados obtidos pelos alunos do Curso de Nutrição e foram tomadas algumas deliberações, 
inclusive a realização de seminários com especialistas sobre avaliação de aprendizagem para 
adequar as verificações das disciplinas ao tipo de questões apresentadas pelo ENADE.  
 
Um outro aspecto abordado no seminário foi a necessidade de se realizar uma oficina de trabalho 
para discutir e apresentar todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na área de alimentação 
escolar, considerando que diversos pesquisadores, além dos Centros Colaboradores estão  
trabalhando neste tema. Embora tenha sido definido que o CECANE organizaria esta oficina, o 
evento não ocorreu durante este ano.  Em relação à necessidade de fortalecer o Mestrado com o 
objetivo de implantar o Doutorado, no final deste ano um dos Departamentos da Escola adotou 
algumas medidas, ainda em caráter experimental, para viabilizar o aumento da produção científica 
dos docentes. Resultados positivos são esperados para que novas formas de apoio sejam 
implantadas.  
 
O quadro docente da ENUFBA passou por grandes transformações no ano de 2009. Duas docentes se 
aposentaram enquanto 10 novos professores foram contratados: seis (6) para o Curso de Nutrição e 
quatro (4) para o curso de Gastronomia, totalizando 52 professores no quadro permanente. Destes, 
53,8% são doutores, 40,4% são mestres e 5,8% são especialistas. O projeto de qualificação do 
corpo docente permanece: quatro (4) docentes iniciaram o curso de doutorado, um (1) docente foi 
aprovado para cursar o doutorado em 2010, dois (2) docentes concluíram o doutorado e (1) docente 
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concluiu o pós-doutorado no Rio de Janeiro. Além desses, sete (07) docentes já estavam em curso 
totalizando doze (12) docentes em processo de qualificação.  
 
A construção de um novo prédio para a Escola representou um grande desafio neste ano. A 
demolição de uma das alas e a necessidade de rearrumar os espaços restantes trouxe alguns 
transtornos no final do primeiro semestre. Todavia, a expectativa das novas instalações, da 
implantação dos novos laboratórios de graduação, gabinetes individuais para os docentes e melhores 
instalações administrativas, compensou todos os transtornos que a mudança impôs. Vale destacar a 
compreensão e colaboração da comunidade em se adaptar à redução do espaço físico.  
 
 
GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÂO 
 

A participação da ENUFBA no Programa REUNI possibilitou o aumento de vagas no curso de Nutrição 
para 2009, passando de 80 para 100 estudantes ingressos anualmente, totalizando 522 alunos 
matriculados neste ano a cada semestre. Destes, 70 integralizaram o curso representando uma 
defasagem de 12,5% na taxa de conclusão. A cada ano, esforços têm sido envidados para ampliar o 
número de concluintes com o atendimento de 100% da demanda de disciplinas.  

A gestão do Colegiado de Nutrição passou por algumas intercorrências ao longo de 2009, a exemplo 
de mudança do coordenador por duas vezes, além da renovação da plenária, ficando estabilizado a 
partir de julho do corrente ano. Dentre as atividades realizadas destacam-se a revisão dos pré-
requisitos da atual Matriz Curricular e a implantação do Regimento Interno do Colegiado.  
 
O Curso de Nutrição está em processo de reconstrução curricular. A comissão responsável pela 
elaboração da proposta realizou três oficinas para sistematização da Matriz Curricular que foi 
apresentada à comunidade da ENUFBA.  Embora fosse uma tarefa para ser concluída em 2009, o 
documento ainda está em fase de conclusão. Espera-se que no primeiro semestre de 2010, a 
Comissão finalize o processo para ser devidamente aprovado e encaminhado.   
 

             
GRADUAÇÃO EM GASTRONOMIA 
 
A implantação do Bacharelado em Gastronomia com 90 vagas anuais representou um marco para a 
Escola de Nutrição. No primeiro vestibular a concorrência foi de 6,6 por vaga, a maior concorrência 
dos cursos noturnos da área de saúde. Foram matriculados 85 alunos que obtiveram um percentual 
de aprovação nas disciplinas de 79,3%. No segundo semestre, com a construção da Escola de 
Nutrição as aulas teóricas do curso foram remanejadas para o PAF III.  
 
Embora em seu primeiro ano de funcionamento, por iniciativa de sua Coordenadora, o Curso de 
Gastronomia participou de vários eventos; a atuação dos estudantes e docentes trouxe grande 
visibilidade para o curso, estimulou a criatividade de alunos e professores através do 
desenvolvimento de novas receitas utilizando produtos regionais e oportunizou a inserção dos 
estudantes em grandes eventos nacionais, a saber: 
 
Espaço Sabores da Roça - realizado pela EXPORURAL em Salvador, em agosto/2009, sendo apoiado 
pela ABRASEL- BA. 
 
Gestão da Arena Show da FISPAL - realizado pela FISPAL-BA em Salvador, em agosto/2009, sendo 
apoiado pela Nestlé. 
 
Espaço Sabores do Campo - realizado pela EXPORURAL em Salvador, em novembro/2009, sendo 
apoiado pelo SEBRAE, SETUR, SEAGRI. 
 
Festival Gastronômico Temperos no Forte realizado pela Chef Tereza Paim em Praia do Forte, em 
novembro/2009, sendo apoiado por empresários locais. 
 
As dificuldades enfrentadas pelo curso ao longo deste ano estão relacionadas ao espaço físico, pois, 
a elevada carga horária prática do curso demandou um grande número de laboratórios o que 
motivou a realização de parcerias para suprir esta deficiência, aumentando o deslocamento dos 
alunos. Além disso, ocorreram dificuldades operacionais para a aquisição dos gêneros alimentícios 
para a realização das aulas e a deficiência de servidores para o devido suporte técnico-
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adminstrativo. Essas dificuldades entretanto foram superadas, possibilitando o pleno funcionamento 
do curso. No segundo semestre de 2010 espera-se que o espaço físico e os problemas administrativos 
estejam superados com a inauguração do novo prédio da Escola de Nutrição e a contratação de 
técnicos. 
 
Um ponto positivo do curso foi a contratação de docentes com vasta atuação profissional na área da 
gastronomia, contribuindo desta forma para a realização das aulas práticas dentro dos mais altos 
padrões gastronômicos. A participação estudantil foi outro ponto de destaque. Aderiram com ampla 
participação às atividades extra-classe, a exemplo dos eventos acima relacionados, denotaram 
interesse imediato pela criação da Empresa Júnior de Gastronomia e pela formação do Diretório 
Acadêmico, cujas bases já foram lançadas. Os alunos foram brindados com a aula proferida pelo 
Magnífico Reitor no início do primeiro semestre letivo. 
 
 
INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA  

 
           Durante o ano de 2009, 06 (seis) alunos da Escola de Nutrição participaram de Programa de 

Intercâmbio Acadêmico no Exterior, sendo 05 (cinco) realizados na Espanha e 01 (um) na França. 
Além disso, a Escola de Nutrição recebeu 04 (quatro) alunos dentro do programa de intercâmbio. 
Como tem acontecido todos os anos, recebemos dois estudantes vindos da Universidade do Porto 
para a realização de estágios curriculares e dois da Espanha que cursaram disciplinas isoladas. Este 
ano a ENUFBA recebeu através do Programa Estudante-Convênio Graduação, PEC-G uma aluna de 
Cabo Verde para cursar integralmente o curso de Nutrição.  
 
Através do Projeto de Cooperação Acadêmica – PROCADE, financiado pela CAPES, uma docente e 
uma mestranda da Pós-graduação em Alimentos Nutrição e Saúde realizaram treinamento sobre 
técnicas especializadas para pesquisa em nutrição experimental na Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE e duas docentes do Programa de Pós-graduação em Nutrição da UFPE 
participaram de atividades científicas na ENUFBA. Além dessas Universidades, fez parte da parceria 
a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. 
 
 
PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 
Novos coordenadores assumiram o programa de Pós-graduação em Alimentos Nutrição e Saúde no 
ano de 2009 com renovação total do seu Colegiado. O Programa é constituído pela Residência em 
Nutrição Clínica, pela Residência em gestão da Alimentação Escolar e pelo Mestrado em Alimentos 
Nutrição e Saúde. A Residência em Nutrição Clínica é desenvolvida em parceria com a SESAB em 
quatro hospitais de Salvador, no período de 2 anos, com carga horária de 5.880 horas. Diversos 
eventos científicos foram realizados com a participação dos Residentes, preceptores e professores 
da ENUFBA.  A Residência em Gestão da Alimentação Escolar implantada durante o ano de 2008 teve 
a conclusão da sua primeira turma neste ano, com a defesa de 22 Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC), elaborados com dados da Alimentação Escolar provenientes das Escolas da rede municipal. 
Este curso realizado em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Lazer do município de 
Salvador, contou com o apoio financeiro do MEC-FNDE.  
 
O Mestrado em Alimentos Nutrição e Saúde da Escola de Nutrição, em funcionamento desde 2005, 
está em constante avaliação e vem se consolidando em busca da implantação do doutorado. O Curso 
tem 16 docentes em seu quadro permanente e vem cumprindo as orientações da CAPES quanto aos 
prazos de defesa, publicações em parceria com os discentes, publicação em revistas de impacto, 
dentre outros aspectos. O principal evento deste ano foi o Seminário de Avaliação onde se buscou 
discutir as atividades acadêmicas deste ano e traçar metas para o próximo ano, com a participação 
do Pró-Reitor de Pós-Graduação e o Diretor Científico da FAPESB. Em 2009 o Mestrado matriculou 21 
alunos, realizou 09 defesas de dissertação e 10 exames de qualificação. 
 
Cerca de cem (100) projetos de pesquisa estão sendo desenvolvidos na Escola de Nutrição 
demonstrando o compromisso dos docentes com a produção do conhecimento. Ressalta-se em 2009 
a orientação pelos professores de 106 (cento e seis) estudantes de iniciação científica, bolsistas do 
CNPq, FAPESB, Programa Permanecer e outros ligados aos projetos de pesquisa, demonstrando o 
compromisso dos docentes com a formação científica dos alunos.   
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Apesar deste grande número de projetos, a produção científica da Escola de Nutrição não cresceu 
na mesma proporção. Diversos aspectos foram considerados e algumas medidas foram tomadas 
visando uma maior produção no próximo ano. Os dois Departamentos publicaram 08 capítulos de 
livros e 16 artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais. Além dos artigos publicados 
06 foram aceitos aguardando publicação. A participação docente em congressos e eventos 
científicos culminou com a apresentação de 42 trabalhos. Registrou-se também uma significativa 
participação dos docentes em palestras, cursos, conferências e bancas examinadoras.   
 
A atuação dos docentes como revisores ad hoc de periódicos foi expressiva: 11 professores fizeram 
revisão de artigos em 25 periódicos nacionais e internacionais. Além disso, 06 docentes fazem parte 
do Conselho Editorial de 12 revistas científicas. 
 
 
EXTENSÃO 
 
A Escola de Nutrição ao longo dos anos vem desenvolvendo atividades de extensão junto à 
população de Salvador e cidades circunvizinhas. Sua inserção no Sistema Único de Saúde se dá 
através das atividades de caráter assistencial voltadas em primeira instância para a população 
carente e realizadas no Consultório Dietético localizado na própria Escola, nos Ambulatórios 
Magalhães Neto, na Maternidade Climério de Oliveira e no Centro Pediátrico Profº Hosannah Oliveira 
da Universidade Federal da Bahia e no Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador – CESAT, 
vinculado à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.  
 
Além dessas ações de extensão voltadas para a comunidade carente, a Escola de Nutrição mantém 
ainda dois Centros Colaboradores em parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. 
O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar, CECANE, e o Centro Colaborador em 
Alimentação e Nutrição, CECAN II, ambos realizando atividades de capacitação em alguns estados da 
Região Nordeste, preparando profissionais e membros da sociedade civil para acompanhar o 
desenvolvimento das políticas públicas de alimentação e nutrição.   
 
Durante o ano de 2009 foram desenvolvidos 41 projetos de extensão e concluídos dois projetos de 
grande alcance social iniciados no ano anterior. Esta atividade realizada em parceria com o MEC - 
FNDE e Secretaria de Educação do Município de Salvador capacitou 22 alunos do ensino médio para 
atuar tanto na gestão administrativa como na parte operacional do Programa de Alimentação 
Escolar no município de Salvador.  
 
Em parceria com o MEC-FNDE a Escola de Nutrição mantém pelo segundo ano um Projeto de 
Extensão na República Democrática de São Tomé e Príncipe com ênfase na transferência de 
experiência e conhecimento acerca da alimentação escolar, no treinamento de recursos humanos e 
no fortalecimento das instituições locais de forma a alcançar autonomia operacional ao término das 
atividades do projeto.   
 
A Escola de Nutrição participou de uma Missão de Cooperação Técnica para implantar um Programa 
de pós-graduação em Segurança Alimentar na Universidade de Cabo Verde. Esta parceria foi 
intermediada pelo Ministério da Educação, Associação Brasileira de Comércio e o governo de Cabo 
Verde.   
 
 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO PERMANENTES 
 
A Escola mantém em funcionamento três atividades de caráter permanente fruto da dedicação e 
empenho de seus docentes, visto que não contamos com técnicos para a realização dessas 
atividades. 
 
1 – Ambulatório de Nutrição em Saúde do Trabalhador  
 
Este projeto de extensão é desenvolvido no CESAT – SESAB (Centro de Estudos em Saúde do 
Trabalhador, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia) e tem como objetivo a formação de 
estudantes no desenvolvimento de práticas e tecnologias na área de saúde do trabalhador, 
especialmente nos portadores de doenças ocupacionais. Durante o ano de 2009 o atendimento foi 
ampliado com a incorporação de mais um professor, possibilitando aumentar o número de 
estudantes no projeto, o que possibilita realizar além da extensão, atividades de pesquisa. Ó CESAT 
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não dispõe de nutricionista no seu quadro ficando todo o atendimento nutricional a cargo dos 
docentes e estudantes da ENUFBA, limitado a dois turnos semanalmente.  
 
2 – Consultório Dietético 
 
Em função das obras que estão sendo realizadas na Escola, o Consultório Dietético que mantém 
atendimento nas diversas especialidades à população há mais de 26 anos, teve seus consultórios 
provisoriamente transferidos para o Serviço Médico da Universidade (SMURB), porém, o atendimento 
regular nos 04 consultórios foi mantido. Embora esforços tenham sido envidados para a integração 
do Consultório ao Sistema Único de Saúde ainda não foi possível o credenciamento no decorrer 
deste ano. O Consultório não dispõe de pessoal técnico nem administrativo e suas atividades vêm 
sendo realizadas pelo esforço dos professores. Estes e 61 estudantes da graduação, alunos da 
disciplina Nutrição Aplicada, atenderam 1.196 pacientes entre primeira consulta e retorno. Dentre 
estes, 146 foram encaminhados pelo SMURB e os demais pelos hospitais e serviços de saúde, além 
da demanda espontânea. 
 
3 – Ambulatório de Nutrição do Pavilhão Profº Francisco Magalhães Neto 
 
O Projeto de Atendimento Ambulatorial em Nutrição Clínica mantém em funcionamento onze (11) 
ambulatórios em diversas especialidades no Complexo HUPES e na Maternidade Climério de Oliveira. 
O atendimento ambulatorial em Diabetes, Obesidade, Geriatria, Hepatopatias, Gastroenterologia, 
Nefropatias, Hipertensão, Adulto e Cardiopatias no total de nove (09) especialidades são realizados 
no Pavilhão Prof. José Francisco Magalhães Neto e o ambulatório de Pediatria funciona no Centro 
Pediátrico Profº Hosannah Oliveira. Na Maternidade Climério de Oliveira o ambulatório de Nutrição 
é voltado para o atendimento a gestantes e crianças recém-nascidas e a exemplo dos demais 
oferece campo para os estudantes vivenciarem os conhecimentos adquiridos durante o curso.  
 
Nesses ambulatórios são desenvolvidas as atividades práticas de ensino na graduação e na pós-
graduação, constituindo-se em campo de Ensino, Pesquisa e Extensão, contribuindo não apenas para 
uma adequada formação profissional, mas também para a geração de novos conhecimentos. Nesse 
sentido, diversos projetos de pesquisa estão sendo desenvolvidos, 6 (seis) trabalhos foram 
apresentados em eventos científicos e um artigo foi publicado em periódico internacional. 
 
 
PRÊMIOS  
 
A Congregação da Escola de Nutrição submeteu ao Conselho Universitário da UFBA a concessão da 
Medalha Reitor Edgard Santos à Professora Angeolina Rossi Ferreira, em reconhecimento ao seu 
trabalho e dedicação à Escola de Nutrição ao longo dos anos que aqui permaneceu. A Professora 
Angeolina foi Chefe de Departamento, Coordenadora do Colegiado do Curso de Nutrição, Diretora da 
ENUFBA e Assessora de Saúde do Reitor Felipe Serpa. A concessão da Medalha representou uma 
grande honraria para a ENUFBA e a oportunidade de homenagear tão eminente professora. 
 
A Profª. Neuza Maria Miranda dos Santos do Departamento da Ciência dos Alimentos recebeu 
Menção Honrosa  pela apresentação do trabalho Avaliação da exposição de crianças ao chumbo em 
área de contaminação ambiental na Baía de Todos os Santos, Salvador, BA, no I Simpósio sobre 
Chumbo e a Saúde Humana, no campus da Universidade de Ribeirão Preto–USP. 

 
A Profª. Márcia Regina da Silva do Departamento da Ciência dos Alimentos recebeu o Prêmio 
Qualidade Germano Tabacof  (Segmento - Tecnologia) concedido pela Faculdade de Tecnologia e 
Ciências – FTC pelo Trabalho: Desenvolvimento de produtos à base de fontes alimentares regionais 
ricas em ferro: subsídio ao programa de alimentação escolar.  
 
As Profªs. Lígia Amparo da Silva Santos e Gardênia Abreu Vieira Fontes do Departamento da Ciência 
da Nutrição e os Mestrandos do Programa de Pós-graduação em Alimentos Nutrição e Saúde, 
Franklin Demétrio, Janaina Braga e Ana América Fróes receberam Menção Honrosa  pela 
apresentação do trabalho Reflexões sobre a formação do nutricionista na perspectiva da 
humanização da prática clínica nutricional no IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. 
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CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 
 

A Escola de Nutrição teve avanços significativos em 2009: implantou o curso noturno de 
gastronomia, participou ativamente da elaboração do Estatuto e Regimento da UFBA, realizou 
parcerias com instituições e órgãos públicos, ampliou o quadro docente com 10 novas contratações, 
manteve 11 docentes em programas de qualificação, participou e foi contemplada em inúmeros 
editais de pesquisa, concluiu uma Coletânea para divulgar sua produção científica nos últimos doze 
anos, escreveu um capítulo com a história da ENUFBA e deu início à construção de um novo prédio 
com o apoio da Administração Central.   

Contrastando com este quadro registramos uma defasagem do corpo técnico-administrativo tanto 
em quantidade quanto em qualidade. A unidade precisa de técnicos especializados, a exemplo de 
contador, almoxarife, secretária executiva, auxiliares de laboratório, arquivista, dentre outros 
capazes de conduzir as rotinas da Escola com competência.  

As perspectivas para 2010 são animadoras. Além da inauguração da nova sede da Escola com novos 
laboratórios para os cursos de graduação, aguardamos a reforma da Casa para implantar os 
consultórios e os grupos de pesquisa e extensão que hoje estão em espaços sub-dimensionados.  

 

ESCOLA DE TEATRO 
 
 
A Escola de Teatro da UFBA completou neste ano de 2009, 53 anos (cinqüenta e três)  de atividades 
acadêmicas, e o Teatro Martim Gonçalves completou 51 (cinqüenta e um) anos  entre as quais 
destacam-se: 
 
  
1. ATIVIDADES DE ENSINO: 
 
1.1 Graduação 
 
A Escola de Teatro neste ano de 2009 desenvolveu atividades de ensino na graduação referentes aos 
dois semestres letivos (2009.1 e 2009.2). 
No primeiro semestre letivo (2009.1), de janeiro a maio, foram oferecidas, na graduação 
[Bacharelado em Artes Cênicas - com duas habilitações (Direção e Interpretação Teatral) e 
Licenciatura em Teatro], as disciplinas do semestre par, e na pós-graduação foram oferecidas dez 
disciplinas.  
 
No segundo semestre letivo  (2009.2), foram oferecidas as disciplinas do semestre ímpar para os 
cursos de graduação citados acima, do "Velho Currículo". 
 
Neste semestre de 2009.1 ingressaram na graduação 26 alunos para Licenciatura em Teatro, 20 
alunos para Interpretação Teatral e 10 alunos para Direção Teatral; ao todo ingressaram 56 novos 
alunos na Escola de Teatro. Na pós-graduação ingressaram 14 novos alunos para mestrado e 11 
novos alunos para doutorado. 
 
A Escola de Teatro formou suas primeiras turmas  do “Novo Currículo” em Interpretação Teatral e 
em Licenciatura em Teatro. Foram oferecidos os Módulos I, II, III, IV, V e VI, de Licenciatura em 
Teatro, Módulos I, II, III, IV, V e VI em Interpretação Teatral e os Módulos I, II, III, IV,V, VI e VII em 
Direção Teatral. 
 
1.2 Pós-Graduação   
 
O PPGAC reuniu um total de 113 alunos regulares. Foram atendidos cerca de 70 alunos especiais. O 
PPGAC recebeu 12 novas bolsas em 2009 para mestrado (CAPES),  14 para o doutorado (CAPES), 
CAPES – SETEC 9 bolsas para o doutorado. CNPQ 6 bolsas para o mesrtrado e 6 para o doutorado. 
FAPESB 3 bolsas para o mestrado e 10 bolsa para o doutorado, fazendo um total de 60 bolsas.  
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. Convênios (Acadêmicos): 
- Université De Paris 10 Nanterre 
- Université De Franche Compté – Bensançon 
- Université Paris 8 – Saint Denis 
- Faculdade De Artes Do Paraná Mestrado Interinstitucional - Minter/Ppgac/Faap 
- Universidade De Berlim 
 
Além das atividades acadêmicas regulares, promovidas através das disciplinas e atividades, os 
docentes atuaram em Bancas de Pós-Graduação e de Concurso, Comissões, Assessorias, Conselhos, 
etc. Os docentes do PPGAC destacam-se como lideranças nacionais da área, integrando os comitês 
de assessoramento e avaliação da CAPES e do CNPq. Dentre os 14 professores doutores bolsistas 
de Produtividade em Pesquisa do CNPq na área de Artes Cênicas, existentes no Brasil, cinco 
integram o corpo docente do PPGAC.  
 
. Publicações do GIPE-CIT /PPGAC em 2008: 
 
CADERNOS DO GIPE-CIT Nº 19, 20 e 21. 
 
 REVISTA REPERTÓRIO Nº 10, 11 E 12. 
 
A relação da PG com a Graduação, além do Programa de Bolsas de Iniciação, ocorreu através do 
Estágio Docente Orientado, atividade obrigatória para os alunos do PPGAC. 
 
O PPGAC recebeu recursos financeiros do Proap ( Capes) ,  bolsas do CNPq e da Capes. 
 
 
2. EXTENSÃO: 
 
2.1 Montagens didáticas: 

 
Departamento de Fundamentos do Teatro:   
No primeiro semestre  de 2009 foram produzidos 2 (duas) espetáculos de formatura do Bacharelado 
em Interpretação Teatral. E serão realizadas 3 (três) Mostras Didáticas dos cursos do novo currículo 
de Direção (Módulos I, III e V). Além destes, foi realizada 3 (três) espetáculo de pré-formatura em 
Desempenho de Papéis I. 
 
Neste segundo semestre de 2009 estão sendo produzidos dois 02 (dois) espetáculos de formatura do 
Bacharelado em Interpretação Teatral. E serão realizadas 3 (três) Mostras Didáticas dos cursos do 
novo currículo de Interpretação (Módulos II, IV e VI). Além destes, foi realizada 1 (um) espetáculo 
de pré-formatura em Desempenho de Papéis I. 
 
Departamento de Técnicas do Espetáculo: 
 
No primeiro semestre  de 2009.1 foram produzidos 2 (duas) espetáculos de formatura do 
Bacharelado em Direção Teatral ). E serão realizadas 6 (seis) Mostras dos cursos do novo currículo 
de Direção (Módulos I, III e V) e Licenciatura em Teatro (Módulos I, III e V). Além destes, dois alunos 
de Direção de Montagem I (pré-formatura) realizaram 02 (dois) espetáculos. 
 
Neste segundo semestre de 2009.2 estão sendo produzidos dois 02 (dois) espetáculos de  formatura 
do Bacharelado em Direção Teatral. E serão realizadas 6 (seis) Mostras dos cursos do novo currículo 
de Direção (Módulos II, IV e VI) e Licenciatura em Teatro (Módulos II, IV e  VI). Além destes, cinco 
alunos de Direção de Montagem I (pré-formatura) realizaram 05 (cinco) espetáculos. 
 
Ao todo foram realizados na Escola de Teatro  35 (trinta e cinco) espetáculos neste ano de 2009 
sendo, entre estes, 18 (dezoito) de formatura  do Bacharelado em  Direção Teatral, 09 (nove) 
espetáculos de pré-formatura, e 18 (dezoito) Mostras Didáticas. 
 
2.2 Atividades Permanentes: 
 
Curso Livre de Teatro: Atividade Permanente Interdepartamental 
Neste ano de 2009  o Curso Livre realizou o XXIV Curso Livre, sob coordenação do Prof. Paulo Cunha. 
Oficina de Introdução a Dramaturgia – Coordenação Marcos Barbosa, Curso de Curta Direção 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2009 

 54 

ministrado – Schnitman, Joana L. Fernandes, C. Interpretação Teatral, Associação Comunitária 
Avante, Lenções 2009. 
 
Ato de Quatro: Atividade Permanente do Depto. de Técnicas do Espetáculo 
Apresentações para a comunidade de 30 diferentes esquetes, com 4 cenas cada, totalizando 120 
cenas ao longo do ano todas as segundas-feiras às 19:00h na Sala 5 do Teatro Martin Gonçalves da 
Escola de Teatro da UFBA – público total aproximado de 4000 pessoas.   
 
Contexto Cênico: Atividade Permanente Interdepartamental 
 Leituras dramáticas foram realizadas semanalmente no mês de novembro de 2009, em 
comemoração ao aniversário de 2 ano de  reinauguração do Teatro Martim Gonçalves da Escola de 
Teatro da UFBA e A Última Sessão de Teatro em homenagem aos 70 anos do professor, ator e diretor 
Harildo Déda . As leituras foram realizadas no próprio Teatro Martim Gonçalves.  
 
Outras Atividades de Extensão: 

1. Circo-Educação – Coordenação: Prof° Eliene Benício Amâncio Costa, tendo como professor do 

curso o doutorando Fábio Dal Gallo (data de criação: 06/08) 

2. Semana de Calouros 2009 da Escola de Teatro da UFBA – Coordenação: Profª Eliene Benício 

Amâncio Costa (data de criação: 06/08) 

 
 
3. PESQUISA 
 
* Cianae Fernandes 
Técnica Corporal, Tradição e Performance: O Trânsito intercultural na Cena Contemporânea. 
 
 
* Armindo Jorge de Carvalho Bião 
Da cena ao impresso e do impresso à cena - teatro e literatura de cordel da Lisboa do século XVIII à 
Salvador do século XXI - Projeto Produtividade Pesquisa/CNPQ. 
 
* Cleise Furtado Mendes: 
Dramaturgias do Efeito Cômico - Estratégias de construção da comicidade na cena contemporânea - 
Projeto Produtividade Pesquisa/CNPQ. 
 
* Ciane Fernandes 
O TRÂNSITO ORIENTE-OCIDENTE NO CORPO DO ATOR CONTEMPORÂNEO - Projeto Produtividade 
Pesquisa/CNPQ. 
 
* Antonia Pereira Bezerra 
Do Texto à encenação: Construções dramáticas e explorações cênicas acerca das noções de 
alteridade, memória e narrativa - Projeto Produtividade Pesquisa/CNPQ. 
 
 
4. DESTAQUES DA UNIDADE 
 
 Festival Latino Americano de Teatro 
 Seminário Internacional de Cinema  
 
4.1  Pós-Graduação: 
 
    . Dentre os 98 bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq na área de Artes     Cênicas, 
existentes no Brasil, 05 (cinco)  são professores da Escola de Teatro que integram o corpo docente 
do PPGAC. 
 
    . A Escola de Teatro neste ano de 2009 continuou destacando-se através de sua Pós-Graduação 
em Artes Cênicas. Dos 22 cursos brasileiros de pós-graduação na área de artes - visuais, cênicas e 
música - 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 . 
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4.2 Projetos: 
 

• A Escola foi contemplada pelo CT- Infra 01/2007, dentro do sub-projeto  LIARTES II com o 
valor de R$330.000,00 para a colocação de acústica e ar condicionado no  Complexo 
Laboratorial da Escola da Teatro, que está sendo construído com verbas do CT-Infra 2006.  

 
• A Profa. Dra. Ciane Fernandes recebeu o Apoio a Projetos de Pesquisa Edital 005/2007, 

FAPESB. 
 
 
5. PRINCIPAL META DEFINIDA PARA O ANO DE 2009/PERSPECTIVAS PARA 20109: 

 
. A Escola de Teatro colocou como principal meta a ser alcançada em 2009, a construção do 
Complexo Laboratorial Cênico, que infelizmente não ocorreu, apesar da verba do CT-Infra 2007, no 
valor de R$1.000.000,00 (um milhão) ter chegado em 03 de janeiro de 2008. A demora se deveu aos 
projetos complementares que ainda estão sendo executados, após realização de licitação para 
execução dos mesmos. Em seguida será realizada a Licitação da Obra.  
 
. A Escola de Teatro colocou como segunda meta a ser alcançada em 2009 a continuidade de 
execução de projetos complementares do  Complexo Laboratorial Cênico, e para isto concorreu  e 
venceu ao Edital CT-INFRA 2008, e receberá o valor solicitado de R$330.000,00 ( trezentos e trinta 
mil) para realização da acústica e climatização do referido Complexo Laboratorial Cênico. 
 
. A principal perspectiva para o ano de 2009 será a execução da obra de  ampliação do 
Complexo Laboratorial Cênico da Escola de Teatro, o qual abrigará os laboratórios de 
cenotecnia, indumentária,  maquiagem, iluminação, corpo e  voz; e interpretação e direção, cuja 
verba já está disponibilizada pela FINEP/FAPEX. 
 
. Ainda em 2009, a Escola de Teatro receberá  a verba do CT-Infra 2008,  para a realização da 
acústica e climatização do referido Complexo Laboratorial. 
 
 
5.1 Livros Publicados 
 
Fernandes, C. A Dança e seu Duplo In: Primeira Estação: ensaio sobre a São Paulo Companhia de 
Dança. I Ed. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado São Paulo, 2009, v.l.p. 61-71 
 
SANTANA Catarina. O Riso na corda bamba: humor negro na obra de Augusto Boal no Exílio. 
ARTCULTURA (UFU), 2009 
 
MENDES, C. F. “ O Cruel Aprendiz. i. Ed. Salvador: EPP, 2009 Uma historia em trânsito, Salvador 
2009 
 
MENDES, C. F. Uma história em transito. Salvaor 2009 (Prefácio, Pósfacio/Prefácio). 
 
Foram publicados artigos completos em periódicos das Professoras Jacyan Casrilho 2 (dois0 e Ciane 
Fernandes (dois) e Capítulos de livros publicados  4 (quatro) da professora Ciane Fernandes. 
 
Trabalhos completos publicados em anais do congresso das professoras Antonia Pereira: O Teatro do 
Oprimido e Outros Diálogos Possívies.  
 
Destaque da Unidade 
 
FIAC – Festival Internacional de Artes Cênicas 
Festival Latino de Artes Cênicas 
 
Prêmios BRASKEM indicados 
 
Prêmio Braskem de Melhor Texto – Professora Antonia Pereira 
Melhor Direção Professor Luis Marfuz Melhor Espetáculo Atire a Primeira Pedra 
Melhor Atriz do espetáculo Atire a Primeira Pedra. O e  
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6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 A Escola de Teatro contou com o apoio da Pró-Reitora de Planejamento, Professora Nádia Andrade, 
para a realização das Montagens Didáticas, as quais são importantíssimas para a concretização dos 
Cursos em Artes cênicas, devido ao seu caráter prático. 
 
 As Montagens Didáticas integram conteúdos e técnicas desenvolvidos nas várias disciplinas 
ministradas a cada semestre, e representam para os cursos de Bacharelado em Direção e 
Interpretação Teatral e Licenciatura em Artes Cênicas, da Escola de Teatro, o principal instrumento 
pedagógico na formação de atores, diretores e professores de teatro, além de ser o ponto nodal em 
que se articulam ensino, pesquisa e extensão. 
 
A realização desses espetáculos caracteriza-se como atividade obrigatória para os cursos de teatro. 
As peças de graduação em Direção Teatral são dirigidas pelos próprios alunos, tendo um professor 
orientador que acompanha o processo de montagem. Já as peças de Interpretação Teatral são 
dirigidas pelos professores da disciplina Desempenho de Papéis II, com um elenco de alunos 
formandos.  
 
Com a implantação de um novo currículo, em módulos, desde o semestre de 2004.1 para os cursos 
de bacharelado e de licenciatura, o número de montagens didáticas aumentou, pois além deste 
"novo" currículo ainda se mantém o "velho" currículo. 
 
Ao todo foram realizados na Escola de Teatro  7(sete) espetáculos neste ano de 2009, sendo entre 
estes, 03(três) de formatura  do Bacharelado em  Direção Teatral, 09 (nove) espetáculos de pré-
formatura, e 18 (dezoito) Mostras Didáticas. 
    

       Salienta-se que cada uma das montagens didáticas mencionadas envolve o  desenvolvimento de 
figurino, cenário, concepção de luz e concepção de sonoplastia, desdobrando os trabalhos em 
diversas áreas da natureza transdisciplinar do Teatro. 
 
 

ESCOLA POLITÉCNICA 
 
 
1.  METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2009 
 

• Adequações de espaço físico para atividades didáticas e aquisição de equipamento para 
laboratório. 

• Aprovação pela CAPEs do curso de Pós-Graduação de Mestrado em Meio Ambiente, Águas e 
Saneamento. 

• Continuidade das atividades de extensão e de pesquisa com inserção em Programas como o 
Permanecer, ReCESA, PROCEDE, PROCAD e participação em novas chamadas públicas de  
entidades financiadoras de pesquisa, como FAPESP, CNPq, FINEP e de empresas 
(PETROBRAS, INFRAERO, etc.).  

• Continuidade de atividades de cooperação e intercâmbio técnico cientifico, seja em 
parcerias com órgãos governamentais, federal, estadual e municipal, quanto com outros 
países, como  Canadá, Espanha, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde  na África.  

• Contribuir para a consolidação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. 
• Apoiar a ação de extensão Onda Elétrica, coordenada por docentes do DEE. 
• Apoiar a Semana de Engenharia Elétrica, atividade organizada pelos alunos do curso de 

Engenharia Elétrica. 
• Aprovação do projeto do curso de graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, 

noturno, 45 vagas, com previsão de início em 2010.  
• Aprovação do projeto de curso de Tecnólogo em Transporte Urbano e Trânsito, noturno, 45 

vagas, com previsão de início em 2010.  
• Maior inserção no REUNI, propondo atividades para os BI’s.  
• Organizar evento sobre o tri-centenário do primeiro vôo de aeróstato do mundo por 

Bartolomeu Lourenço de Gusmão.  
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• Aprovação pela CAPEs do curso de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Engenharia 
Industrial. 

• Contribuir para a consolidação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, 
Engenharia e Ambiente, Engenharia Industrial. 

• Apoiar a realização de eventos tais como SNCA (Seminário Nacional de Controle e 
Automação de Processos), PSE 2009 (10th International Symposium on Process Systems 
Engineering.  

• Oferecimento de novas disciplinas na graduação e na pós-graduação. 
 
 
2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO 

IMPLEMENTADAS 
 

• Criação de curso de especialização em Saneamento Básico. 
• Necessidade da ampliação do corpo docente e melhoria do apoio técnico administrativo.   
• Inauguração do Laboratório Integrado Professor Sílvio Loureiro para servir de apoio aos 

alunos da graduação que desenvolvem projetos relacionados às atividades curriculares 
“Laboratórios Integrados”.   

• Discussão, elaboração e aprovação dos cursos de graduação em Engenharia de Agrimensura e 
Cartográfica, e de tecnologia em Transporte Terrestre – Gestão de Transportes e Trânsito 
Urbano e terão início em 2010.1. 

• Consolidação do oferecimento do curso de especialização em Pavimentação (3ª turma sendo 
concluída), mas os novos cursos previstos – MBA em Transportes e o de 
Geoprocessamento/Georreferenciamento – não foram implementados.  

 
 
3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

• Implantação recente da Plataforma Pedagógica em Saneamento Básico e com o LABEC - 
Laboratório de Bioenergia e Catálise.  

• Pós-doutoramento de vários Professores dos departamentos. 
• Desenvolvimento de atividades do grupo PET em Engenharia Elétrica, em seu primeiro ano 

de implementação. 
• Melhoria das instalações com aquisição de computadores e projetores multi-mídia para 

instalação nas salas de aulas do 7º e do 6º andar. 
• Integração das atividades desenvolvidas em projetos de pesquisa e de extensão no ensino – 

uso dos aplicativos TerraView/TerraSIG do projeto USEGEO/PROEXT/MEC/CIDADES, suporte 
dos bolsistas/monitores incluindo os do Programa Permanecer. 

• Contratação por concurso público de novos professores para vários departamentos. 
• Implantação de três cursos de graduação noturnos (Engenharia de Computação, Engenharia 

de Produção e Engenharia de Controle e Automação de Processos). 
 

 
4. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

• Por meio das atividades do Núcleo Regional Nordeste da Rede Capacitação em Extensão 
Tecnológica em Saneamento, liderado pela UFBA, foram realizadas 116 oficinas de 
capacitação, tendo sido capacitados 3065 profissionais da área operacional e técnica do 
Saneamento.  

• Realização de oficinas no âmbito do Pró-Africa, em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde.  
• Os Cursos noturnos de Graduação em Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e 

Automação e Engenharia de Computação completam 1 ano de existência. 
• Os cursos de graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia Química conseguiram o 

conceito 4 no ENADE realizado em 2008. 
• Início do curso de Doutorado em Engenharia Elétrica, em associação temporária com a 

Universidade Federal de Campina Grande.  
• Início do curso de Mestrado Profissional de Engenharia Industrial. 
• Realização das três primeiras defesas de doutorados do Programa em Engenharia Industrial. 
• Criação do curso de graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. 
• Criação do curso de tecnologia em Transporte Terrestre – Gestão de Transportes e Trânsito 

Urbano. 
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5.  PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 
A Escola Politécnica teve uma participação significativa nas pesquisas e desenvolvimento de vários 
projetos, alguns dos principais relacionados abaixo, iniciados, em andamento e outros concluídos no 
ano de 2009. 

•••• Determinação do Potencial Bioquímico de Metano (BMP) Produzido Durante o Processo de 
Degradação dos Resíduos Sólidos Urbanos/Vega Bahia Tratamento de Resíduos S A.  

•••• Corrosão das estruturas de concreto armado: estudo laboratorial e teórico dos mecanismos e 
causas envolvidos e sua influência na durabilidade de edificações na cidade do 
Salvador/Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia.  

•••• Estudo das rotas de contaminação por chumbo e cádmio remanescentes na cidade de Santo 
Amaro da Purificação e seus efeitos sobre a população infantil/Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

•••• Avaliação de técnicas de oxidação química ativa para remediação de aqüíferos contaminados 
por compostos orgânicos através de ensaios laboratoriais em colunas de solo/Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia.  

•••• Desenvolvimento de Pilha a Combustível de Eletrólito Sólido Operando com Gás Natural e Ar 
em Temperaturas Intermediarias/Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnológico. 

•••• Tratamento de Rejeitos Inorgânicos Visando a Recuperação de Elementos de Valor.  
•••• Desenvolvimento de materiais cimentíceos contendo resíduo da indústria cerâmica/  

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. 
•••• Experimentação e modelagem numérica de materiais e estruturas de baixo impacto 

ambiental. 
•••• Rochas ornamentais utilizadas em revestimento de fachadas, revestimento de pisos e em 

bancadas na cidade de Salvador. 
•••• Avaliação da Hidrodinâmica de uma Coluna de Extração Liquido-Liquido, utilizando o 

Solvente Sulfolane/Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. 
•••• Projeto Campo-Escola/Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 
•••• Desenvolvimento de um kit GNA. 
•••• Projeto Rede de Asfalto.  
•••• Bacia Experimental e Representativa da Rede de Hidrologia do Semi-árido/FINEP.  
•••• Rede Interinstitucional Para Conservação E Uso Eficiente Da Água Na Bacia Do Rio São 

Francisco/CNPq/CtHidro. 
•••• Participação Social na determinação da Vazão Ecológica no Baixo Curso do Rio São 

Francisco/CNPq/CtHidro. 
•••• Tecnologias De Saneamento Ecológico Para Região Semi-Árida Na Bacia Dos Rios Verde E 

Jacaré/FAPESB. 
•••• Gestão Estratégica e Adaptativa da Qualidade de Água em Rios 

Intermitentes/CNPq/UNIVERSAL. 
•••• MICROALGAS Produção de biodíesel a partir de microalgas/CNPq.  
•••• AQUACULTURA: uma alternativa eco-eficiente para tratamento de esgoto no semi-

árido/FAPESB. 
•••• PL – MICROALGAS Produção limpa de biodíesel a partir de microalgas/FAPESB.  
•••• USO EFICIENTE DA ÁGUA E APROVEITAMENTO DE NUTRIENTES Diretrizes para o uso eficiente 

da água e aproveitamento dos nutrientes em ambientes comerciais: estudos de caso em 
aeroporto e shopping center em Salvador/CNPq. 

•••• DEMANDA DE ÁGUA Gestão da demanda por água em residências e prédios públicos/CNPq. 
•••• HEMORREDE Estruturação dos serviços de hematologia e hemoterapia/Fundo Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde. 
•••• PROCEDE  Mestrado em Gerenciamento e Tecnologias Ambientais no Processo 

Produtivo/FAPESB. 
•••• ÁGUAERO Racionalização do Uso da Água no Aeroporto de Salvador-BA/FINEP. 
•••• DESSALINIZADOR Aperfeiçoamento de Sistema Solar para Dessalinização de Água em 

Comunidades Isoladas/CNPq.  
•••• Modelos de Gestão dos Serviços de Saneamento Ambiental no Brasil: Limites e 

Possibilidades/FUNASA. 
•••• Saneamento Básico no Brasil: uma avaliação de diferentes modelos de prestação dos 

serviços/CNPq. 
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•••• Rede de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental da Região Nordeste- 
MCidades/FUNASA CTHIDRO/FINEP. 

•••• Diagnóstico e Proposições para a implantação da Coleta Seletiva Solidária na Escola 
Politécnica da UFBA/Programa Permanecer. 

•••• Salinização e nitrificação das águas no semi-árido: melhoria do monitoramento e mitigação 
para o consumo humano. 

•••• Avaliação da Qualidade Hidroquímica da Água Subterrânea do Estado da Bahia com base nos 
Poços Profundos Perfurados pela Companhia de Engenharia Rural da Bahia/CERB. 

•••• Intoxicações por chumbinho: identificação do ingrediente ativo causador do óbito e avaliação 
dos níveis de intoxicação. 

•••• Alteração humana no ciclo de nitrogênio no semi-árido baiano: ameaças, benefícios e 
oportunidades/Fapesb. 

•••• Construção de Indicadores de Qualidade de Águas Subterrâneas como Instrumento de Gestão 
de Aquiferos no Estado da Bahia/CNPq. 

•••• Determinação de Índice de Qualidade de Uso da Água Subterrânea/IQUAS/CNPq/FAPESB. 
•••• Determinação do Índice de Qualidade Natural da Água Subterrânea/IQNAS, com Base nos 

Dados de Poços Tubulares do Estado da Bahia. 
•••• Conexão e influência das cheias do Rio São Francisco na qualidade das águas de lagoas 

marginais. 
•••• Identificação de regime hidrológico compatível com objetivos ecológicos para o baixo curso 

do Rio São Francisco/CNPq. 
•••• Projeto Aguapura criado pela Pró-Reitoria de Planejamento para implementar um programa 

de uso racional da água em todas as unidades da UFBA objetivando melhorar o seu 
desempenho ambiental e a minimização do consumo de água com conseqüente redução da 
despesa com este item de custo.  

•••• Projeto SCDA – Desenvolvimento de sistema autônomo de supervisão para processos 
industriais. 

•••• Projeto PCP-UTE - Desenvolvimento de tecnologia e de protótipo de sistema de 
planejamento e controle da produção para unidades de cogeração termelétrica. 

•••• Projeto MAICE -  Módulo de Análise Inteligente do Conhecimento Especialista. 
•••• Projeto LEA-BCS e MAICE Aplicado em Métodos de Bombeio. 
•••• Projeto BRAGECRIM-DEBRATOR (Brazilian-Germany Cooperation Research In Manufacturing – 

Deutch-Brazilian project on Scientific Fundamentals for the Realization and Measurement of 
Small Torques). 

•••• Projeto BRAGECRIM-HoliMan (Brazilian-Germany Cooperation Research in Manufacturing – 
Holistic Optimization of Sculptured Surfaces Manufacturing). 

•••• Uso racional de água na RLAM (Refinaria Landulfo Alves - Mataripe/BA. PETROBRÁS. 
•••• Projeto de Instalação de um sistema de bombeio mecânico em modelo reduzido. 
•••• “Uma proposta para um Seis Sigma adequado às empresas Brasileiras”. 
•••• Modelagem Preditiva de Variáveis Causais para Demanda de Energia Elétrica/COELBA 

(ANEEL).  
•••• Desenvolvimento e Implantação de uma Nova Metodologia na Identificação das Perdas em 

Iluminação Pública/COELBA (ANEEL).  
•••• Fortalecimento da Linha de Pesquisa em Instrumentação, Controle e Automação do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia/CAPES (Edital 
PROCAD/NF).  

•••• Fortalecimento da Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia/ 
CAPES (Edital PROCAD/NF).  

•••• Cooperação Acadêmica em Microeletrônica/CAPES (Edital PROCAD/NF).  
•••• Modelagem e Simulação de Transformadores em Estudos de Transitórios Eletromagnéticos 

com Ênfase na Análise da Ferrorresonância/CNPq (Edital Universal).  
•••• Utilização de um Simulador em Tempo Real para Aprimoramento de Pesquisas nas Áreas de 

Proteção e Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas de Potência/CNPq (Edital Cooperação 
Casadinho).  

•••• Sistemas de Medição e Redes de Sensores/CNPq (Bolsa de Produtividade em Pesquisa). 
•••• Concepção de Circuitos RF para Telecomunicações/CNPq (Bolsa de Produtividade em 

Pesquisa). 
•••• Projeto de Infra-estrutura do PPGEE – UFBA/FAPESB (Infra-estrutura). 
•••• Cadeias Logísticas de Transportes – CNPQ - UFBA, UFPE, UFC, UFRN. 
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•••• Rede Ibero-americana de Pólos Geradores de Viagens – CNPQ – em conjunto com 19 
universidades. 

•••• Rede PGV qualidade de vida – PRONEX - em conjunto com 19 universidades. 
•••• Estudo da Circulação das Pessoas com Restrição de Mobilidade na Cidade de Salvador – 

MEAU/UFBA / UGPD-SETIN / SETPS. 
•••• Projeto Centro de Formação de Condutores - CFC Qualidade - SEBRAE/BA, DETRAN/BA, 

UFBA, SET/PMS, SINDAUTO/BA. 
•••• Localização e Dimensionamento de Pólos Geradores de Tráfego - PGT- sintonizados com a 

Qualidade de Vida. 
•••• Transporte Sustentável: Avaliação das condições de mobilidade e motorização na cidade de 

Salvador-BA – CNPq. 
•••• Gestão e Monitoração das relações entre Transporte e Uso do Solo Urbanos: Construção de 

Cenários de Planejamento por geoprocessamento para a cidade de Salvador - GEOTUS; 
Projeto de pesquisa CNPq-DCR; Mestrado de Engenharia Ambiental Urbana / MEAU – UFBA. 

•••• Eco-vazão do Baixo São Francisco – CNPQ / UFBA-DEA (participação). 
•••• Projeto, construção, manutenção e gerenciamento das vias de transporte.  
•••• Comportamento mecânico de novos materiais para aplicação em pavimentos rodoviários. 
•••• Pesquisas desenvolvidas no curso de especialização em Pavimentação. 
•••• USEGEO BAHIA - Ações em Geoprocessamento – SIG na gestão municipal. 
•••• Sistemas de geoprocessamento e de cadastro territorial georreferenciado – MEAU/UFBA com 

defesa de 3 dissertações de mestrado em 2009 e duas outras em 
desenvolvimento.Cartografia dos dados do Projeto ALiB – Projeto Atlas Linguístico do Brasil. 

•••• Avaliação dos softwares TerraView, Terra SIG e do Sistema de Informações dos Municípios 
GEOSNIC na produção de mapas temáticos para atividades de planejamento em Engenharia. 

•••• Implications for the adoption of Global Reference Geodesic Systems on the Large Scale 
Cadastral Cartography – CNPq. 

•••• Participação no projeto Patrimônio Arquitetônico, Documentação e Tecnologias Digitais - 
PROBRAL – CAPES / DAAD, da Faculdade de Arquitetura da UFBA e o Instituto de 
Fotogrametria e Sensoriamento Remoto da Universidade de Karlsruhe na Alemanha. 

• Uso racional de água na FAFEN (Unidade de Fertinizantes Nitrogenados da PETROBRAS -  
Camaçari/BA). 

• Uso racional de água no Aeroporto 2 de Julho (Projeto AGUAERO SALVADOR/BA). 
 

 
6.  PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

• Inovação da Gestão Ambiental no Estado da Bahia IMA. 
• Museu "Memória das Águas de Salvador" Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. 
• Palestra: Gestão de águas e ambiente: Seus impactos em áreas urbanas e rurais; 

Participação Como Instrutor Em Cartagena (Colômbia) setembro/2009.             
• Palestra: Participação Social na Definição da Vazão Ambiental Oficina Enfoque 

Ecossistêmico Aplicado á Gestão de Recursos Hídricos (Brasília/DF). 
• PALESTRA: Metodologias Para Definição Da Vazão Ecológica (Montpellier/França) em 

02/2009. 
• PALESTRA: XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (Associação Brasileira de Recursos 

Hídricos - ABRH)- Mesa Redonda “Sustentabilidade do Semi-Árido Brasileiro”. 
• GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (CURSO) Capacitação e assessoramento técnico em 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde aplicado as unidades de hemoterapia 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

• SAEB - ETAPA II Eficientização dos gastos de água e energia elétrica: Etapa II SAEB/Governo 
do Estado. 

• Curso regional de gerenciamento de resíduos em serviços de hemoterapia e hematologia – 
Florianópolis. 

• Curso regional de gerenciamento de resíduos em serviços de hemoterapia e hematologia – 
Belém. 

• Curso regional de gerenciamento de resíduos em serviços de hemoterapia e hematologia – 
Natal. 

• Curso regional de gerenciamento de resíduos em serviços de hemoterapia e hematologia – 
Brasília. 
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• Curso regional de gerenciamento de resíduos em serviços de hemoterapia e hematologia - 
São Paulo. 

• Curso de gestão tecnológica de equipamentos e instalações na área de engenharia clinica – 
Salvador. 

• Seminário anual programa Aguapura-2009. 
• Ciclo de palestras sobre otimização ambiental de processos industriais etapa 2. 
• Atividade de extensão sobre Introdução ao Gerenciamento de Projetos Seguindo os 

Princípios do PMI (Project Management Institute) e Preparação para a Certificação de PMP 
(Project Management Professional). 

• Assessoramento Técnico Pedagógico aos Cursos da Área de Equipamentos Mecânicos da 
Sociedade Civil de Educação Técnológica – SOCET. 

• Projeto USEGEO BAHIA – Ações em Geoprocessamento na Bahia – capacitação de técnicos 
municipais em Geoprocessamento. 

• Seminário sobre uso do geoprocessamento na gestão municipal – projeto USEGEO Bahia.  
• PROEXT 2008/2009 MEC/MCIDADES - Foram capacitados cerca de 70 servidores municipais 

de 35 municípios localizados no Recôncavo Baiano e Litoral Norte – cursos com 48h 
realizados no segundo semestre de 2009. 

• PROEXT 2009/2010 MEC/MCIDADES – continuação do projeto aprovado para execução em 
2010, priorizando os municípios do Centro/Norte do Estado da Bahia. 

• Curso de extensão “Fundamentos de Sensoriamento Remoto – teoria e prática”, maio/09, 
20h. 

• Curso GPS Básico – 20h – para técnicos do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) – realizado em Brasília-DF – jun/09. 

• AAA2009 – III Semana de Aviação, Astronomia e Astronáutica, out/2009, comemorando o tri-
centenário do primeiro vôo de aeróstato do mundo por Bartolomeu Lourenço de Gusmão.  

• 16 a 23/10/09 com realização de Exposição e conferência e debate sobre os feitos de 
Bartolomeu de Gusmão, e de ciclo de palestras sobre aviação, astronomia e astronáutica. 

• Expedição Bartolomeu de Gusmão em Belém de Cachoeira-BA – 17/12/09 – reconhecimento 
histórico e levantamento topográfico preliminar. 

• Curso Engenharia de Aeroportos e Transporte Aéreo – 20h - UFBA/DT – out/09. 
• Participação no GT Acessibilidade – CREA-BA / PMS / UFBA / ONG’s. 
• Participação na capacitação para Centro de Formação de Condutores– 

SEBRAE/UFBA/DETRAN/ TRANSALVADOR-PMS/SINDAUTO. 
• Participação no Comitê Trânsito e Vida – responsável pela organização do Fórum Social 

Temático - jan/10. 
• Participação no Curso sobre SIG / Terraview – UNEB/Urbanismo - out/09 a mai/10. 
• Conclusão dos cursos de Capacitação Técnico-Instrumental para Servidores do DERBA – 

cursos de extensão (superior e médio), de atualização, de especialização em Gestão de 
Órgãos de Infra-estrutura de Transportes, e de especialização em Obras Rodoviárias.  

• Curso GPS Básico – 20h – em parceria com o Clube de Engenharia da Bahia – maio/09. 
• Módulo Cadastro Territorial para o curso de Especialização em Gestão Municipal – São Luiz-

MA – mar/09. 
• Assessoria para elaboração do Termo de Referência de serviços topográficos, geodésicos e 

de cadastro imobiliário no Campus da UFBA – PROPLAD/UFBA. 
• Apresentação pública e debate sobre a implantação do curso de graduação em Engenharia 

de Agrimensura e Cartográfica. Com palestras de professor da UFRGS, e de doutorando da 
Universidade de Karlsruhe na Alemanha - 23/abr/2009. 

• Divulgação e Discussão da Proposta de Criação do Curso em Graduação Noturno em 
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica na UFBA, com Palestra da SEI / mapeamento do 
Estado da Bahia – 09/jun/09. 

• Ciclo de palestras - Apresentação do curso de graduação em Engenharia de Agrimensura e 
Cartográfica na UFBA, com palestras do IBGE, CONDER, SEI, SEDHAM/PMS - 30/set/2009.  

• Importância dos profissionais da Engenharia de Agrimensura e Cartográfica na gestão 
municipal. Importância dos profissionais da Engenharia de Agrimensura e Cartográfica na 
gestão municipal, na SEDHAM/PMS – 06/10/2009. 

 
  
7. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS 
 

• Oficina GOVAGUA (governança ambiental em bacias hidrográficas peri urbanas em áreas 
metropolitanas) – seminário internacional do projeto govágua – programa alfa.  Período de 
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20 a 25 de abril de 2009 - USP/PROCAM – UFBA/GRH; financiamento: comunidade 
européia/programa alfa. 

• Oficina ecovazão - metodologias para definição da vazão ecológica 
CBHSF/CNRH/SRHU/MMA. 

• 1º Mecânica Open de Squash. 
• 1º e 2º Seminários sobre projetos de máquinas realizados na Escola Politécnica da UFBA. 
• Apresentação sobre avaliação de projetos de máquinas pelo enfoque da manutenibilidade. 
• O Grupo Onda Elétrica realizou no mês de agosto de 2009 a 6o edição deste importante 

evento para a popularização da Engenharia Elétrica na comunidade baiana. O evento teve a 
coordenação das professoras Ana Isabela Araújo Cunha e Luciana Martinez, ambas do DEE. 

• Capacitação Técnico-Instrumental para Servidores do DERBA. 
• Geoprocessamento na gestão municipal – projeto USEGEO Bahia. 
• AAA2009 – III Semana de Aviação, Astronomia e Astronáutica. 
• SNCA (Seminário Nacional de Controle e Automação Industrial). 
 

 
8. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

• PROAFRICA–cursos: Fundamentos de Engenharia de Barragens: projeto, construção, 
operação manutenção e avaliação de segurança; Plano Municipal de Saneamento Básico para 
Cabo Verde. 

• GOVAGUA – Intercâmbio de alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado com 
participação de alunos do Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana em estágios no Chile e 
Bolívia. 

• Intercâmbio de cooperação acadêmica com a Technische Universitat Ilmenau com visitas de 
professores e alunos para promoção de cursos nos dois países. 

• Intercâmbio com a Strachclyde University, Glasgow, Escócia, visando Bolsa Sanduíche de 
Doutorado em Engenharia Industrial do Prof. Abel Ribeiro de Jesus e posterior realização de 
Workshop na UFBA com Professor daquela Universidade. 

• Participação na Rede Ibero-Americana de Estudo em Pólos Geradores de Viagens (Rede 
PGV), credenciada pelo CNPq/FAPERJ como um Núcleo de Excelência: 
http://redepgv.coppe.ufrj.br. 

• Participação no Projeto ALIB – Atlas Linguistico do Brasil. 
• Participação no GT Acessibilidade – CREA-BA / PMS / UFBA / ONG’s. 
• Participação na capacitação para Centro de Formação de Condutores – SEBRAE / UFBA / 

DETRAN / TRANSALVADOR-PMS / SINDAUTO. 
• Participação no Comitê Trânsito e Vida – responsável pela organização do Fórum Social 

Temático - jan/10. 
• Participação no projeto Patrimônio Arquitetônico, Documentação e Tecnologias Digitais - 

PROBRAL – CAPES / DAAD, da Faculdade de Arquitetura da UFBA e o Instituto de 
Fotogrametria e Sensoriamento Remoto da Universidade de Karlsruhe na Alemanha. 

• PROCAD com UNICAMP e UFRJ. 
 

 
9. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS 
 

• Cooperação Internacional do semi-árido - CISA (FINEP /FADE/UFPE). 
• Missão de Intercâmbio de pesquisadores visando ações de cooperação entre Brasil, São Tomé 

e Príncipe e Portugal, na área de saneamento básico e de gerenciamento dos recursos 
hídricos- PROAFRICA(CNPq). 

• GOVAGUA:ENGREF /PROCAM /UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO financiamento pelo PROGRAMA 
ALFA/COMUNIDADE EUROPÉIA com parceria do INGAR (INSTITUTO DE GESTÃO DAS AGUAS E 
CLIMAS);  projetos em desenvolvimento: BEER E CISA . 

• PROJETO: IGUAPE- Estudo do Regime de Vazões Ambientais a jusante da Usina Hidrelétrica 
de Pedra do Cavalo/Baía do Iguape Contrato administrativo INGAR. 

• Termo de cooperação UFBA/PETROBRAS/FAPEX para desenvolvimento do Projeto SCDA 
(desenvolvimento de sistema autônomo de supervisão para processos industriais). Iniciado 
em 30/11/2009. 

• Termo de cooperação UFBA/PETROBRAS com interveniência da FADM para desenvolvimento 
do Projeto PCP-UTE (desenvolvimento de tecnologia e de protótipo de sistema de 
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planejamento e controle da produção para unidades de cogeração termelétrica). Iniciado 
em 31/08/2007. Finalizado em 31/12/2009. 

• Termo de cooperação UFBA/PETROBRAS/FAPEX para desenvolvimento do Projeto MAICE 
(desenvolvimento do Módulo de Análise Inteligente do Conhecimento Especialista), iniciado 
em 06/12/2006, a se encerrar em 05/10/2010. 

• Termo de cooperação UFBA/PETROBRAS/FAPEX para desenvolvimento do Projeto LEA-BCS E 
MAICE aplicado em Métodos de Bombeio iniciado em 09/05/2008. 

• Termo de cooperação UFBA/Rockwell/FAPEX para cooperação acadêmica em automação 
industrial (Lei de Informática, iniciado em 05/12/2008. 

• Termo de cooperação UFBA/UFSC/TU-Ilmenau, com financiamento CAPES/DAAD para 
desenvolvimento do Projeto BRAGECRIM-DEBRATOR (Brazilian-Germany Cooperation 
Research In Manufacturing – Deutch-Brazilian project on Scientific Fundamentals for the 
Realization and Measurement of Small Torques), iniciado em 01/06/2009. 

• Termo de cooperação UNIMEP/UFBA/IPT/TU-Berlin, com financiamento CAPES/DAAD para 
desenvolvimento do Projeto BRAGECRIM-HoliMan (Brazilian-Germany Cooperation Research 
In Manufacturing – Holistic Optimization of Sculptured Surfaces Manufacturing), iniciado em 
01/06/2009. 

• Termo de cooperação UFBA/CNPQ: INPG-Instituto Nacional de Geofísica do Petróleo, 
coordenado pelo Instituto de Geociências da UFBA, com participação do CTAI em temas 
associados à Engenharia de Reservatórios, iniciado em setembro 2008. 

• Termo de cooperação UFBA/PETROBRAS com interveniência da FADM para Instalação de um 
sistema de bombeio mecânico em modelo reduzido, encerrado em setembro 2009. 

•  “Estudo da Circulação das Pessoas com Restrição de Mobilidade na Cidade de Salvador”, 
desenvolvido na cidade de Salvador e apoiado pela Unidade de Gratuidade do Portador de 
Deficiência da Secretaria Municipal dos Transportes e Infra-Estrutura (UGPD-SETIN) e 
Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (SETPS). 

• Projeto Centro de Formação de Condutores - CFC Qualidade - aumentar a competitividade 
dos Centros de Formação de Condutores, visando uma maior qualidade e confiabilidade dos 
serviços prestados, contribuindo para a redução do índice de acidentes no trânsito, 
aumentando a lucratividade das empresas beneficiadas com o projeto. Instituições 
Parceiras: SEBRAE/BA, DETRAN/BA, UFBA, SET/PMS, SINDAUTO/BA. 

• Grupo de Trabalho – GT Acessibilidade do CREA. Discutir as dificuldades de deslocamento 
encontradas pelas pessoas com deficiência em Salvador e propor medidas técnicas e 
políticas públicas orientadas no sentido de melhorar a circulação e a acessibilidade deste 
grupo. Instituições Parceiras: CREA, SEPLAM, SUCOM, STP; CTS; COCAS; SINDICATO DE 
EMPRESAS DE TRANSPORTES PÚBLICOS (SETPS), ONG VIDA BRASIL, IPAC, ABADEF, UFBA – 
ESCOLA POLITÉCNICA E FACULDADE DE ARQUITETURA. 

• Grupo de Trabalho - GT INCRA / RFB / universidades (UFPE, UFSC e UFBA), criado pela 
Portaria /INCRA/P/N. 144 de 25/05/2009, para elaborar Projeto para Reforma Cadastral e 
de Estruturação do CNIR – Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, no âmbito da Lei 10.267/01.  

• Projeto USEGEO Bahia – capacitação de servidores municipais em geoprocessamento: 
PROEXT/MEC/CIDADES 2009 / 2010.35 prefeituras do interior da Bahia capacitadas em 
2009.40 outras prefeituras a serem capacitadas em 2010. 

 
 
10. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTE E/OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE 
 

• 1o. Prêmio CREA/BA de Meio Ambiente, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia da Bahia. (Prof. Luiz Roberto Santos Moraes).  

• Comenda de Honra ao Mérito do Controle Social no âmbito do Saneamento Ambiental, 
Fórum de Associações de Usuários dos Serviços de Saneamento Ambiental de Natal/RN. 
(Prof. Luiz Roberto Santos Moraes). 

• Prêmio Especial de Participação em 10 Congressos Brasileiros/Simpósios Luso e Italo-
Brasileiros de Engenharia Sanitária e Ambiental, Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental - ABES. (Prof. Luiz Roberto Santos Moraes). 

• Prêmio Especial por Apresentação de Trabalho Técnicos em 6 Congressos Brasileiros e 
Simpósios Luso e Italo-Brasileiros de Engenharia Sanitária e Ambiental, Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES. (Prof. Luiz Roberto Santos Moraes). 

• Prêmio por Apresentação de Trabalhos Técnicos em dez consecutivas "Exposição de 
Experiências Municipais em Saneamento" (1999-2009) da ASSEMAE, Associação Nacional dos 
Serviços Municipais de Saneamento-ASSEMAE. (Prof. Luiz Roberto Santos Moraes). 
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• Os professores Amauri Oliveira e Jés de Jesus Fiais Cerqueira, bem como alguns alunos da 
pós-graduação e da graduação em Engenharia Elétrica receberam o prêmio Inventor UFBA 
2009 em virtude da patente protocolada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI). 

• Prêmio Inventor UFBA 2009 (Professores Luís Edmundo Prado de Campos, João Carlos 
Baptista Jorge da Silva, Amauri Oliveira, Jés de Jesus Fiais Cerqueira, Ednildo Andrade 
Torres, Ricardo Kalid, Rosana Fialho). 

 
 
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Participação de professores e alunos em eventos técnicos científicos com apresentação/publicação 
de artigos: 

• PORTELLA, R. B.; GUEDES, J.F.C.; CARVALHO, G.A.C.; MACHADO, S. L.; GUIMARÃES, R.B.. 
Desativação de uma Metalúrgica em Santo Amaro da Purificação-Ba: Passivo Ambiental e 
Déficit Institucional. In: VIII Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica 
(EcoEco), 2009, Cuiabá. VIII Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica 
(EcoEco), 2009. 

• SHARIATMADARI, N.; MACHADO, S. L.; NOORZAD, A.; FARD, M.K.; MANSOURI, A.. Loading 
rate evalution on the mechanical behavior of saturated msw materials. In: Sardinia 2009, 
2009, S. Margherita di Pula. Twelfth International Waste Management and Landfill 
Symposium, 2009. 

• de Souza, C.A.C.; KIMINAMI, C. S. ; Bonavina, L.F.; de Andrade Lima, L.R.P.; Cardoso, R.J.C. 
Efeito da presença de niobio e do molibdenio na resistência a corrosão de ligas amorfas de 
aço inoxidável ferritico. In: 10a COTEQ - Conferencia sobre Tecnologia de Equipamentos, 
2009, Salvador. Anais do 10a COTEQ - Conferencia sobre Tecnologia de Equipamentos, 2009. 
p. 1-8. 

• GOMES, G. A.; de Souza, C.A.C.; Ferreira, D.M.; de Andrade Lima, L.R.P.; RAMOS, T. E. S.. 
Efeito da temperatura, do acido formico e da glicerina na resistência a corrosão de um 
deposito da liga Zn-Ni, obtido através de eletrodeposição. In: 10a COTEQ - Conferencia 
sobre Tecnologia de Equipamentos, 2009, Salvador. Anais do 10a COTEQ - Conferencia sobre 
Tecnologia de Equipamentos, 2009.. 

• SILVA, V. S.; GOMES, A. O. ; Santos, S.A. Influência do processo de cura no desempenho das 
argamassas de chapisco. In: Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Argamassas, 2009, 
Curitiba. Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Argamassas, 2009. 

• ARSHAD, M.; PRADERE, P.; DUARTE, L. J. N. ou NOGUEIRA DUARTE, L.J. ; CANSELIER, Jean 
Paul; DUMAT, C.. Etude comparative de la remédiation d un sol contaminé au plomb par une 
technique de phytoextraction et une technique physicochimique. In: 2e rencontres 
nationales de la recherche sur les sites et sols pollués, 2009, Paris. Ademe - Solutions de 
gestion des sols et des eaux souterraines., 2009. 

• Pereira, U.T.; DUARTE, L. J. N. ou NOGUEIRA DUARTE, L.J.; GOIS, Luis Mario Nelson de; 
SANTANA, F. P.. Análise do escoamento multifásico de petróleo em linhas de produção de 
campos maduros. In: 5PDPETRO, 2009, Fortaleza. 5PDPETRO. 

• DUARTE, L. J. N. ou NOGUEIRA DUARTE, L.J.; GOIS, Luis Mario Nelson de; CALDAS, D. M.; 
FELICIO, D. L.. Recuperação do Solvente Sulfolano em uma Coluna de Extração Líquido-
Líquido de Pratos Perfurados. In: 5PDPETRO, 2009, Fortaleza. 5PDPETRO, 2009. 

• Souto Maior, R. I.; Oliveira, J. R. Q.; Junior, O. N.; Jales, A. G. O.; SANTOS, L. C. L.. 
Correlação estratigráfica dos horizontes produtores de petróleo das bacias sedimentares 
brasileiras marginais. In: 5º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás, 2009, Fortaleza. 
5º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás, 2009. 

• Formiga, F. L.; Araújo, P. A. S.; Mendonça, R. M.; Macedo, D. A.; Ahid Bastos, G. L.; 
SANTOS, L. C. L.. Avaliação experimental do coeficiente de dilatação linear térmico em 
dutos transportadores de vapor d'água. In: 5º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e 
Gás, 2009, Fortaleza. 5º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás, 2009. 

• LINS, P. G. C.; CELESTINO, T. B.. Neural Network Modeling of Scour Depth Downstream of 
Spillways. In: EUROCK2009, 2009, Dubrovnik, Cavtat. EUROCK2009, 2009. 

• Apresentação de trabalho científico em Belgrado, no Fifth International Working Conference 
Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches, em 02 de junho, pelo 
Profº Abel Ribeiro de Jesus: “Ten years of TQM and Five years of Six Sigma program in a 
metallurgical copper plant.” 
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• Barretto, S. T. S., Cavalcante, C. A. M. T., Pacheco, L. A., Ferreira, A. M. S., Nascimento, 
R. S. “Real time updating methodology for mathematical models of decision making 
process”, Proceedings of COBEM 2009, 20th International Congress of Mechanical 
Engineering, November 15-20, 2009, Gramado, RS, Brazil. 

• Jesus, A.R.; LEPIKSON, H. A.. Ten years of TQM and five years of six sigma program in a 
metallurgical copper plant. In: 5th IWC TQM - International Working Conference on Total 
Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches, 2009, Belgrad. Proceedings of 
the 5th International Working Conference on Total Quality Management. Paris: CIRP, 2009. 
v. 1. p. 411-4166. 

• Ribeiro, A.; LEPIKSON, H. A.. Implementation of a SCADA System for Flexible Manufacturing 
Systems using object-oriented Petri nets model. In: 13th IFAC Symposium on INFORMATION 
CONTROL PROBLEMS IN MANUFACTURING INCOM 09, 2009, Moscow. Proceedings of the 13th 
IFAC Symposium on INFORMATION CONTROL PROBLEMS IN MANUFACTURING. Laxenburg, 
Austria: IFAC - International Federation of Automatic Control, 2009. v. 01. p. 1-8. 

• PACHECO, Luciana de Almeida; LEPIKSON, H. A.. An Autonomous Control Strategy 
Alternative for Critical Industrial Automated Systems. In: 13th IFAC Symposium on 
INFORMATION CONTROL PROBLEMS IN MANUFACTURING INCOM 09, 2009, Moscow. 
Proceedings of the 13th IFAC Symposium on INFORMATION CONTROL PROBLEMS IN 
MANUFACTURING. Laxenburg, Austria: IFAC - International Federation of Automatic Control, 
2009. v. 1. p. 1-8. 

• Pinto, E.A.N.; Esteves, V.; Oliveira, R.; LEPIKSON, H. A.. Um modelo para manufatura 
integrada e modular controlada por CLP. In: VI SNCA - Seminário Nacional de Controle e 
Automação, 2009, Salvador. Anais do VI SNCA - Seminário Nacional de Controle e 
Automação. Salvador: AINST - Associação Brasileira dos Profissionais de Instrumentação, 
Controle e Automação, 2009. v. 1. p. 1-6. 

• PACHECO, Luciana de Almeida; LEPIKSON, H. A. “Autonomous local control and remote 
management: alternative for critical industrial automated systems”, Proceedings of COBEM 
2009, 20th International Congress of Mechanical Engineering, November 15-20, 2009, 
Gramado, RS, Brazil. 

• Bitencourt, A.C.; Weingaertner, W.L.; Lepikson H.A.; Theska, R. “Padrão primário para 
baixo torque e esforços para melhoria da sua incerteza”. 5º Congresso Brasileiro de 
Metrologia, Salvador, 9 a 13 de novembro 2009, ISBN 9788586920073. 

• Barreto Fo., M.A.; Triggia, A.; Paula, C.B.; Lepikson, H.A. Lima, L. “Sistema de bombeio 
mecânico em escala reduzida para estudos experimentais avançados em laboratório”.IV 
Seminário de Elevação Artificial e Escoamento – SELEM, Rio de Janeiro, 30 de novembro a 02 
de dezembro 2009. 

• FERNANDES, V. de O. . Mapeamento através da Imagem Multiespectral Daedalus ATM 
integrada ao Laser Scanner. In: Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 
2009, Natal. Anais do SBSR 2009, 2009. 

• FERNANDES, V. de O. ; LOCH, Ruth Emilia Nogueira . Adoption of Global Reference Geodetic 
System SIRGAS2000 on the Large Scale Cartography in Brazil. In: IAG 2009 Scientific 
Assembly Geodesy for Planet Earth, 2009, Bueno Aires. IAG 2009 Scientific Assembly 
"Geodesy for Planet Earth", 2009. 

• GRUBBA, D. C. R. P.; Parreira A.; SONCIM, S. P.; SUÁREZ A. A.. Un panorama sobre el 
empleo de agregados reciclados de concreto en pavimentación. In: XV Congreso Argentino 
de Vialida Y Transito, 2009, Mar del Plata. Los Desafios del Sistema de Transporte, 2009. 

• PITOMBO, C. S.; SOUSA, A. J.; FILIPE, L. M. N.. Classification and regression tree, principal 
components analysis and multiple linear regression to summarize data and understand travel 
behavior. Transportation Letters: The International Journal of Transportation Research , 
v. 1, p. 295-308, 2009. 

• PITOMBO, C. S.; SOUSA, A. J.. Application of principal components analysis and multiple 
linear regression in an analysis of patterns of travel behavior. In: Time Use Observatory 
Workshop - TUO 2009, 2009, Santiago. TUO 2009 Procedings, 2009. 

• PITOMBO, C. S.; KAWAMOTO, E.; SOUSA, A. J.. Influência do Uso do Solo na Escolha de 
Destinos: Um Foco Exploratório. In: XV CLAPTU (Congresso Latinoamericano de Transporte 
Público e Urbano), 2009, Buenos Aires. XV CLAPTU (Congresso Latinoamericano de 
Transporte Público e Urbano), 2009. 

• PITOMBO, C. S.; SOUSA, A. J. . Aplicação de conceitos geoestatísticos para análise 
degeração de viagens urbanas. In: XXIV ANPET, 2009, Vitória. Panorama Nacional de 
Pesquisa e Ensino em Transportes 2009, 2009. 
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• SONCIM, S. P.; SILVA JUNIOR, W. S.; GRUBBA, D. C. R. P.; FERNANDES JÚNIOR, J. L.. 
Sistema de gerência de vias: considerações sobre as obras de arte especiais. In: 16ª Reunião 
de Pavimentação Urbana, 2009, Belo Horizonte - MG. Anais da 16ª Reunião de Pavimentação 
Urbana, 2009. 

• SONCIM, S. P.; GRUBBA, D. C. R. P.; SUÁREZ A. A.; FERNANDES JÚNIOR, J. L.. Sistema de 
gerenciamiento de estructuras viales: consideraciones sobre las obras de arte especiales. In: 
XV Congreso Argentino de Vialidad y Transito, 2009, Mar del Plata. Los Desafios del Sistema 
de Transporte, 2009. 

• SUÁREZ A. A.; Parreira A.; Constantino R.; SONCIM, S. P.; GRUBBA, D. C. R. P.. Estudio del 
comportamento mecânico de misturas suelo-emulsión. In: XV Congreso Argentino de 
Vialidad y Transito, 2009, Mar del Plata. Los Desafios del Sistema de Transporte, 2009. 

• TELES, Ana Regina T. F. Mapas Linguísticos: propostas de representações. Congresso 
internacional da ABRALIN. João Pessoa. 2009. Apresentação de comunicação individual. 

 
 
12. PERSPECTIVAS PARA O EXERCICIO DE 2010 
 

• Cumprir o cronograma dos projetos de pesquisa e de extensão existentes. 
• Buscar a aprovação de novos cursos de graduação, como o curso de engenharia metalúrgica.  
• Elevar a produção científica principalmente no que se refere a artigos publicados em 

periódicos internacionais. 
• Consolidação do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica.  
• As atividades do grupo PET entrarão em seu segundo ano e novos bolsistas serão 

selecionados. 
• Início das obras para construção do edifício e instalação de novos laboratórios de pesquisa. 
• Início dos novos cursos noturnos de graduação em Engenharia de Agrimensura e 

Cartográfica, e de tecnologia em Transporte Terrestre – Gestão de Transportes e Trânsito 
Urbano. Em 2010 o Departamento de Transportes será responsável pela organização do XXIV 
Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET), a ser 
realizado em Salvador, em novembro/2010.  

• Intercâmbio com professores da Universidade Técnica de Lisboa / Instituto Superior Técnico 
na área de geoestatística, e com a Universidades da Alemanha na área de geodésia e 
cartografia.  

 
 

FACULDADE DE ARQUITETURA 
 
 
1. Metas definidas para o ano de 2009 

 
O ano de 2009 foi dedicado a instalação do curso noturno de Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, ao projeto de expansão física do edifício da FAUFBA com discussão e elaboração 
dos projetos: arquitetônico e dos sistemas estruturais dos anexos com quatro pavimentos e 
de adaptação e recuperação das instalações físicas do edifício anexo ao SMURB onde 
funciona o CEAB-FAUFBA; Ao atendimento das demandas acadêmicas de ensino, pesquisa e 
extensão conforme abaixo relacionadas; e Desenvolvimento de atividades culturais 
vinculadas as comemorações dos 50 anos da FAUFBA.   
 

2. Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas 
 
O documento contou com a colaboração de todos os Departamentos, Laboratórios, Centros 
de Estudos, Colegiados de Graduação e Pós-Graduação e Biblioteca, demonstrando a 
produção coletiva da Escola. 

 
 
3. Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e de Pós-Graduação 

 
Organização do curso noturno Arquitetura e Urbanismo da UFBA (Projeto Reuni), 
implantação do seu projeto pedagógico pelo Colegiado de Curso (Cordenador: Prof. Arivaldo 
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Leão de Amorim, participação dos professores André Luiz Ferreira Lissonger, Natalie 
Johanna Groetelaars, Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Rodrigo Espinha Baeta e o 
representante estudantil, Aldir Tadeu Parisi Rolim). 
 
 

4. Destaques em relação ao ensino de graduação e de Pós-Graduação 
 
4.1 Graduação:  
 
O ano de 2009 foi marcado pelo funcionamento do novo Curso de Graduação em Arquitetura 
Noturno, onde ingressaram 46 (alunos), através de vestibular. O Curso de Arquitetura 
Noturno ofereceu 07 (sete) disciplinas x 08 (oito) turmas, sendo 01 (uma) disciplina de 
caráter anual. O Curso de Graduação de Arquitetura Diurno tem um total de 775 (setecentos 
e setenta e cinco) alunos matriculados. No ano de 2009 o Curso de Arquitetura Diurno 
ofertou 39 (trinta e nove) disciplinas na Graduação pelos departamentos: I – das Geometrias 
de Representação, II – Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, III – da Teoria e 
Prática do Planejamento, IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura e V – da Evolução da 
Arquitetura, além da oferta de 07 (sete) disciplinas de outros colegiados. O Curso de 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo Diurno foi concluído por: 41 (quarenta e hum) 
alunos no semestre 2009.1 e 58 (cinqüenta e oito) alunos no semestre 2009.2. Desta forma, 
a FAUFBA diplomou um total de 99 (noventa e nove) novos arquitetos em 2009. 
 

            4.2 Especialização: 
 

O Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-hosp) trabalha atualmente 
na pesquisa para o Ministério da Saúde: Capacitação Técnica para Aprimoramento do 
SOMASUS, desde janeiro de 2005. O curso de especialização de Arquitetura em Sistemas de 
Saúde, em sua sétima edição, iniciou em outubro de 2009. Realização da XV edição do 
CECRE – Curso de Especialização em Conservação e Restauração de Monumentos Hisóricos 
(segundo módulo, de março a junho de 2009). 
 

            4.3 Pós-Graduação: Mestrado e Doutorado 
 

No 1º semestre de 2009, o PPGAU ofereceu as seguintes disciplinas: ARQ 503 – Teorias da 
Cidade; ARQ506 – História e Teoria da Conservação e do Restauro; ARQ531 – Seminários 
Avançados I; ARQA08 – Tecnologias Digitais na Documentação do Patrimônio Arquitetônico; 
ARQ702 – História da Forma Urbana; ARQA01 – Formas de Pensar a Contemporaneidade; 
ARQ522 – Introdução ao Projeto de  Pesquisa; ARQA11 – Visões Urbanas; ARQ508 – 
Paisagismo; ARQ525 – Tecnologia da Conservação e do Restauro II; ARQA02 – Conforto 
Ambiental em Projetos de Arquitetura: Métodos e Técnicas; ARQA17 – Modernização Urbana 
na América Latina (1850-1950). No 2º semestre de 2009, foram oferecidas as disciplinas: 
ARQ502 – Teorias Urbanísticas; ARQ524 – Tecnologia da Conservação e do Restauro I; ARQ532 
– Seminários Avançados II; ARQ739 – Laboratório de PAC – Projeto Auxiliado por Computador; 
ARQ517 – Geoprocessamento e Urbanismo; ARQA01 – Formas de Pensar a 
Contemporaneidade; ARQA13 – Planejamento e Segregação Sócioespacial; ARQA30 – 
Apreensão da Cidade Contemporânea; ENGA45 – Aspectos Históricos de Materiais de 
Construção; ARQ530 – Urbanismo Contemporâneo;ARQ512 – Centros Históricos; e ARQ  711 – 
Programação Arquitetônica em Edificações Complexas. Realização de 18 (dezoito) defesas 
de dissertação no Mestrado e 07 (sete) defesas de Tese no Doutorado no ano de 2009. 
 
 

5. Pesquisa / Publicações 
 

5.1. Principais projetos de pesquisa 
 

            - Departamento I – das Geometrias de Representação:  
 

• Grupo de Pesquisa “MULTGRAF – Laboratório de Multimeios na Expressão Gráfica”, vinculada 
às Linhas de Pesquisa “Modelamento Tridimensional”, “Novas tecnologias no ensino de 
Expressão Gráfica” e “Projetos Multimidia”. 

• Projeto de Pesquisa e artigo “ Photomodeler na Igreja de Santana, Rio Vermelho – Salvador, 
da profª. Ângela Maria Grossi, sob a orientação do prof. Arivaldo Leão de Amorim. 
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• PROJETO DE PESQUISA: Políticas públicas, planos e projetos para os Centros Urbanos 
Tradicionais entre 1950 e 1980, da prof.ª Eloisa Petti Pinheiro – CNPQ. 

• PROJETO: Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos 
Históricos – CECRE 2010 , IPHAN, CAPES., da prof.ª Eloisa Petti Pinheiro. 

• Pesquisa na UFBA/CEAB - Restauração, digitalização e divulgação do acervo fotográfico e da 
mapoteca do Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia, coord. da Profª Eloisa Petti 
Pinheiro. 

• Pesquisa na UFBA/MULTGRAF - Representação Gráfica da Cidade de Salvador - 450 anos de 
evolução urbana - banco de dados.Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Eloisa Petti 
Pinheiro – Coordenador. Número de produções C, T & A: 7/Número de orientações: 9. 

• Projeto de Pesquisa: Atlas Histórico de Cidades. Subsídios ao estudo comparado na história 
urbana. Pós-graduação e pesquisa. Barcelona, Salvador e o Atlas Histórico de Cidades. 
Financiamento: CAPES e DGU (Espanha). Salvador-Barcelona, 2009. Coord.: Prof. Francisco 
de Assis da Costa. 

• Visões urbanas. Estudo sobre o uso de imagens na historiografia da cidade e do urbanismo. 
PPG-AU/UFBA. Financiamento: CNPQ. Coordenação: Prof. Francisco de Assis da Costa. 

• Pesquisa de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo vinculado ao Programa PPGAU/UFBA, na 
área de concentração de Conservação e Restauro, na linha de Pesquisa de Teoria e Critica 
da Conservação e Restauro tendo como título: ‘’Arquiteturas Crioulas: Os Quilombos 
Urbanos do Recôncavo Baiano’’, do prof. Fábio Macedo Velame. 

• Projeto de Capacitação Técnica para Aprimoramento do SOMASUS – Financiamento 
Ministério da Saúde. Coordenação do prof. Antonio Pedro Alves de Carvalho. 

 
- Departamento II – do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo:  
 

• “Elaboración de critérios de diseño bioclimático en Salvador de Bahía a partir del análisis 
ambiental de la vivienda urbana tradicional”, celebrado entre a Universidade de 
Sevilha/Faculdade de Arquitetura e a UFBA/Faculdade de Arquitetura. Professores 
envolvidos: Griselda Pinheiro Klüppel (coordenadora no Brasil) e Solange Souza Araujo. 

• Sistema e Arquitetura na obra de João Filgueiras Lima (Lelé): o caso das passarelas para 
Salvador. Pesquisa desenvolvida em cooperação com a Universidade Técnica de Delft, 
Holanda, e o Museu da Casa Brasileira, São Paulo. Coord.: Profº Márcio Correia Campos. 

• Proposta de Requalificação do Edifício da Reitoria, com criação de um anexo, para atender 
o programa de Centro Cultural e Convenções da UFBA. Reitoria/FAUFBA. Outubro/2009 à 
janeiro/2010. 

• Ante-projeto Arquitetônico para o IHAC, junto com a assessoria para a execução do Projeto 
Arquitetônico Básico, Projeto Arquitetônico Executivo a ser desenvolvido pela PROPLAD - 
Setor de Planejamento Físico da UFBA. Outubro/2009 à fevereiro/2010. 

 
 
            - Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura:  
 

• Desenvolvimento de cruzetas de madeira de florestas plantadas em substituição às cruzetas 
de madeira nativa e de concreto para RDR e RDU no Estado da Bahia – P&D COELBA – UFBA. 

• Clima urbano, planejamento urbano e mudanças climáticas. 
 

- MULTIGRAF – Laboratório de Multimeios:  
 

• Projeto no 1239 “O Ensino do Desenho com Auxílio do Moodle” selecionado pelo Programa 
Permanecer 2009 com dois bolsistas, para as disciplinas Expressão Gráfica e Desenho 
Técnico/Descritiva. Membro da equipe: Profª. Elizabete Ulisses.  

• Projeto de Pesquisa EXPRESSÃO GRÁFICA: UMA PROPOSTA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O 
CURSO DE ARQUITETURA, coordenado pela Profª Christina Araujo Paim Cardoso. 

 
5.2 Trabalhos completos publicados e Apresentação em Evento Técnico-  Científico 
 
- Departamento II – do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo: 
 
Apresentação de Trabalho em Congresso: 
Resumos e Resumos Expandidos publicados em anais de congressos: 
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• Projeto publicado no Caderno Inaugural: Restauração do Complexo Monumental: Faculdade 

de Medicina da Bahia da UFBA. Texto de apresentação do projeto: Profº Marcio Campos. 
Faculdade de Arquitetura/FAMEB/FAPEX/PETROBRAS, FAMED – Terreiro de Jesus. 
Abril/2009. 

 
Livros publicados/organizados ou edições: 
Apresentação de Trabalho em Congresso:  
 
 
5.3. Capítulos de livros publicados 
 
5.4. Artigos completos publicados em periódicos 
Trabalho Completo / Apresentações: 
 

            5.5. Demais tipos de produção bibliográfica 

5.6. Comunicações em Seminários, Congressos e Mesas Redondas: 

5.6.1 - Depoimento dos Arquitetos Baianos 

• Atividade conjunta entre a FAUFBA e o IAB em comemoração aos 50 anos da FAUFBA e 55 
anos do IAB, que apresenta a produção de atividade de projeto dos arquitetos a seguir 
relacionados. Coordenador: Prof. Nivaldo Andrade. Foram 07 (sete) conferências entre os 
meses de março e setembro - Arqto. João Filgueiras Lelé, Arqto. David Bastos, Arqta. Naia 
Alban, Arqto. Gilberbet Chaves, Arqto. Fernando Peixoto, Arqto. Pasqualino Magnavita, 
Arqto. Neilton Dórea. 
 

5.6.2 – Seminário Arquitetura Franciscana, de 10 a 14/08/2009 

• Seminário reflexão sobre a presença do Patrimônio Franciscano em Salvador, as suas 
manifestações de identidade, integração e influência no desenvolvimento dos núcleos 
urbanos em cidade de denso patrimônio cultural - 10 a 14/08/2009, na FAUFBA. – 
Coordenação: Profª. Solange Souza Araújo. 
 
• Programação: Dia 10/08/09 – Palestra de Abertura – Frei Hugo Fragoso. Mesa Redonda: 
Políticas de Revitalização de Conjuntos Franciscanos Brasileiros – IPHAN/BA, IPHAN/RJ, 
IPHAN/PE. Dia 11/08/09 – Palestra: Morfotipologia de Arquitetura Franciscana em Portugal e 
seus reflexos no Brasil – Prof. Virgolino Ferreira Jorge (U.E. – Portugal). Mesa Redonda: 
Projetos de Revitalização dos Conjuntos Franciscanos: Cairu, Paraguassu e Salvador – Dia 
12/08/09 – Palestra: Patrimônio Franciscano no Nordeste Brasileiro – Profº Eugênio de Ávila 
Lins (FAUFBA). Mesa Redonda: Projetos de Revitalização dos Conjuntos Franciscanos de 
Marechal Deodoro. Dia 13/08/09 – Palestra: Técnicas de Reconstituição e de Restituição 
Digital de Fachadas em Edificações Históricas: o caso do Pelourinho, Salvador – Profº 
Arivaldo Leão de Amorim (FAUFBA). Palestra: Arquitetura dos Franciscanos em Salvador – 
Profº Luiz Antônio Cardoso (FAUFBA). Mesa Redonda: Projetos de Revitalização dos 
Conjuntos Franciscanos – Olinda (IPHAN/Recife). Dia 14/08/09 – Palestra: Presença dos 
Franciscanos em Pernambuco e Paraíba: Arquitetura e Identidade – Profª Maria Berthilde 
Moura (UFPB). Mesa Redonda: Projetos de Revitalização dos Conjuntos Franciscanos. 
 
5.6.3 – Discussão sobre Paisagismo e Sustentabilidade em Salvador, dia 08/09/2009 

 
• Programação: Mesas de discussão: Permeabilidade das Praças Públicas de Salvador - Arq. 
Maria Ângela Cardoso e Arilda Cardoso; Permeabilidade nas Praças Urbanas de Salvador 
(Prof.ª Solange Araújo); Membranas da Cidade (Prof.ª Aruane Garzedim); Permeabilidade x 
Lençol Freático - origem, manutenção e retorno ao Ecossistema (Prof. Lúcia Araújo); 
Pavimentação e Permeabilidade (Arq). Paisagista Benedito Abud. Coord: Profª. Solange 
Araújo. 
 

5.6.4 – Comemorações principais pelos 50 anos da FAUFBA, de 01 a 30/10/2009 

• Programação: Dia 01/10/09 – Palestra: “Gênese da FAUFBA, a política estudantil, o 
movimento de separação e o ensino da época”; Dia 08/10/09, Palestra: “5 (0) anos depois”; 
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Dia 15/10/09, Palestra: “Diógenes Rebouças: o “mito” arquiteto, professor e artista 
plástico”; De 19 a 23/10/09,“Workshop de Projetos Urbanos em Salvador: alternativas para 
a cidade”; Dia 27/10/09, Palestra: “Olhares/A FAUFBA frente às questões da Cidade; Dia 
30/10/09, Conferência Magna – Arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Coordenação Geral: 
Professora Solange Souza Araújo. 
 
• Participação em Palestras, Mesas Redondas e Conferência Magna: Professores Antônio 
Heliodório Lima Sampaio, Pasqualino Romano Magnavita, Solange Souza Araújo, Ana 
Carolina de Souza Bierrenbach, André Luiz Ferreira Lissonger, Any Brito Leal Ivo, Ariadne 
Moraes Silva, Fábio Macedo Velame, Heliana Faria Mettig Rocha, Ida Matilde Pela, Lorena 
Cláudia de Souza Moreira, Márcio Correia Campos, Marcos Antônio Nunes Rodrigues, Natalie 
Johanna Groetelaars, Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Pedro Aloísio Cedraz Nery, Rodrigo 
Espinha Baeta e Arquiteto Paulo Mendes da Rocha. 

 

5.6.5 – “Dia D – Debate e Discussão sobre Paisagismo e Sustentabilidade”  

• Seminário coordenado pelo Colegiado de Graduação em Arquitetura Diurno em parceria 
com a SPARIUM e o CREA/BA, com 72 (setenta e dois) participantes, realizado em 
08/09/2009. Coordenação: Profª Maria Lúcia Carvalho. 

5.6.6 – Exposição “Arquitetos Artistas”  

• Exposição artística, realizada no Museu de Arte Sacra da UFBA, no período de 11 a 
30/11/09. Coordenação: Profª Maria Aruane Santos Garzedin. 
 
5.6.7 – Palestra “Aspectos específicos da obra de restauração em curso”- Faculdade de 
Medicina da Bahia – Terreiro de Jesus. Abril/2009. 
 
5.6.8 – Mesa Redonda “O espaço público como objeto de intervenção projetual: espaços 
para o público”. Seminário: Os desafios do Urbanismo na França e no Brasil. FAUFBA, 
Salvador, Bahia, Brasil. Período: 09 a 13/novembro/2009. 

5.6.9 - Seminário CARTO-COREO-CORPO e outras GRAFIAS URBANAS: apreensão da cidade 
contemporânea. Realizado em 22/06/09. 

5.6.10 - Seminário Internacional Tecnologias Digitais Aplicadas à Documentação 
Arquitetônica, promovido pelo Laboratório de Computação Gráfica Aplicada à Arquitetura e 
ao Desenho – LCAD. Realização, 25/09/09. 

 
5.6.11 – Seminário “Salvador-Hamburgo. Passado e presente da globalização”. 
Organizado pelo PPG-AU (UFBA), ABEBA (Associação Baiana de Ex-Bolsistas na Alemanha) e 
Goethe-Institut/ICBA. Período, 5 e 6/11/09. 
 
5.6.12 – Seminário “Os Desafios do Urbanismo na França e no Brasil”, 9 a 13/11/09. 
Coordenação Geral: Professora Ana Fernandes e Prof. George Knabel (IUP).Organizadores: 
PPG-AU e IUP - Institut d’Urbanisme de Paris. 
 
5.6.13 – Seminário “Salvador/Berlim. Planejamento urbano para turistas” 5 e 6/10/09. 
Organizadores: PPGAU e ABEBA (Associação Baiana de Ex-Bolsistas na Alemanha) e Goethe-
Institut/ICBA e contou com a presença de pesquisadores da Alemanha e Brasil. 
 
5.6.14  Seminário “50 Anos de Lina Bo Bardi na Encruzilhada da Bahia e do Nordeste”. 

Organização: PPGAU e Departamento V – da Evolução da Arquitetura. 
 

6. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 
   - Colegiado de Graduação Diurno: 
 

• Oficina de Projetos Recanto do Cajueiro: Implementação de atividades locais e elaboração 
de projetos para assistência técnica a comunidade de baixa renda, no período de 02/08 a 
30/12/2009. Parceria Parceria envolvendo o MSTB – Movimento dos Sem Teto da Bahia, 
UNEB- Universidade do Estado da Bahia e a SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
do Estado da Bahia. Município de Salvador – Bahia. 
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   - Colegiado de Graduação Noturno: 
 

• Projeto “Arquitetura, Educação Patrimonial e Inclusão Digital no Centro Histórico de 
Salvador”, com a participação de professores e alunos da FAUFBA, especialmente do curso 
noturno, e de alunos do segundo grau da rede estadual de ensino que trata de aspectos 
relativos ao patrimônio cultural, e em especial o arquitetônico e das tecnologias digitais 
relacionadas, de modo a familiarizar os estudantes do segundo grau e a população do Centro 
Histórico de Salvador – CHS, com as questões científicas e tecnológicas envolvidas na 
conservação, preservação e gestão deste patrimônio através de ações de conscientização e 
educação patrimonial. O projeto foi aprovado e encontra-se em fase de planejamento das 
suas primeiras ações previstas para o ano de 2010. 
 
   - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo: 
 

• Oficina Recursos Multimídia e a Preservação do Patrimônio Cultural. Período: 22 e 
23/05/09. Realização do PPG-AU e do LCAD, com apoio da UFSC e da Pró-Reitoria de 
Extensão da UFBA. A oficina foi conduzida pelo Arq. Roberto Tonera da UFSC. Coord.: Prof. 
Arivaldo Amorim. 

• Workshop Cartografias Urbanas Sensoriais. Período: 1 a 08/06/09, coordenado pelos profs. 
Regina Helena (UFMG), Paola Jacques e Francisco Costa.  

• Coquetel e Lançamentos na Mastaba/FAUFBA. Livro Domicílios sem Moradores, Moradores 
sem Domicilio, de Daniela Monteiro Veiga, resultado da dissertação "Domicílios sem 
moradores - Moradores sem domicílios. Um estudo sobre domicílios vagos em Salvador como 
subsídio para políticas habitacionais”. Realização, 01/06/09. 

• Curso de Extensão “Passado e presente da globalização. O espaço urbano no período 
mercantil e no século XX”, de 08/10 a 12/11/09. 

• Curso de Extensão “Globalização e espaço urbano : a lógica particular de Salvador”, de 
06/10 a 10/11/09, 30 horas. 

 
 - Departamento I – das Geometrias de Representação:  
 

• Exposição dos trabalhos realizados pelos alunos da disciplina ARQ051 - Expressão Gráfica 
(ano 2009) “Superfícies na Arquitetura” – Carga Horária 40h. Coordenação: Professores 
Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto, Manoel Humberto Santos e Heliana Mettig. 

• Exposição de trabalhos de alunos intitulada: GEOMETRIA NA ARQUITETURA, Coordenada pela 
Profª. Maria Campos Romero. 

• Projeto de Extensão de ação permanente “O Ensino do Desenho com Auxílio do Moodle”, 
aprovado em 21/05/2009. Equipe de Colaboradores: Profa. Elisabete de Araujo Ulisses dos 
Santos, Prof. Fábio Macedo Velame e Pedro Antonio da Rocha Mello Neto (nº mat. 
200720045). Registro na Pró-Reitoria de Extensão nº 785. 

• Projeto de Extensão “Curso de Capacitação em Moodle (Módulo I) - aplicação nas disciplinas 
do Departamento I”. Carga Horária: 30h. Período: 04/11 a 09/12/2009. Colaboradores: Prof. 
Fábio Macêdo Velame, Profa. Christina Araújo Paim Cardoso, Prof. Manoel Humberto Santos 
e Profa. Elisabete Ulisses. Registro na PROEX nº1376. 

• Projeto de Monitoria Voluntária junto à PROGRAD, despertando a vocação e instrumentando 
para a prática docente e desenvolvimento de material didático na matéria Desenho; 
MULTGRAF. Coordenadoras Profa. Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto e Profa. 
Elisabete de Araújo Ulisses dos Santos. 

• Seminário CARTO-COREO-CORPO e outras GRAFIAS URBANAS: apreensão da cidade 
contemporânea. PPGAU. UFBA, Prof. Francisco de Assis da Costa. 

• Workshop CORPOGRAFIAS URBANAS. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 
Espanha, do prof. Francisco de Assis da Costa. 

• Seminário Salvador/Hamburgo: passado e presente da globalização. Institut Goethe e 
PPGAU. Universidade Federal da Bahia, do prof. Francisco de Assis da Costa. 

• Seminário Salvador/Berlim: planejamento urbano para turistas? Institut Goethe e PPGAU. 
Universidade Federal da Bahia, do prof. Francisco de Assis da Costa. 

• Produção e Edição de vídeo didático: Barcelona, espaço urbano, anarquismo e imigração. 
CAPES. PPGAU. Universidade Federal da Bahia, do prof. Francisco de Assis da Costa. 

• Projeto ‘’A Representação Gráfica aplicada a Engenharia de Automação e de Produção’’ 
vinculado ao Programa Permanecer do PROAE, do Fábio Macedo Velame. 
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- Departamento II – do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo:  
 

• Projeto Arquitetônico, Complementares e Acompanhamento da Requalificação da Ala Nobre 
da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus – FAMEB. Faculdade de 
Arquitetura/EOS/FAPEX/PETROBRAS. Período: junho/2007 à julho/2009. 

• Projeto e Planejamento Urbano da Requalificação de Feira de São Joaquim – Convênio 
MINC/SECULT/IPAC/FAUFBA. Julho/2008 à março/2009. 

• Projeto SEDUR/CONDER/FAUFBA - Diagnóstico e Diretrizes para Urbanização  da Pista de 
Borda na Poligonal de Intervenção Social (PIS) Ribeira, com recursos do BIRD. Janeiro/2009 
à março/2009. 

• Visita Guiada – Reabilitação do Complexo Monumental. Conclusão da Restauração do 
Complexo Monumental da Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus. 
FAUFBA/FAMEB/FAPEX/PETROBRAS. 08/abril/2009. 

• Diagnóstico e Diretrizes para Urbanização da Pista de Borda na Poligonal de Intervenção 
Social (PIS) Ribeira, no âmbito do Projeto. SEDUR/CONDER/FAUFBA – com recursos do BIRD. 
Janeiro/2009 à março/2009. Professora Naia Alban Suarez. 

• Atividade de Extensão “No Escurinho do Cinema”, coordenação Professora Any Brito Leal 
Ivo. 

• Workshop "Que cidade é essa?" Projetos urbanos para Salvador a partir das noções de 
mobilidade, sustentabilidade e densidade, realizado em outubro de 2009 na FAUFBA, como 
parte das comemorações dos 50 anos da Faculdade de Arquitetura. 19 a 23 de outubro de 
2009. Coord.: Prof. Marcio Campos. 

 
 

  - Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura:  
 

• Restauração da Biblioteca Gonçalo Muniz da Faculdade de Medicina da Bahia. Coordenação 
de ações de projeto e construção de 23 unidades residenciais populares, urbanização do 
Conjunto, um mercadinho e a sede do CDS-Centro de Desenvolvimento Solidário. 

• Oficina de Design em madeira (em parceria com o Laboratório de Madeiras da Escola 
Politécnica da UFBA). 

• Participação no Projeto MATARANDIBA (Itaparica/BA) e ECOSAMPER (Salvador/BA), de 
Economia Solidária e Sustentável. 
 

 
7. Participação em Eventos 

 
7.1. Palestras: 
 

• Conferência “Transcursos nos Tempos.” Palestrante: Arquiteto Assis Reis. Coordenação da 
Mesa: Profª Esterzilda Berenstein Azevedo. Período: 13/03/09. 

• “Arquitetura Contemporânea Alemã: os novos museus”. Palestrante: Arquiteto Klaus 
Brendle (Planungsbuero Architektur & Anderes, Luebeck, Alemanha) e Betânia Cavalcanti-
Brendle (UFSE). Período: 24 e 25/08/09. 

• Participação da comissão organizadora do evento 50 Anos de Lina Bo Bardi – na Encruzilhada 
da Bahia e do Nordeste, de 02 a 05 de dezembro na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – 
UFBA. Professora Any Brito Leal Ivo. 

• SILVA, Ariadne Moraes; SOULAGES, François; OLIVIERI, A. F. C.; BIRIBA, R. B. Coordenação 
do VI Colóquio Franco-Brasileiro de Estética: O sensível contemporâneo. Organização: Grupo 
Internacional RETINA (Recherches Esthétiques & Théorétiques sur Les Images Nouvelles & 
Anciennes). Realização: PPG-AV EBA/UFBA e AIAC-Université Paris 8. Salvador: Auditório da 
Reitoria da UFBA, 2009. Obs. Projeto integrante das comemorações do Ano da França no 
Brasil. 

• Simpósio Internacional Salvador – Berlim: planejamento urbano para turistas? Pró-reitoria de 
extensão – UFBA / Goethe-Institut / PPG-AU / ABEBA, Faculdade de Arquitetura da UFBA, 05 
e 06 de outubro de 2009. 
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7.2. Comissões Técnicas: 
 
• Concurso 21ª. Opera Prima: foram inscritos 10 (dez) trabalhos de TFG e destes, 06 (seis) 

foram selecionados e enviados, tendo recebido 03 (três) menções honrosas.  
• Exposição Itinerante 20º. Opera Prima: Período, 27 de maio a 05 de junho de 2009. Durante 

o período, foram realizados: uma palestra - Projetando com PVC e dois coquetéis - um de 
abertura e outro de encerramento.  112 pessoas participaram dos eventos. 
 
 

8. Intercâmbios de natureza acadêmica 
 
- Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura 
 

• Cooperação com a UFMG e Universidades de Kassel e Freiburg na Alemanha. 
 
 

9. Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade 
 
- Departamento II – do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 

• Cooperação Inter-universitária celebrado entre a Universidade de Sevilha/Faculdade de 
Arquitetura e a Universidade Federal da Bahia/Faculdade de Arquitetura aprovado pelo 
Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre Espanha e 
Iberoamérica, financiado pela Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo do Ministério de Asuntos Exteriores y de Cooperación - 2008-2009. 
 
- Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura 
 

• Convênio de Cooperação Técnica com a UFMG, Universidades de Kassel e Freiburg na 
Alemanha e, em janeiro/2009, participação em eventos relacionados à pesquisa na UFMG 
(Profas. Tereza Moura e Márcia Freire) e reunião técnica nas Universidades de Kassel e 
Freiburg em março/2009 (Profa. Tereza Moura). 

• Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados à Unidade 
 
- Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura 
 

• Prêmio Inventor UFBA – Categoria Inventor, concedido à Profa. Rita Dione Araújo Cunha, 
pelo desenvolvimento de cruzetas de madeira tratada para uso em postes de eletrificação 
ou outros. 

• Menção Honrosa no Concurso Estudantil “Bienal Miguel Aroztegui” do X Encontro Nacional e 
VI Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído em setembro/2009 

 
 

10.   Perspectivas para o exercício de 2010 
 

• Melhoria da estrutura física da FAUFBA com a construção do anexo ao edifício existente, em 
aproximadamente 2.000 m2, para instalação de gabinetes, salas de reunião, salas de grupos 
de pesquisa e de laboratórios; adaptação e recuperação das instalações do anexo do atual 
SMURB, ocupado pelo CEAB-FAUFBA; elaboração do regimento interno da FAUFBA; definição 
da estrutura interna organizacional da FAUFBA; adaptação e recuperação da estrutura física 
existente da FAUFBA, para um novo funcionamento; revisão curricular dos cursos da 
FAUFBA. 

• Realização do Curso de Especialização em Arquitetura Sustentável. 
• Transformação do CECRE em Mestrado Profissional – o PPG-AU teve aprovado pela CAPES o 

projeto de oferta de curso de Mestrado Profissional, com inicio previsto para o ano de 2010. 
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FACULDADE DE CIÊNCIS CONTÁBEIS 

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO 
 
1.1 Disciplinas Ofertadas em Graduação, Especialização e Mestrado - Semestre 2009.1 
 
• 78 disciplinas 
• 104 turmas  
• 4084 vagas  
 
1.2 Disciplinas Ofertadas em Graduação, Especialização e Mestrado - Semestre 2009.2 
 
• 57 disciplinas 
• 83 turmas  
• 3372 vagas 
 
 
2. ATIVIDADE DE PESQUISA, EXTENSÃO, MONITORIA, DESENVOLVIDO PELOS DOCENTES 
 

 
AURISTELA FÉLIX DE OLIVEIRA TEODORO 

 
PROJETOS DE PESQUISA 
 

2009 - Atual  Observatório UFBA de Educação e Pesquisa Contábil  
 

 Descrição: O objetivo do Observatório UFBA de Educação e Pesquisa 
Contábil é induzir o desenvolvimento de pesquisa sobre a construção, 
operacionalização e avaliação do projeto político pedagógico, o currículo 
como instrumento de sua concretização e ideário do professor-
coordenador, de modo a contribuir com o estabelecimento de políticas 
públicas e uma melhor formação do profissional de contabilidade. Buscar-
se-á, também: desenvolver pesquisas que contribuam para o 
aperfeiçoamento e a ampliação da produção científico-acadêmico na área 
de educação e pesquisa em contabilidade, visando fortalecer os 
programas de pós-graduação; apoiar a formação continuada de 
educadores e pesquisadores na área contábil, por meio de curso, 
palestras, seminários, encontros, simpósios, por meio de parceria com 
instituições nacionais e internacionais; estimular a realização de fóruns 
de debate entre o mundo do trabalho, os órgãos de classe e o mundo 
acadêmico, a fim de induzir o desenvolvimento de pesquisa aplicadas na 
melhoria da pratica contábil e da formação do profissional de 
contabilidade; e articular o ensino de graduação com a produção do 
conhecimento e da criação, promovendo ainda atividades de pesquisa 
vinculadas a atividades de extensão universitária e formação permanente 
Situação:Em Andamento Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (1); Mestrado acadêmico (1); Doutorado 
(4); Integrantes: Sônia Maria da Silva Gomes (UFBA); Antonio Carlos 
Ribeiro da Silva (UFBA); Auristela Felix de Oliveira Teodoro (UFBA); Isac 
Pimentel Guimarães (UFBA); Vilma Geni Slomski (FECAP); Adriana Maria 
Procópio (USP). 
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2009 - Atual  Impacto na linguagem XBRL (extensible Business Reporting Language) 
na otimização da informação Contábil  

 Descrição: Estudar a linguagem XBRL e o seu impacto na informação 
Contábil às Orgnizações; Desenvolver conhecimentos de inteligência 
competitiva à Contabilidade; Evidenciar as inovações ambientais e 
tecnológicas à Gestão das Organizações. 
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (1); Especialização (1); Mestrado acadêmico 
(1);  
Integrantes: Auristela Felix de Oliveira Teodoro; José Francisco Ribeiro 
Filho (UFPE), Sudário de Aguiar Cunha (UFBA), Josenildo Coelho Teodoro 
(ESMAPE); Daiane Nascimento dos Santos (aluna UFBA). 

 
 
PRODUÇÃO ACADÊMICA  EM 2009 – PESQUISA E EXTENSÃO 
 
RESUMO: Pesquisa – foram 8 artigos publicados no ano de 2009, sendo que destes 1 é classificado no 
Qualis/Capes como A INTERNACIONAL e 3 artigos como B INTERNACIONAL e Extensão – organizei e 
coordenei juntamente com a Profª. Dra. Sônia Gomes a II Jornada Científica da FCC. 
 
PRODUÇÃO ACADÊMICA  EM 2009 – PESQUISA 

OLIVEIRA, Auristela Felix de, TEODORO, Josenildo Coelho, Cunha, Sudário de Aguiar 
Impacto da Educação Continuada, Conhecimentos, Habilidades e Empregabilidade dos  
Contadores no Município de Recife – Pernambuco  
In: XI Colóquio Internacional sobre Poder Local, 2009, Salvador.    
Palavras-chave: profissional contábil, ensino de contabilidade, impacto. 
Áreas do conhecimento : Ciências Contábeis 
Setores de atividade : Educação 
Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários,  
Home page: [http://https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/ColoquioCiags/WebHome] 
EVENTO CLASSIFICADO NO QUALIS/CAPES: A INTERNACIONA 

OLIVEIRA, Auristela Felix de, TEODORO, Josenildo Coelho, Cunha, Sudário de Aguiar, Silva, Thiago de 
Oliveira e. 
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: O SINAES DIANTE DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 
In: IX Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul, 2009, Florianópolis. 
Palavras-chave: comportamento organizacional, Avaliação, Sinaes 
Áreas do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários, Home page: 
[http://www.inpeau.ufsc.br/coloquio09/] 
EVENTO CLASSIFICADO NO QUALIS/CAPES: B INTERNACIONAL 
 

SILVA, Ana Carolina Miranda da, OLIVEIRA, Auristela Felix de, Cunha, Sudário de Aguiar, TEODORO, 
Josenildo Coelho, Silva, Thiago de Oliveira e. 
MEDIÇÃO DE DESEMPENHO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) UTILIZANDO O MODELO 
GECON. In: IX Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul. , 2009, 
Florianópolis.  
Palavras-chave: avaliação de desempenho, INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, gestão econômica. 
Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários, Home page: 
[http://www.inpeau.ufsc.br/coloquio09/] 
EVENTO CLASSIFICADO NO QUALIS/CAPES: B INTERNACIONAL 
OLIVEIRA, Auristela Felix de, RIBEIRO FILHO, Jose Francisco, Cunha, Sudário de Aguiar, Silva, Thiago de 
Oliveira e. 
EMPREGABILIDADE E (IN)FORMAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE OS FATORES QUE IMPACTAM AS ATIVIDADES 
DOS CONTADORES NO MUNICÍPIO DE RECIFE – PERNAMBUCO In: VI CONGRESSO VIRTUAL BRASILEIRO 
DE ADMINISTRAÇÃO, AMBIENTE VIRTUAL – BRASIL, 2009.  
Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, Home page: 
[http://www.convibra.com.br] 
 

OLIVEIRA, Auristela Felix de, Cunha, Sudário de Aguiar, RIBEIRO FILHO, Jose Francisco, Silva, Thiago de 
Oliveira e. 
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ESTUDO SOBRE O IMPACTO DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL DIANTE DO SINAES – SISTEMA 
NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR In:  VI CONGRESSO VIRTUAL BRASILEIRO DE 
ADMINISTRAÇÃO, BRASIL, 2009.  
Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, Home page: 
[http://www.convibra.com.br] 

 
OLIVEIRA, Auristela Felix de, Silva, A.C.R da, Gomes, S. M. S., Guimarães, Isac Pimentel, Slomski, 
Vilma Geni 
Abordagem Curricular por Competências: Um Olhar dos Coordenadores dos Cursos de Graduação 
em Ciências Contábeis da Bahia In: Congreso Internacional Universidad 2010 - VII Taller 
Internacional de Pedagogia de La Educación. , 2009, Cuba.  
Palavras-chave: currículo, competências, ensino. 
Áreas do conhecimento : Ciências Sociais Aplicadas 
Setores de atividade : Educação 
Referências adicionais : Cuba/Espanhol. Meio de divulgação: Impresso 
 
OLIVEIRA, Auristela Felix de, Silva, A.C.R da, Gomes, S. M. S., Guimarães, Isac Pimentel, Slomski, 
Vilma Geni. 
Os Currículos dos Cursos de Ciências Contábeis baseado em competências: desafio (im)possível? 
In: Congreso Internacional Universidad 2010 - VII Taller Internacional de Pedagogia de la 
Educación Superior, Cuba, 2009.  
Palavras-chave: currículo, ensino, competências 
Áreas do conhecimento : Ciências Sociais Aplicadas 
Setores de atividade : Educação 
Referências adicionais : Cuba/Espanhol. Meio de divulgação: Impresso 
 
 
PRODUÇÃO ACADÊMICA  EM 2009 – EXTENSÃO 
 
 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTO 
 

OLIVEIRA, Auristela Felix de; GOMES, Sonia Maria da Silva. 
II JORNADA CIENTÍFICA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS/UFBA: Currículo do Profissional 
de Contabilidade: desafios e perspectivas, 5 a 7 de outubro de 2009. (Congresso, Organização de 
evento) 
Palavras-chave: currículo, profissional contábil, contabilidade 
Áreas do conhecimento : Administração,Ciências Sociais Aplicadas 
Setores de atividade: Educação 
Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários 
Local: Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Bahia 
Coordenadora geral do evento. 

  
SÔNIA MARIA DA SILVA GOMES 

 
 

1. ATIVIDADE DE ENSINO 
 
1.1 Disciplina Graduação 
 
Metodologia da Pesquisa Aplicada à Contabilidade  136 h 
Estágio Supervisionado      204 h 
 
1.2 Disciplina Mestrado 
 
Metodologia da Pesquisa     51 h 
Pesquisa Orientada      51 h 
 
1.3 Orientação Mestrado 
 
Kleber Marruaz       2 h/semanal 
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Franklin Cruz       2 h/semanal 
Rorildo Oliveira      2 h/semanal 
Juliano Almeida      2 h/semanal 
Rodrigo da Silva      2 h/semanal 
 
1.4 Monitoria 
 

Disciplina Professor Aluno Semestre 

Metodologia da Pesquisa 
Aplicada à Contabilidade 

Sonia Maria da Silva 
Gomes 

Mirian Gomes Conceição 
Voluntária 

2009.1 

Metodologia da Pesquisa 
Aplicada à Contabilidade 

Sonia Maria da Silva 
Gomes 

Jocennia Araújo - 
Voluntária 

2009.2 

 
 
2. ATIVIDADE DE PESQUISA 
 
2.1 Projeto de Pesquisa – Fonte Currículo Lattes 
 

PROJETO PROFESSOR Financiador 

Gestão ambiental corporativa: pesquisa empírica 
sobre as práticas contábeis e a evidenciação 
adotadas pelas empresas baianas que exploram 
recursos naturais não renováveis.  

Sonia Maria da Silva Gomes FAPESB 

Conocimientos y comportamientos para la 
sostentabilidad en la Universidad del País Vasco y 
en la población general: un estudio comparativo 
con otros países 

Sonia Maria da Silva Gomes 
José Bernardo Cordeiro Filho 

UNESCO  

Investigarção sobre a evidenciação de 
informações ambientais e sociais adotadas pelas 
distribuidoras de combustíveis baianas, entre o 
período de 2005 a 2007 

Sonia Maria da Silva Gomes Sem 
financiamento 

Conhecimentos Sobre Sustentabilidade Na 
Universidade Federal Bahia:  

Sonia Maria da Silva Gomes Programa 
Permanecer 

Estrutura de referência para tratamento do tema 
sustentabilidade empresarial em uma empresa 
distribuidora de energia elétrica 

Sonia Maria da Silva Gomes ANEEL 

 
 
2.2 Produção Acadêmica 2008 – (Fonte: Currículo Lattes / Grupos de Pesquisa)  
 

Sônia Maria da Silva Gomes 

Produção bibliográfica 
Periódicos 
Congressos e outros 

 
5 
8 

Produção técnica 8 

Orientação concluída 2 

Palestras 5 

Extensão 2 
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3. ATIVIDADE DE EXTENSÃO 
 

PROJETO PROFESSOR 

VI Semana de Reflexão Contábil Sonia Maria da Silva Gomes 

II Jornada Cientifica Sonia Maria da Silva Gomes 

 
 
4. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 
 
4.1 Comissão Julgadora 

 
4.1.1 Membro Comissão para avaliar progressão funcional Professor Antônio Gentil-  
4.1.2 Presidente do Conselho Fiscal da Fapex 
4.1.3 Presidente da Câmara de Extensão 
4.1.4 Representante da Faculdade no Consepe 
4.1.5 Vice-coordenadora da Câmara de Assessoramento e Avaliação da área de Ciências Sociais 

Aplicadas da FAPESB 
4.1.6 Membro do Conselho de Curadores da UFBA 

 
DESTAQUE DA UNIDADE/ÓRGÃO 
 
- SELEÇÃO DA TERCEIRA TURMA DO MESTRADO EM CONTABILIDADE  
- CONCURSO PROFESSOR CONFORME EDITAL 15/2008 – REUNI 
- CONCURSO PROFESSOR TÍTULAR – EDITAL 03/2009 
 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – LATU SENSU 
- Especialização em Auditoria Fisco Contábil – NOVA TURMA 
- Especialização em Gestão Contábil e Tributária – Encerramento 
- Especialização em Contabilidade Gerencial 2007/2008 – Convenio Senac – Encerramento 

 
 

ANEXOS 
 

PROFESSOR PRODUÇÃO 

Arlindino 
Nogueira 
da Silva 
Neto 

Formação acadêmica/Titulação 
 
2004 - 2008 
 
Doutorado em Engenharia de Produção.  
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.  
Título: Avaliação de projetos estratégicos de TI, Ano de Obtenção: 2008.  
Orientador: Aline França de Abreu.  
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, 
Brasil.  
Palavras-chave: Projetos Estratégicos de TI; Avaliação de Projetos; Portfolio de TI. 
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Inteligência 
Organizacional. 
 
Apresentações de Trabalho 
 
SILVA NETO, Arlindino Nogueira ; ABREU, A. F. . Gestão de portfolio - sistemática para 
seleção de projetos estratégicos de TI. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
Eventos 
 
5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY 
MANAGEMENT.GESTÃO DE PORTFÓLIO SISTEMÁTICA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS 
ESTRATÉGICOS DE TI. 2008. (Participações em eventos/Congresso). 
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Última atualização do currículo em 28/09/2008 
 

Eduardo 
Tadeu 
Santana 

No currículo lattes atualizado em 17/12/2001 não constam produções relativas ao 
ano de 2008. 

João 
Vicente 
Costa Neto 

 
CURSA DOUTORADO EM ADMINISTRACION PUBLICA - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID DESDE 2000. 
 
Doutorado em Administración Pública.  
Universidad Complutense de Madrid, U.C.M., Espanha.  
Título: Una Contribuición al Estudio del Sistema de Costo en la Administración Pública 
sob el enfoque del Costo por Actividad - (ABC Activity Based Costing), Orientador: Prof 
Dr. Jose Vicente Gomes Rivas.  
Palavras-chave: Custeio por Atividade na Administração Pública. 
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: 
Administração Pública / Especialidade: Contabilidade e Finanças Públicas.  
Setores de atividade: Outros setores. 
 
Última atualização do currículo em 13/05/2008 

Joilson 
João Lage 
Magalhães 

No currículo lattes atualizado em 23/03/2008 não constam produções com 
indicação ao ano de 2008. 

Joseilton 
Silveira da 
Rocha 

Projetos de Pesquisa 
 
2007 - Atual  
Contabilidade Comportamental - estudo aspectos congnitivos na tomada de decisão. 
 
Descrição: pesquisa envolve a discussão dos aspctos cognitivos no processo de tomda 
de decisão..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 1) / 
Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .  
Integrantes: CESAR VALENTIM DE O C JUNIOR - Integrante / Joseilton Silveira da Rocha 
- Coordenador. 
Número de orientações: 1. 
 
2005 – 2010  
 
Redes Neurais Artificiais Aplicada a Contabilidade. A pesquisa envolve a utilização de 
redes neurais artificiais, com apoio de algoritmo genético para aplicação na área 
contábil.  
 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação ( 3) / Especialização ( 3) .  
Integrantes: Joseilton Silveira da Rocha - Coordenador. 
 
2005 – 2008  
 
CONTABILIDADE POR PERSPECTIVAS - O objetivo desta pesquisa é propor um modelo 
único de contabilidade que reflita, por perspectivas, o resultado do impacto dos fatos 
ocorridos na organização e no meio ambiente sobre o patrimônio organizacional. 
 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação ( 3) / Especialização ( 1) .  
Integrantes: Joseilton Silveira da Rocha - Coordenador. 
 
2001 – 2010  
 
Gestão - Balanced Scorecard. A pesquisa tem como objetivo realizar estudos 
relacionados a gestão de empresas do setor público e privado sob a plataformo do 
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sistema de gestão estratégico Balanced Scorecard.  
 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação ( 3) / Especialização ( 3) .  
Integrantes: Joseilton Silveira da Rocha - Coordenador.  
 
Número de produções C, T & A: 28. 
 
Revisor de periódico 
 
2007 – Atual  
Periódico: Revista Interface 
 
2006 – Atual  
Periódico: RAC. Revista de Administração Contemporânea 
 
2007 – Atual 
Periódico: Revista do CCEI (1415-2061) 
 
2007 – Atual 
Periódico: RIC - Revista de Informação Contábil – UFPE 
 
 
Produção em C,T & A 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
ROCHA, J. S. ; CASTRO, MIGUEL ANGEL R. . CASTRO, MIGUEL ANGEL R. ; ROCHA, J. S. . 
FATORES QUE FACILITAM E DIFICULTAM A IMPLANTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD: 
UMA EXPERIENCIA EM EMPRESAS CHILENAS DO SETOR VINÍCOLA.. In: II CONGRESSO 
ANPCONT, 2008, salvador. II CONGRESSO ANPCONT, 2008. 
 
ROCHA, J. S. ; CASTRO, MIGUEL ANGEL R. . Gestão de Investimentos: uma análise da 
relação entre indicadores contábeis e o retorno anormal das empresas abertas 
brasileiras.. In: ENEGEP, 2008. ENEGEPR. 
 
ROCHA, J. S. ; ALBUQUERQUE, KATIA S L S . PRINCÍPIOS DAS ORGANIZAÇÕES 
FOCALIZADAS NA ESTRATÉGIA: O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DO 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA.. In: ENEGEP, 2008, RIO DE JANEIRO. ENEGEP, 2008. 
 
OLIVEIRA JUNIOR, CESAR VALENTIM ; MONTEIRO, AUGUSTO O ; OLIVIERA, SERGIO 
RICARDO GOES ; ROCHA, J. S. . CASA DE FERREIRO, ESPETO DE PAU? ESTUDANDO A 
PRECIFICAÇÃ DE MARCS PRÓPRIAS EM SUPERMECADOS. In: ENANPAD, 2008, RIO DE 
JANEIRO. ENANPAD, 2008. 
 
ROCHA, J. S. ; PEREIRA, L. G. . Estudo Exploratório sobre o Perfil dos Estudantes de 
Ciências Contábeis - UFBA. In: Congresso UFSC de Controladoria e Finanças, 2008, 
Florianopolis. http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/, 2008. 
 
OLIVEIRA, M. M. ; ROCHA, J. S. . O USO DE ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS NO 
ENSINO DA PERÍCIA CONTÁBIL. In: Congresso UFSC Controladoria e Finanças, 2008, 
Florianopolis. http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/, 2008. 
 
ROCHA, J. S. ; RODRIGUES, A. C. ; PEREIRA, A. G. . O USO DA ANDRAGOGIA NO ENSINO 
DA CONTABILIDADE DE CUSTOS. In: Congrresso UFSC Controladoria e Finanaças, 2008, 
Florianopolis. http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/, 2008. 
 
Apresentações de Trabalho 
 
CASTRO, MIGUEL ANGEL R. ; ROCHA, J. S. . FATORES QUE FACILITAM E DIFICULTAM A 
IMPLANTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD: UMA EXPERIENCIA EM EMPRESAS CHILENAS 
DO SETOR VINÍCOLA. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
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Trabalhos técnicos 
 
ROCHA, J. S. . RAC - Revista de Administração Contemporânea - ANPAD. 2008. 
 
ROCHA, J. S. . RIC - Revista Informação Contábil - UFPE. 2008. 
 
ROCHA, J. S. . Revista CCEI - Universidade da Região da Campanha URCAMP. 2008. 
 
ROCHA, J. S. . ANPCONT - Avaliação de artigos. 2008. 
 
ROCHA, J. S. . CONEM - Avaliação de Artigos. 2008. 
 
ROCHA, J. S. . Revista Universo Contábil - FURB - Avaliador. 2008. 
 
ROCHA, J. S. . Revista BASE - Unisinos - Avaliador. 2008. 
 
ROCHA, J. S. . ENANPAD - Avaliação de Artigos. 2008. 
 
ROCHA, J. S. . revista contabilidade vista & revista. 2008. 
 
ROCHA, J. S. . ISEOR - Instituto de Socio Economia de las Empresas y las 
Organizaciones. 2008. 
 
Demais tipos de produção técnica 
 
ROCHA, J. S. . CONTABILIDADE DE CUSTOS - EAD. 2008. (Curso de curta duração 
ministrado/Outra). 
 
ROCHA, J. S. . CURSO CONTABILIDADE DE CUSTOS. 2008. (Curso de curta duração 
ministrado/Extensão). 
 
ROCHA, J. S. . CUSRSO A DISTÃNCIA EM CONTABILIDADE DE CUSTOS. 2008. (CURSO). 
 
Demais trabalhos 
 
ROCHA, J. S. . CURSO EAD CONTABILIDADE DE CUSTOS - LEAD FCC UFBA. 2008 
(MONITOR CURSO). 
 
ROCHA, J. S. . ESPECIALIZAÇÃO CONTABILIDADE GERENCIAL - Coordenador. 2008 
(CURSO PRESENCIAL). 
 
Outras informações relevantes 
 
Projeto de pesquisa Contabilidade por Perspectivas, aceito pela Universidad de 
Zaragoza - ES para ser desenvolvido em nível de pós-doutoramento. 
 
Última atualização do currículo em 27/11/2008 
 

José 
Bernardo 
Cordeiro 
Filho 

Projetos de Pesquisa 
 
2004 – Atual 
Laboratório de Pesquisa em Contabilidade de Gestão 
 
Descrição: O Laboratório vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa em sistema de 
gestão para suporte à decisão de entidades do Terceiro Setor, pequenas e micro 
empresas e ambiental..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Integrantes: José Bernardo Cordeiro Filho - Coordenador. 
 
Participação em eventos 
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XVII International Conference of the European Academy of Management and Business 
Economics. 2008. (Participações em eventos/Congresso). 
 
II Congresso da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 
ANPCONT. 2008. (Participações em eventos/Congresso). 
 
Organização de eventos 
 
CORDEIRO FILHO, J. B. ; CASTRO, José A. Diez de . XVII International Conference of the 
European Academy of management and Business Economics. 2008. (Congresso). 
  

José Maria 
Dias Filho 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
CARVALHO JUNIOR, C. V. O. ; DIAS FILHO, J. M. . Impactos da aplicação de recursos 
captados através de debêntures e do valor da empresa no preço das ações: uma análise 
no Brasil. In: II Congresso ANPCONT, 2008, Salvador. Congresso ANPCONT, 2008. 
 
DIAS FILHO, J. M. . A Pesquisa Qualitativa sob a Perspectiva da Teoria da Legitimidade: 
Uma Alternativa para Explicar e Predizer Políticas de Evidenciação Contábil. In: XXXII 
EnANPAD, 2008, Rio de Janeiro. XXXII EnANPAD. Rio de Janeiro : SCAN - Editoração & 
Produção Gráfica, 2008. p. 560-560. 
 
DIAS FILHO, J. M. . Gestão de Riscos Associados à Tributação: Um Modelo Baseado em 
Regressão Logística. In: XXXII EnANPAD, 2008, Rio de Janeiro. XXXII EnANPAD. Rio de 
Janeiro : SCAN - Editoração & Produção Gráfica, 2008. v. 01. p. 144-144. 
 
ALBUQUERQUE, KATIA SILENE LOPES DE SOUZA ; DIAS FILHO, J. M. ; SILVA, FELIPE 
DANTAS CASSIMIRO DA . Auditoria e Custo de Capital de Terceiros: Um estudo empírico 
sobre o custo dos financiamentos bancários nas empresas brasileiras de capital aberto 
auditadas pelas big four e demais firmas de auditoria. In: V Simpósio de Excelência em 
Gestão e Tecnologia - SEGET, 2008, Rezende-RJ. V SEGET 2008, 2008. v. V. 
 
Última atualização do currículo em 29/10/2008 
 

José Carlos 
Souza de 
Oliveira 

No currículo lattes atualizado em 21/12/2001 não constam produções relativas ao 
ano de 2008. 

Kleber 
Marruaz da 
Silva 

No currículo lattes atualizado em 28/02/2007 não constam produções relativas ao 
ano de 2008. 

Luis Paulo 
Guimarães 
dos Santos 

2/1999 - Atual 
Outras atividades técnico-científicas , Faculdade de Ciências Econômicas, 
Departamento de Contabilidade 
Atividade realizada 
Pesquisa Científica. 
 

Luiz Nobre 
Damasceno 

No currículo lattes atualizado em 19/12/2001 não constam produções relativas ao 
ano de 2008. 

Pedro 
Gomes da 
Silva 

No currículo lattes atualizado em 14/12/2001 não constam produções relativas ao 
ano de 2008. 

Sheizi 
Calheira de 
Freitas 

 
No currículo lattes atualizado em 09/05/2008 não constam produções relativas ao 
ano de 2008. 

Sonia Maria 
da Silva 
Gomes 

03/2007 - Atual Extensão universitária , Departamento de Ciências Contábeis.  

 Atividade de extensão realizada 
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Programa Permanacer - Projeto Educação Financeira para 
Trabalhadores da Economia Informal Urbana. 

03/2007 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, .  

 Cargo ou função  
Conselheira.  

9/2006 - Atual Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Ciências 
Contábeis, Faculdade de Ciências Contábeis. 

 Linhas de pesquisa  
Governança de Tecnologia de Informação e Sistema de Gestão 
Tecnologia e Educação em Contabilidade 
 

9/2006 - Atual Extensão universitária , Departamento de Ciências Contábeis, 
Faculdade de Ciências Contábeis. 

 Atividade de extensão realizada 
Projeto Educação Financeira para Trabalhadores da Economia 
Informal Urbana. 

8/2006 - Atual Atividades de Participação em Projeto, Departamento de 
Ciências Contábeis, Faculdade de Ciências Contábeis.  

 Projetos de pesquisa  
Estilos de Aprendizagem dos Estudantes de Contabilidade 

6/2005 - Atual Pesquisa e desenvolvimento , Faculdade de Ciencias Contabeis, 
Departamento de Ciências Contábeis.  

 Linhas de pesquisa  
Contabilidade de Gestão 

09/2008 - 
09/2008 

Extensão universitária , Faculdade de Ciencias Contabeis, .  

 Atividade de extensão realizada 
Projeto Jovem Contador - Coordenação da Semana do Contador.  

04/2008 - 
07/2008 

Extensão universitária , Departamento de Ciências Contábeis, . 

 Atividade de extensão realizada 
Coordenação do Curso de Atualização Contábil para funcionários 
da Petrobras. 

04/2008 - 
05/2008 

Extensão universitária , Faculdade de Ciencias Contabeis, .  

 Atividade de extensão realizada 
Coordenação da Ação Social e Cidadania: IRPF 2008.  

04/2008 - 
04/2008 

Extensão universitária , Departamento de Ciências Contábeis, .  

 Atividade de extensão realizada 
Coordenação da III Semana de Reflexão Contábil.  

03/2008 - 
03/2008 

Extensão universitária , Faculdade de Ciencias Contabeis. 

 Atividade de extensão realizada 
Coordenação do Projeto Jovem Contador - Palestra: a Mulher 
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Contábil. 

Projetos de Pesquisa  
Membro de corpo editorial  
 

2004 - Atual Periódico: Revista Contemporânea de Contabilidade 
(Florianópolis) 

2007 - Atual Periódico: Contabilidade Vista & Revista 

2008 - Atual Periódico: Base (UNISINOS) 

2008 - Atual Periódico: Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 

2008 - Atual Periódico: Revista Universo Contábil (Online) 

2008 - Atual Periódico: UnB Contábil 

Artigos completos publicados em periódicos 
 
PINHO, L. A. ; GOMES, Sônia Maria da Silva ; Pinho, W. A ; AZEVEDO, T. C. . FMEA: 
análise do efeito e modo de falha em serviços uma metodologia de prevenção e 
melhoria dos serviços contábeis. ABCustos (São Leopoldo), v. Vol. 3, p. 2-20, 2008. 
 
GUIMARAES, I. P. ; GOMES, Sônia Maria da Silva ; CUNHA, Sudário de Aguiar . 
Informações contábeis utilizadas para definir a participação dos trabalhadores nos 
lucros e/ou resultados das empresas - perspectivas para os Sindicatos dos Bancários da 
Bahia. Revista Brasileira de Contabilidade, v. 172, p. 35-47, 2008. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
GUIMARAES, I. P. ; GOMES, Sônia Maria da Silva ; CUNHA, Sudário de Aguiar . Use 
Accounting Information on Labor Negotiations - New perspectives for the Unions of the 
Bank of Bahia. In: 5o. CONTECSI, 2008, São Paulo. Anais The 5o. CONTECSI, 2008. 
 
GUIMARAES, I. P. ; GOMES, Sônia Maria da Silva . Training based on competencies and 
Abilities: An interdisciplinary scope evidenced by the process of Globalization. In: 5o. 
CONTECSI, 2008, São Paulo. Anais the 5o. CONTECSI, 2008. 
 
GOMES, Sônia Maria da Silva . Educação em Contabilidade: Alguns Aspectos Crítico-
Sugestivos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Enade/ 2006. In: 18o. 
Congresso Bralieiro de Contabilidade, 2008, Gramado. Anais do 18o. Congresso 
Brasileiro de Contabilidade, 2008. 
 
GUIMARAES, I. P. ; GOMES, Sônia Maria da Silva . Projeto Político Pedagógico do Curso 
de Ciências Contábeis uma Abordagem Interdisciplinar nas IES Públicas da Bahia. In: 
18o. Congresso Brasileiro de Contabilidade, 2008, Gramado. Anais do 18o. Congresso 
Brasileiro de Contabilidade, 2008. 
 
GOMES, Sônia Maria da Silva . Recursos Públicos Recebidos por Organizações do 
Terceiro Setor no Município de Feira de Santana: Um Estudo das Prestações de Contas 
aos Agentes Governamentais. In: 18o. Congresso brasileiro de Contabilidade, 2008, 
Gramado. Anais do 18o. Congresso Brasileiro de Contabilidade, 2008. 
 
SILVA, F. C. C. ; ALBUQUERQUE, Katia Lopes de Souza ; GOMES, Sônia Maria da Silva . 
Discussão sobre a Controvérsia do Paradigma Econômico na Pesquisa Empírica em 
Contabilidade Gerencial. In: XXXII EnANPAD 2008, 2008, Rio de Janeiro. Anais do XXXII 
EnANPAD 2008, 2008. 
 
PINHO, L. A. ; Sampaio M S ; GOMES, Sônia Maria da Silva ; GUIMARAES, I. P. . Failure 
Mode and Effect Analysis (FEMEA): uma ferramenta para promoção da qualidade no 
setor fiscal as empresas de serviços contábeis. In: V Simpósio em Excelência de Gestão 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2009 

 85 

e Tecnologia, 2008, Resende. Anais do V Simpsio de Excelência ém Gestão e 
Tecnologia, 2008. 
 
GUIMARAES, I. P. ; PINHO, L. A. ; GOMES, Sônia Maria da Silva . Uma análise das 
convenções coletivas de trabalho dos Sindicatos dos Empregados em Estabelecimento 
Ban`carios do Brasil de 2003 a 2008. In: V Simpósio de Excelência em Gestão e 
Tecnologia, 2008, Resende. Anais do V Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 
2008. 
 
CASTRO, M. A. R. ; GUIMARAES, I. P. ; GOMES, Sônia Maria da Silva ; PINHO, L. A. . 
Estilos de Aprendizagem sob a ótica do Inventário de David Kolb: Um Estudo de Caso 
com os Alunos de Graduação do Curso de Ciências Contábeis da UFBA. In: Congresso 
Brasileiro de Custos, 2008, Curitiba. Anais do XV Congresso Brasileiro de Contabilidade, 
2008. 
 
GOMES, Sônia Maria da Silva . Pesquisa empírica sobre a Lei nº 11.638/2007: percepção 
dos docentes de programas stricto-sensu em contabilidade no Brasil e do CPC. In: XV 
Congresso Brasileiro de Custos, 2008, Curitiba. XV Congresso Brasileiro de Custos, 2008. 
 
GOMES, Sônia Maria da Silva . Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados: 
um estudo comparativo entre sindicatos do Estado da Bahia. In: XV Congresso Brasileiro 
de Custos, 2008, Curitiba. Anais do XV Congresso Brasileiro de Custos, 2008. 
 
Artigos aceitos para publicação 
 
GOMES, Sônia Maria da Silva . Um Modelo de Plano de Contas Baseado em Atividades. 
Sitientibus. Revista da Universidade Estadual de Feira de Santana, 2008. 
 
Apresentações de Trabalho 
 
GOMES, Sônia Maria da Silva ; GUIMARAES, I. P. ; PORTO, A. ; SILVA, A. C. R. . Projeto 
Político Pedagógico do Curso de ciências Contábeis: uma abordagem interdisciplinar 
nas IES públicas da Bahia. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
SILVA, A. C. R. ; GOMES, Sônia Maria da Silva ; GUIMARAES, I. P. . Educação em 
contabilidade: alguns aspectos críticos sugestivos do exame nacional de desempenho 
dos estudantes - ENADE/2008. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
Demais tipos de produção técnica 
 
GOMES, Sônia Maria da Silva . A pesquisa para o desenvolvimento das Ciências 
Contábeis. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Outra). 
 
GOMES, Sônia Maria da Silva ; PINHO, L. A. . Contabilidade Geral. 2008. (Curso de curta 
duração ministrado/Outra). 
 
GOMES, Sônia Maria da Silva . Curso de Atualização para Contabilista da Petrobras. 
2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão). 
 
GOMES, Sônia Maria da Silva . Curso de Aperfeiçoamento para Contabilista da 
Petrobras. 2008. 
 

Sóstenes 
Diniz Sales 

No currículo lattes atualizado em 25/05/2006 não constam produções relativas ao ano 
de 2008. 

Sudário de 
Aguiar 
Cunha 

No currículo lattes atualizado em 25/05/2006 não constam produções relativas ao ano 
de 2008.  

Ubiratã 
Batista 
Pereira 

No currículo lattes atualizado em 10/11/2007 não constam produções relativas ao ano 
de 2008. 
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André Luis 
Barbosa dos 
Santos  
(Professor 
Substituto) 

Formação acadêmica/Titulação 
Especialização em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em Educ. (Carga 
Horária: 435h).  
Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Brasil.  
Título: UM ESTUDO DA CONTRIBUIÇÃO DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO E INCUBAÇÃO DE COOPERATIVAS POPULARES. 
 
Participação em eventos 
A CONTABILIDADE INTERNACIONAL E AS METAS DO MILÊNIO: O PAPEL DO 
PROFISSIONAL CONTÁBIL NA ECONOMIA GLOBALIZADA.As metas do milênio. 
2008. (Participações em eventos/Congresso). 
 
Linhas de Pesquisa 
Desenvolvimento Social como consequência da reflexão e atuação do Cientista 
Contábil 
Estratégia de arrecadação de tributos intervindo na política social 
 
Projetos de Pesquisa 
Contabilidade no setor informal 
Situação: Desativado; Natureza: Outra.  
Integrantes: André Luis Barbosa dos Santos - Coordenador. 

Andréia Nunes 
Teixeira 
(Professora 
Substituta) 

No currículo lattes atualizado em 28/07/2006 não constam produções 
relativas ao ano de 2008. 

Cleide Carneiro 
Alves da Silva 
(Professora 
Substituta) 

Formação complementar 
2008 – 2008 
Formação de Multiplicadores da Lei Geral. (Carga horária: 8h).  
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FENACON, 
Brasil. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
PIZANNI, M. A. ; SILVA, C. C. A. ; OLIVEIRA, M. R. ; RODRIGUES, L. S. M. . A 
Contabilidade como instrumento de gestão para as pequenas empresas: uma 
análise do processo gerencial no Brasil. In: CLADEA 2008, 2008, Santa Catarina 
Mártir. CLADEA 2008, 2008. 
 
ANDRADE, I. R. S. ; SILVA, C. C. A. ; RODRIGUES, L. S. M. ; RIBEIRO, P. V. A. ; 
BONFIM, T. F. S. . Cultura Organizacional: fator prepoderante para a 
revitalização de uma organização social - estudo da OSID. In: CLADEA 2008, 
2008, SANTA CATARINA MÁRTIR. CLADEA 2008, 2008. 
 
Apresentações de Trabalho 
 
OLIVEIRA, E. S. G. ; SILVA, C. C. A. ; RODRIGUES, L. S. M. ; PIZANNI, M. A. . 
TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO A DISTANCIA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
APLICADAS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DO PROJETO PEDAGÓGICO DE PRÁTICA 
INTERDISCIPLINAR DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS. 2008. (Apresentação 
de Trabalho/Outra). 
 
PIZANNI, M. A. ; SILVA, C. C. A. ; RODRIGUES, J. A. F. ; MODESTO, M. L. S. . A 
Contabilidade Como Instrumento de Gestão Para as Pequenas Empresas: Uma 
Análise do Processo Gerencial no Brasil. 2008. (Apresentação de 
Trabalho/Simpósio). 
 
ANDRADE, I. R. S. ; SILVA, C. C. A. ; BONFIM, T. F. S. ; RIBEIRO, P. V. A. ; 
RODRIGUES, L. S. M. . CULTURA ORGANIZACIONAL: FATOR PREPODERANTE 
PARA A REVITALIZAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - ESTUDO DA OSID. 
2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
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OLIVEIRA, M. R. ; MODESTO, M. L. S. ; SILVA, C. C. A. . LOS JOVENS Y LAS 
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 2008. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SILVA, C. C. A. . MINICURSO SOBRE BALANÇO SOCIAL. 2008. (Apresentação de 
Trabalho/Outra). 
 
PIZANNI, M. A. ; SILVA, C. C. A. ; RODRIGUES, J. A. F. ; RODRIGUES, L. S. M. . A 
CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO PARA AS PEQUENAS 
EMPRESAS: UMA ANÁLISE DO PROCESSO GERENCIAL NO BRASIL. 2008. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
Produção técnica 
Demais tipos de produção técnica 
SILVA, C. C. A. . PPI I - Pesquisa e Prática Interdisciplinar I. 2008. 
(Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Módulo). 
 
SILVA, C. C. A. . PPI II - Pesquisa e Prática Interdisciplinar II. 2008. 
(Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Módulo). 
 
SILVA, C. C. A. . Análise de Custos. 2007. (Desenvolvimento de material 
didático ou instrucional - Módulo). 
 
Participação em eventos 
1 ER CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
2008 PARA LA JUVENTUDE DEL FUTURO.LOS JÓVENES Y LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 2008. 
(Participações em eventos/Congresso). 
 
SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR.BALANÇO SOCIAL APLICÁVEL AO 3º SETOR. 2008. 
(Participações em eventos/Seminário). 
 
SEMINÁRIO ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 2008. 
(Participações em eventos/Seminário). 
 
VI SIMPÓSIO DE GESTÃO E ESTRATÉGIA EM NEGÓCIOS DA UFRuralRJ - SIMGEM.A 
CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO PARA AS PEQUENAS 
EMPRESAS: UMA ANÁLISE DO PROCESSO GERENCIAL NO BRASIL. 2008. 
(Participações em eventos/Simpósio). 
 
III SEMACONT - Semana de Contabilidade.Balanço Social aplicável ao 3º Setor. 
2008. (Participações em eventos/Encontro). 
 
VI EBECIC - ENCONTRO BAIANO DOS ESTUDANTES DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS.MINICURSO SOBRE BALANÇO SOCIAL. 2008. (Participações em 
eventos/Encontro). 
 
PROJETO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.Professor Orientador. 2008. 
(Participações em eventos/Outra). 
 
Contabilidade Internacional x Processo de Harmonização Contábil. 2008. 
(Participações em eventos/Outra). 
 
 
FÓRUM ABAMES: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 2008. (Participações em 
eventos/Outra). 
 
I COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE ENSINO SUPERIOR.TECNOLOGIA APLICADA A 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DO 
PROJETO PEDAGÓGICO DE PRÁTICA INTERDISCIPLINAR DOS CURSOS DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS. 2008. (Participações em eventos/Outra). 
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I COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE ENSINO SUPERIOR. 2008. (Participações em 
eventos/Outra). 
 
XLIII ASAMBLEA ANUAL, CLADEA 2008, HACIA UNA AMÉRICA LATINA MÁS UNIDA E 
INTEGRADA.A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO PARA AS 
PEQUENAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DO PROCESSO GERENCIAL NO BRASIL. 2008. 
(Participações em eventos/Outra). 
 
XLIII ASAMBLEA ANUAL, CLADEA 2008, HACIA UNA AMERICA LATINA MÁS UNIDA E 
INTEGRADA. 2008. (Participações em eventos/Outra). 
 
DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL.DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL. 2008. 
(Participações em eventos/Outra). 
 
Organização de eventos 
RODRIGUES, L. S. M. ; SILVA, C. C. A. . CICLO DE PALESTRAS DO CURSO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS. 2008. (Outro). 
 

Luiz Sampaio 
Athayde Junior  
(Professor 
Substituto) 

Formação complementar 
2008 – 2008 
Escrituração Contábil Digital - IOB / São Paulo SP. (Carga horária: 5h).  
IOB, IOB, Brasil. 
 
2008 - 2008 
SPED. (Carga horária: 4h).  
Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil. 
 
2008 – 2008 
Normas Internacionais de Contabilidade. (Carga horária: 4h).  
Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil. 
 
2008 – 2008 
Gestão e Legislação Tributária / Retenções. (Carga horária: 22h).  
ESAFI - Escola de Administração e Treinamento, ESAFI, Brasil. 
 
Eventos 
Participação em eventos 
VIII Simpósio de Direito Constitucional Tributário. 2008. (Participações em 
eventos/Simpósio). 

Miguel Angel 
Rivera Castro 
(Professor 
Substituto) 

Apresentações de Trabalho 
CASTRO, M. A. R. ; Joseilton Rocha . FATORES QUE FACILITAM E DIFICULTAM A 
IMPLANTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD: UMA EXPERIENCIA EM EMPRESAS 
CHILENAS DO SETOR VINÍCOLA. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
CASTRO, M. A. R. ; Antônio Lopo Martinez . INCOME SMOOTHING E O VALOR DE 
UMA FIRMA NO BRASIL. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
CASTRO, M. A. R. ; Antônio Lopo Martinez . INCOME SMOOTHING COMO 
CRITÉRIO PARA MONTAGEM DE CARTEIRAS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NO MERCADO 
BRASILEIRO. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
CASTRO, M. A. R. ; Antônio Lopo Martinez . Quando o Conselho de 
Administração e a Auditoria Independente evitam o Gerenciamento de 
Resultados? Evidências Empíricas para Empresas Brasileiras. 2008. 
(Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
CASTRO, M. A. R. ; Joseilton Rocha . Gestão de Investimentos: uma análise da 
relação entre indicadores contábeis e o retorno anormal das empresas abertas 
brasileiras.. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
CASTRO, M. A. R. ; GOMES, S. . "Estilos de Aprendizagem sob a ótica do 
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Inventário de David Kolb: Um Estudo de Caso com os Alunos de Graduação do 
Curso de Ciências Contábeis da UFBA". 2008. (Apresentação de 
Trabalho/Congresso). 
 
CASTRO, M. A. R. ; Antônio Lopo Martinez . Income Smoothing como critério 
para montagem de carteiras: Evidências no mercado brasileiro. 2008. 
(Apresentação de Trabalho/Seminário). 
 
Eventos 
Participação em eventos 
II Congresso ANPCONT.FATORES QUE FACILITAM E DIFICULTAM A IMPLANTAÇÃO 
DO BALANCED SCORECARD: UMA EXPERIENCIA EM EMPRESAS CHILENAS DO 
SETOR VINÍCOLA. 2008. (Participações em eventos/Congresso). 
 
II Congresso ANPCONT.INCOME SMOOTHING E O VALOR DE UMA FIRMA NO 
BRASIL. 2008. (Participações em eventos/Congresso). 
 
Congresso Brasireiro de Contabilidade.Quando o Conselho de Administração e a 
Auditoria Independente evitam o Gerenciamento de Resultados? Evidências 
Empíricas para Empresas Brasileiras. 2008. (Participações em 
eventos/Congresso). 
 
Congresso Enanpad.INCOME SMOOTHING COMO CRITÉRIO PARA MONTAGEM DE 
CARTEIRAS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NO MERCADO BRASILEIRO. 2008. 
(Participações em eventos/Congresso). 
 
Congresso Brasileiro de Custos.Estilos de Aprendizagem sob a ótica do 
Inventário de David Kolb: Um Estudo de Caso com os Alunos de Graduação do 
Curso de Ciências Contábeis da UFBA.. 2008. (Participações em 
eventos/Congresso). 
 
XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa.Income Smoothing como critério para 
montagem de carteiras: Evidências empíricas no mercado brasileiro. 2008. 
(Participações em eventos/Seminário). 
 
XVI Congresso Brasileiro de Custos.As opções reais aplicadas no orçamento de 
capital. 2007. (Participações em eventos/Congresso).  
 
Última atualização do currículo em 08/12/2008 

Vanessa Lage  
(Prof. Substituta) 

No currículo lattes atualizado 20/11/2006,em não constam produções relativas 
ao ano de 2008. 

 
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 
1. FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

A Faculdade de Ciências Econômicas na área acadêmica é composta de dois departamentos (Teoria 
Econômica e Economia Aplicada), além de uma Biblioteca atualizada e de porte considerável em seu 
acervo (periódicos e livros). 

Nesses últimos anos a Faculdade vem expandindo e atualizado sua atuação tanto no campo da 
graduação como no da pós-graduação. Ademais, a Faculdade abriga convênios e vínculos com 
instituições federais e estaduais, além de disponibilizar alguns de seus quadros aos governos da 
União e do Estado. 

A graduação em Economia recebe anualmente noventa alunos, aos quais devem ser incorporados 
mais quarenta e cinco, por conta da implantação do Curso Noturno a ser instalado em março de 
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2011. 

Quanto à pós-graduação, obteve-se recentemente a avaliação quatro da CAPES, motivando 
discussões e elaboração de projeto com vista à montagem de um curso de Doutorado em Economia. 
Para tanto, pode-se contar com o reforço de quatro novos professores, através de concurso público, 
nas matérias: Macroeconomia (2 vagas), Economia Política (1 vaga) e Econometria (1 vaga). Esse 
concurso foi muito importante para a Faculdade de Ciências Econômicas, na medida em que 
permitiu uma recuperação, ainda que de maneira parcial, da composição de seus quadros, os quais 
têm sofrido algumas perdas decorrentes de afastamentos e aposentadorias. 
 
 
2. CURSO DE GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 
 
2.1 O curso de graduação da Faculdade de Ciências Econômicas apresentou 54 defesas de 

monografias de alunos formandos em 2009, sendo 34 monografias no semestre 2009.1 e 20 
monografias no semestre 2009.2. Essas monografias foram orientadas por professores da própria 
Faculdade. 

2.2 A Congregação da Faculdade de Economia continuou a discutir o Projeto do Curso Noturno de 
Economia, incorporado ao Projeto Reuni da UFBA, com 45 vagas, as quais devem ser somadas as 
90 vagas do curso Diurno. Esse projeto sofreu atraso de um ano, por conta de inúmeros 
problemas, dentre os quais se destacam o quantitativo de professores e a incorporação do novo 
currículo. Dessa forma, espera-se que ele possa ser implantado em março de 2011. 

2.3 No âmbito do Colegiado do Curso de Economia, continuou-se a discutir o novo currículo para o 
curso de Economia. Esse currículo se encontra em estágio final de elaboração, devendo ser 
implantado em março de 2011, juntamente com o curso noturno de economia. 

 
 
3 CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA 
 

3.1 O Curso de Mestrado da Faculdade de Ciências Econômicas apresentou 10 defesas de 
dissertações, as quais foram defendidas por mestrandos do próprio curso em 2009. Essas 
dissertações foram orientadas por professores da própria Faculdade e para suas respectivas 
Bancas Examinadoras foram convidados professores de diversos centros nacionais ou mesmo de 
outras Faculdades da UFBa. 

 

3.2 O Curso de Mestrado em Economia dispõe atualmente de bolsas provenientes da Capes e 
Fapesb, que são oferecidas à seus mestrandos através de gestão do próprio curso. 

 

3.3 Discussão e elaboração do Projeto de Doutorado. Esse projeto encontra-se em fase de 
elaboração, defendo ser submetido à apreciação da Capes, através da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação no ano letivo de 2010. 

3.4 V Encontro de Economia Baiana, promovido pelo Curso de Mestrado em Economia, em parceria 
com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e Desenbahia. Nesse encontro 
foram apresentados inúmeros artigos selecionados por comissões técnicas, específicas para as 
três áreas de concentração, coordenadas por professores do Curso de Mestrado em Economia. 

 
 
4 PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO 
 
4.1 O Núcleo de Estudos Conjunturais (NEC) continuou atuante como atividade de Pesquisa e 

Extensão da Faculdade de Ciências Econômicas. Esse núcleo é composto por professores, 
estudantes e técnicos da área econômica, os quais são ligados à Faculdade de Ciências 
Econômicas da Universidade Federal da Bahia. Essa atividade tem por objetivo o 
acompanhamento e a avaliação da conjuntura econômica baiana, brasileira e mundial. 

 
4.2 Análise do Mapeamento e das Políticas para Arranjos Produtivos Locais no Norte e Nordeste do 

Brasil e dos Impactos dos Grandes Projetos Federais em Estados Nordestinos Selecionados – Prof. 
Hamilton de Moura Ferreira Júnior. 

 
4.3 Cenários para a Indústria Petroquímica na Bahia – Prof. Oswaldo Guerra. 
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4.4 Distribuição de Renda, Estrutura Ocupacional e Desemprego no Mercado de Trabalho – Prof. 

Wilson F. Menezes. 
 
4.5 Integração e Desenvolvimento Regional e Urbano: Bahia e Nordeste – Professor Lívio Andrade 

Wanderley. 
4.6 Estudos regionais em uma economia integrada em blocos de países – Professor Paulo Antonio de 

Freitas Balanco. 
 
4.7 Desenvolvimento Territorial e Certificação – Prof. Vitor de Athayde Couto. 
 
4.8 Previdência Social no Brasil – Prof. Bouzid Izerrougene. 
 
4.9 Rede de Indicadores de Sustentabilidade em Espaços Rurais – Profa. Gilca Garcia de Oliveira. 
 
4.10 Levantamento Primário de Dados e Análise dos Impactos Sócio-econômicos do 
Microempreendedorismo Informal nas Ruas da Cidade de Salvador – Prof. Henrique Tomé da Costa 
Mata. 
 
4.11 Vulnerabilidade Estrutural Externa na América Latina – Prof. Luiz Antonio Mattos Filgueiras. 
 
 
5 SEMINÁRIOS E PALESTRAS 
 
5.1 Econometria: Modelos de Comparação, com o Prof. Dr. Alan Sande da Universidade de Lyon 

(França). 
 
5.2 Debatedor: Prof. Dr. Bouzid Izerrougene, Professor da Faculdade de Economia da Universidade 

Federal da Bahia. 
 
5.3 Biotecnologia: Evolução, Desafios e Perspectivas para o Brasil, com o Prof. Dr. José Ferreira 

Jardim da Silveira – Membro do Conselho de Informações sobre Biotecnologia e Professor da 
Universidade Estadual de Campinas. 

 
5.4 Debatedor: Prof. Dr. Hamilton de Moura Ferreira Júnior, Professor da Faculdade de Economia da 

Universidade Federal da Bahia. 
 
5.5 Indústria Farmacêutica: Desafios e Perspectivas para o Brasil, com a Profa. Dra. Lia Hasenclever 

– Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
5.6 Debatedora: Profa. Dra. Gisélia Santana Souza – Superintendente de Assistência Farmacêutica, 

ciência e Tecnologia em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e Professora da 
Universidade Federal da Bahia. 

 
5.7 Complexo Econômico-Industrial da Saúde: em busca de uma articulação entre inovação, acesso 

e desenvolvimento industrial – Prof. Hamilton Moura Ferreira Júnior da Faculdade de Economia 
da Universidade Federal da Bahia. 

 
 
6 INTERCÂMBIOS E CONVÊNIOS 
 
6.1 Iniciação de conversação para formação de Convênio com a Universidade de Lyon, França. Esta 

iniciativa deverá permitir o intercâmbio de alunos das duas instituições, além de um programa 
de pesquisa comum. 

 
 
7 INTERVENÇÕES NO PRÉDIO DA FACULDADE 
 
7.1 Construção e revitalização da sala de defesa de monografias e dissertações da FCE/UFBa, 

localizada no 2º andar, cujos trabalhos foram realizados com a cooperação da Pró-Reitoria de 
Planejamento e de Prefeitura de Campus. 
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7.2 Pintura de 650 m2 de corredores, paredes e tetos de salas. 
 
7.3 Pintura de 127 m2 de tinta a óleo nas portas das salas e grades. 
 
7.4 Reforma do Diretório Acadêmico da FCE. Recuperação do sanitário, pintura, troca de portas com 

proteção externa e instalação elétrica. Foram ainda colocadas 40 cadeiras e 10 mesas de 
plástico. 

 
7.5 Instalação de dois condicionadores de ar, tipo split, 48.000 btu/h – sala de monografias de 

dissertações. 
 
7.6 Instalação de quatro condicionadores de ar, tipo split, 48.000 btu/h – sala da  Congregação. 
 
7.7 Serviço de reparo geral de troca de fórmica da mesa de reunião da sala da Congregação. 
 
7.8 Recuperação de troca de forro de 70 cadeiras da sala da Congregação. 
 
7.9 Reforma geral da sala 514 – Auditório. Retirada de tablado, pintura, aplicação de sinteco, 

instalação elétrica e colocação de persianas e ar condicionado. 
 
7.10 Colocação de 47 m2 de película profissional fumé em diversas salas de aulas. 
 
 
8 AQUISIÇÕES ATRAVÉS DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
 
8.1 Um projetor de multimídia 2.000 - lumens  CPX - 253, marca/Hitachi. 
 
8.2 Quatro projetores Hitachi  CP- X 201 LCD. 
 
8.3 Seis CPUs Intel Celeron 430, 1.8 GHZ, 1 GB, HD 80GB, grav. de CD/RW. 
 
8.4 Seis monitores LCD 15” PT/PR Samsung 540 N.  
 
8.5 Seis condicionadores de ar tipo split, 48.000 btu/h, marca Hitachi. 
 
 

9 NECESSIDADES AINDA NÃO CONTEMPLADAS 
 
9.1 Recuperação das grades externas com colocação de portões para acesso de carros. 
 
9.2 Recuperação do passeio público com pedras portuguesas. 
 
9.3 Revitalização do Auditório do 2º andar, com aquisição de uma mesa de conferência e entre 100 

e 120 cadeiras específicas para esse tipo de ambiente. Espera-se ainda adquirir um equipamento 
de som para servir de apoio a esse auditório. 

 
9.4 Revitalização da sala 102, tendo em vista a implantação de um laboratório de informática com 

pelo menos 40 computadores. 
 
9.5 Aquisição de um conjunto eletrônico para teleconferências, a ser colocado na sala de 

apresentação de monografias e dissertações. 
 
9.6 Fixação de 14 multimídias em salas de aula, os quais foram adquiridos através da Pró-Reitoria 

de Planejamento. 
 
9.7 Recuperação da sala de estudos dos mestrandos 
 
9.8 Aquisição de novas cortinas da sala de especialização, localizada no 5º andar. 
 
9.9 Aquisição de computadores e mesas de trabalho para os quatro novos professores recém 

contratados após realização de concursos. 
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FACULDADE DE COMUNICAÇÃO  

 
METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2009 
 

• Criação de um novo curso, tendo início em 2010, contemplando a proposta da Unidade feita 
na sua inserção no programa REUNI; 

 
• Continuidade da execução do DINTER com a Universidade Estadual de Tocantins, no âmbito 

do projeto “Acelera Amazônia” fomentado pelo MEC; 
 

• Ampliação das atividades de extensão, ensino e pesquisa com parceiros nacionais e 
internacionais; 

 
• Ampliação das instalações físicas da Faculdade para melhor atender as atividades de 

graduação e de pós-graduação, segundo a proposta feita pela Unidade, contemplando o 
programa REUNI; 

 
• Aumento do número de professores e servidores técnico-administrativos da Faculdade para 

cobrir as atuais atividades e as perspectivas oriundas da proposta formulada pela Unidade 
na sua inserção no programa REUNI; 

 
• Aumento de número de bolsistas e monitores para suprir determinadas necessidades 

laboratoriais e sobretudo para dar possibilidades aos  alunos com vulnerabilidade sócio-
econômica permanecerem freqüentando a Faculdade; 

 
• Modernizar os equipamentos laboratoriais e ampliar suas atividades tendo em vista a 

concretização do programa REUNI e as novas demandas ao nível da extensão, ensino e 
pesquisa; 

 
• Suscitar ações de qualificação do quadro técnico-administrativo da Faculdade;  

 
• Continuar estimulando os vários setores da Unidade na busca de parcerias com empresas, 

organizações governamentais e não-governamentais. 
 
 
AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS 

 
• -  O DINTER em parceria com a Universidade Estadual de Tocantins – UNITINS – está sendo 

implementado, após a seleção dos candidatos, a realização das disciplinas ofertadas pelo 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas. A partir dos anos 
de 2009/2010, os alunos do Dinter já iniciarão seas estágios de estudo/pesquisa na 
Faculdade de Comunicação; 

 
• Três cursos de especialização da Facom estão tramitando nos conselhos da UFBA tendo em 

vista os seus relançamentos. No entanto, houve uma suspensão dos pedidos dos cursos pagos 
na UFBA. A oferta dos cursos de especialização da Faculdade de Comunicação, que demanda 
uma contra partida financeira dos alunos, dependerá de uma nova atitude da Procuradoria 
Federal; 

 
• A Faculdade de Comunicação foi uma das parceiras na realização da 1ª Conferência Estadual 

de Comunicação da Bahia, juntamente com a AGECOM (Agência de Comunicação do Estado 
da Bahia) e diversas organizações da sociedade civil. Após a realização de 8 seminários no 
interior do Estado, mobilizando mais de 2.000 participantes, foi realizada em agosto de 
2008, a Conferência com representantes de todos os setores da Bahia. Em 2009, a Facom 
participou da comissão organizadora, etapa Bahia, da preparação da CONFECOM – 
Conferência Nacional de Comunicação, realizada em dezembro de 2009, em Brasília; 
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• Parceria com a UNEB, a qual possibilitou a realização de mostras de filmes em diversas 
cidades do interior baiano, tais como: Euclides da Cunha, Juazeiro, Sto. Antonio de Jesus, 
entre outras. Outrossim, a colaboração com as Secretarias Municipais de Cultura das cidades 
de Paulo Afonso e Lauro de Freitas e os Cineclubes destas localidades oportunizou a 
realização de diversas exibições de filmes do acervo do Setor de Cinema nestas cidades; 

 
• Aumento no número de bolsistas (monitorias) na Faculdade de Comunicação graça ao 

programa Permanecer e aos projetos de pesquisa e extensão. A destinação dos monitores 
foi, sobretudo, nas atividades laboratoriais da FACOM como havia sido previsto pela direção 
nos últimos anos. Os alunos com vulnerabilidade sócio-econômica são beneficiados, 
igualmente, com bolsas de estudo em curso de língua, fruto da parceria Facom-Assufba; 

 
• Não houve ampliação das instalações físicas no ano de 2009 e sim reforma da ala de salas de 

aula, do segundo andar. Porém, a Faculdade se propôs abrigar o curso de cinema e 
audiovisual, a partir do programa REUNI. Espera-se, no entanto, que a ampliação das 
instalações físicas seja concretizada em 2010. Há uma comissão de obra da Faculdade que 
está viabilizando, junto com o setor de Planejamento Físico da UFBA, os projetos da 
referida ampliação; 

 
• Seguindo orientações da Prograd - Pró-Reitoria de Graduação, a Faculdade de Comunicação 

não propôs a criação de um novo curso para ter início em 2010. O objetivo foi direcionado 
para a organização dos cursos já propostos, no caso da Facom, o curso de Cinema e 
Audiovisual; 

 
• A Facom realizou, em 2008, concurso para dois professores destinados ao curso de cinema e 

está realizando novos concursos – Jornalismo Digital e Comunicação Escrita - para mais duas 
vagas hoje ocupadas por professores substitutos. Novos concursos para professores virão, 
pois o curso de cinema demandará uma quantidade maior de professores, assim como as 
vagas restantes de outros professores substitutos. Em 2009, foi também solicitado servidores 
técnicos, levando em consideração a ausência de funcionários nos laboratórios da Faculdade 
e, sobretudo, tendo como perspectiva o funcionamento do curso de Cinema e Audiovisual no 
período noturno; 

 
• Todo o montante destinado à Faculdade para compra de equipamentos, oriundo de Emenda 

Parlamentar, R$ 76.000,00, foi direcionado para os vários laboratórios da Faculdade, após 
reunião e discussão sobre a partilha de tal recurso com seus coordenadores. Os laboratórios 
da Faculdade estão vinculados às atividades de graduação, em especial à atividade de 
ensino. Infelizmente, somente uma parte do equipamento demandado chegou até a 
Faculdade, em decorrência as dificuldade da Divisão de Compras da Universidade;  

 
• A qualificação dos servidores técnico-administrativos está sendo realizada através de 

Programas da Pró-Reitoria de Pessoal e também por cursos de línguas oferecidos 
gratuitamente através de uma parceria Facom-Assufba. A Direção da Faculdade tem 
buscado atender as demandas de seus servidores técnico-administrativos, através de rodízio 
entre eles, para realização de cursos promovidos pela Universidade, em especial pela Pró-
Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas; 

 
• Apoio para a realização de atividades didáticas para os alunos do curso de Jornalismo da 

Universidade Federal do Recôncavo, no período de maio a agosto de 2009, através da 
produção de telejornais e reportagens, com a utilização de recursos da Faculdade e a 
participação de professores e técnicos da unidade; 

 
• O Curso de Comunicação ficou entre os três finalistas, na área de Comunicação e 

Informação, na quinta edição do prêmio da Editora Abril de Melhores Universidades do Brasil 
na categoria “As Melhores por Área de Conhecimento” que nesta edição premiou três 
melhores universidades em cada categoria. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
- A diretriz político-acadêmica do Departamento de Comunicação é de incentivar a qualificação de 
seu quadro docente, aprovando criteriosamente solicitações de afastamento para aprimoramento 
acadêmico em nível pós-doutoral ou de outra natureza. Para isso, são observados os seguintes 
critérios: a) produtividade/qualidade das atividades no departamento; b) qualidade/mérito do 
projeto de pós-doutorado; c) decorrência de 5 anos após o Doutorado; d) decorrência de 5 anos de 
serviços no Departamento; e) decorrência de 3 anos após o pós-doutorado; f) a inclusão no 
planejamento não garante o afastamento do docente, e sim a avaliação departamental; g) a cada 
ano o planejamento será reavaliado. O Departamento leva ainda em consideração, para concessão 
dos afastamentos, os seguintes critérios: produtivdade/qualidade do trabalho do professor dentro 
do Departamento; atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão, Administração; publicações; qualidade 
ou mérito do projeto de Pós-doutorado. Estes critérios deverão ser julgados pela adequação do 
projeto de pós-doutorado ao trabalho do docente dentro do Departamento e pela relevância do 
projeto de Pós-doutorado para o Departamento; 
 
- A Prática de tirocínio docente tem sido freqüente na Faculdade de Comunicação, pois essa 
Unidade tem dois programas de pós-graduação – (1) Comunicação e Cultura Contemporâneas e (2) 
Cultura e Sociedade, facilitando assim a disposição de estudante nesta atividade; 
 
- Participação de ONG’s em disciplinas da graduação (disciplina optativa) tendo uma boa articulação 
entre teoria e a ação sobre terreno no âmbito da comunicação; 
 
- Instalação do sistema de internet sem fio (wireless) em toda Faculdade de Comunicação; 
 
- Reforma de salas de aula, com tratamento acústico, e equipadas com equipamentos audiovisuais; 
 
- O Colegiado, junto com a direção, manteve a promoção das tradicionais Semanas dos Calouros. A 
atividade tem como objetivo apresentar a faculdade aos alunos recém-ingressos. Durante a semana 
os alunos tomam conhecimento da função e atividades da Direção, Departamento e Colegiado; dos 
programas de Pós-graduação da Faculdade; das atividades dos órgãos laboratoriais; dos órgãos 
ligados diretamente aos estudantes como PET, Produtora Júnior e Centro Acadêmico; e também 
assistem a palestras com convidados especiais que tratam de temas de interesse geral; 
 
- Incentivo e orientação aos alunos à participarem dos programas de Convênio Internacional e de 
Mobilidade Acadêmica. No primeiro eles podem passar até dois semestres cursando disciplinas em 
Universidades estrangeiras que mantêm convênio com a UFBA. No segundo eles também podem 
passar igual período do curso em qualquer universidade federal do País. Em 2009 três alunos foram 
inscritos no programa de Mobilidade Acadêmica e um aluno em programas do Convênio 
Internacional.   
 
- A disciplina de Oficina de Produção Cultural, através de seus alunos e coordenada pelo professor 
responsável, tem promovido, depois de 2007, um evento planejado e executado ao longo do 
semestre. Esses eventos semestrais têm tido uma repercussão junto à comunidade, pois ele é 
geralmente realizado fora do âmbito da UFBA e tem oferecido uma experiência prática aos alunos 
de Produção Cultural. Como exemplo, pode-se citar o Festival Lado B de Música Alternativa como 
um desses projetos no semestre 2008.2. A idéia para o Projeto nasceu da constatação de que o 
cenário musical baiano é bastante diversificado, mas que esta diversidade nem sempre é 
contemplada. Nesse sentido o Festival nasce para atender à produção do circuito musical 
alternativo existente na cidade de Salvador - entendendo por música alternativa aquilo que é 
produzido em paralelo ao mercado de música massiva. 
 
- A Radio Facom tem fixado uma grade de programação com média de doze programas ao ar toda 
semana, sendo no total 18 programas produzidos por alunos da Facom e de outras unidades da 
UFBA. Destes programas destacamos o Trilha Pop, recorde de audiência online, e o Conga-Conga, 
um dos programas mais ouvidos em podcast, no site Podcastone, com picos de mais de 900 acessos 
por programa. 
 
- No semestre 2008.2, o laboratório foi reativado, pois nos semestre precedentes as gravações eram 
feitas no laboratório de Som. A partir de então, o Laboratório de Rádio e a Rádio Facom atuaram 
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em conjunto em diversas atividades, como gravações, edição e mixagem de programas gravados na 
Rádio e nas disciplinas do laboratório. 
 
- Parcerias realizadas pelos vários laboratórios com entidades governamentais e não-governamentais 
(Laboratório de  TV e Vídeo, Som, Fotografia, MultiMídia); 
 
- Diversos encontros ao longo do ano envolvendo alunos e professores de graduação e de pós-
graduação (veja a lista mais abaixo no quadro de atividades de extensão); 
 
- Instalação de duas novas ilhas de edição, no sistema não-linear, com a utilização de 
computadores. As novas ilhas permitiram aos estudantes maior participação no processo de 
produção de reportagens e programas, acrescentando um novo elemento na formação e 
aprendizagem; 
 
 
PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 
- Museu Digital dos Ex-votos. 
- Ex-votos do Brasil. 
- Compassos-chave. 
- Estratégia audiovisuais - Planos sonoro-visuais nas mais influentes emissoras de TV. 
- Compassos Chave na Olimpíada de Pequim. 
- Culturas de escutar música na história recente. 
- Saúde, medicina e o processo de modernização brasileira. Um olhar sociológico. 
- Espaço construído e princípio esperança: alternativas críticas e propositivas. 
- Memória da cidade do salvador. 
- Mário Leal Ferreira e o urbanismo na Bahia: ciência, internacionalismo e natureza. 
- Análise Fílmica do Cinema Não-Ficcional. 
- As Redes e Serviços Telemáticos como Catalizadores da Cultura Científica e do Desenvolvimento. 
- Campo da telenovela e autoria: analise das telenovelas Renascer, rei do gado e Esperança. 
- Comunicação e Democracia. 
- Cultura, Cinema, Identidade Cultura. 
- Forma do jornal: a construção do sentido da notícia na história da imprensa brasileira. 
- Gêneros e Modos de Endereçamento no Telejornalismo. 
- Infra-estruturas Brasileiras de Informação e Comunicação. 
- Jornalismo Científico: o papel dos meios de comunicação de massa no estado da Bahia. 
- Polidez lingüística e aplicação do modelo da teoria das faces ao discurso publicitário direcionado  
para a terceira idade. 
 
 
PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO  
(EVENTOS RELEVANTES) 
 
- Colóquio Internacional Discurso & Mídia 
-  Mídia Locativas - Comunicação e Mobilidade 
- Debate sobre Comunicação e Cidadania (lançamento do CCDC – Centro de Comunicação,       
Democracia e Cidadania) 
- Curso de Extensão em Comunicação Comunitária Popular 
- Curso de Fotografia Digital Básica  (5 turmas em 2009)  
- Curso de Fotografia Digital (3 turmas em 2009) 
- Curso de Introdução de Fotografia em Estúdio (3 turmas) 
- Curso de Fotografia Jornalística (3 turmas) 
- Curso Narratividade e Pesquisa de Análise de Mensagem no Jornalismo Online 
- Publicação da Revista Lupa 
- Curso de Capacitação Audiovisual 
- Fórum de Pesquisas sobre Teleficções I e II 
- A Publicidade na Comunicação e Cultura Contemporâneas: especificidades estruturais e operativas   
da publicidade no âmbito das campanhas de sensibilização e desenvolvimento 
- Cinema sem Camarão 
- Ciberjornalismo em Construção: Luzes e Sombras 
- V ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura ENECULT  
- Seminário Grotowski 2009. 
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- Mesa-Redonda Cultura nos Bairros Populares de Salvador: Produção e Pesquisa 
- Produção em Cinema e Vídeo 
- Seminários Temáticos em Cultura 
- XVIII e XIX Semana de Cultura e Comunicação 
 
  
INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 
A) Internacionais 
- Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 
- Universidade de Aveiro (Portugal), 
- Universidade do Quebec, 
- McGill (Canadá) 
- Austin (EUA) 
 
Convênios pontuais: 
- Espanha e Argentina (Grupo de Estudos de Jornalismo On-Line) 
- França (Centro de Estudos de Cibercultura). 
 
B) Nacionais  
- Universidade Estadual de Tocantins (Dinter) 
- Mestrado em Cultura e Turismo da Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus) 
- Associação de Prostitutas da Bahia 
- IBAMA 
- INCRA 
- Projeto Ciência, Arte & Magia do Instituto de Biologia da UFBA 
- Cipó Interativa 
- TV UFBA 
 
 
 
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE  
 
− Cursos de formação de professores da rede estadual (Prole) em parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação; 
− Cursos de pequena duração (aperfeiçoamento...) tem sido realizado, sobretudo, pelo 

Laboratório de Fotografia, porém é uma atividade que pode ser mais explorada pela Unidade 
através de seus outros laboratórios; 

− Atividades de extensão e pesquisa com o IBAMA, ONG’ s, empresas (Propeg etc). 
 

 
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010 
 
− Implementação do curso de Cinema e Audiovisual, contemplando a proposta da Unidade feita na 

sua inserção no programa REUNI; 
− Continuidade da execução do DINTER com a Universidade Estadual de Tocantins, no âmbito do 

projeto “Acelere Amazonas” fomentado pelo MEC; 
− Ampliação das atividades de extensão, ensino e pesquisa com parceiros nacionais e 

internacionais; 
− Ampliação das instalações físicas da Faculdade para melhor atender as atividades de graduação e 

de pós-graduação, segundo a proposta feita pela Unidade, contemplando o programa REUNI; 
− Reestruturar os laboratórios da Faculdade de Comunicação (Labfoto, Labmídia, Labrádio, 

Labsom, Labvídeo etc) levando em consideração o aumento de atividades e alunos, assim como, 
as novas exigências tecnológicas; 

− Finalização da reforma da ala de salas de aula (1º andar), como fora feito em 2009 no 2º andar; 
− Aumento do número de professores e servidores técnico-administrativos da Faculdade para cobrir 

as atuais atividades e as perspectivas oriundas da proposta formulada pela Unidade na sua 
inserção no programa REUNI; 

− Aumento de número de bolsistas e monitores para suprir determinadas necessidades laboratoriais 
e sobretudo para dar possibilidades aos  alunos com dificuldades financeiras permanecerem 
freqüentando a Faculdade; 
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− Modernizar os equipamentos laboratoriais e ampliar suas atividades tendo em vista a 
concretização do programa REUNI e as novas demandas ao nível da extensão, ensino e pesquisa; 

− Suscitar ações de qualificação do quadro técnico-administrativo da Faculdade;  
− Oferecer cursos de extensão (especialização, aperfeiçoamento etc) em diferentes frentes nas 

quais a Faculdade de Comunicação adquiriu excelência nos últimos anos; 
− Continuar estimulando os vários setores da Unidade na busca de parcerias com empresas, 

organizações governamentais e não-governamentais. 
 
 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 

1 Metas definidas para o ano de 2009 

 
− Expansão do ensino regular de graduação com a implementação dos cursos noturnos já 

aprovados nas áreas de pedagogia, ciências naturais e educação física. 
− Expansão do ensino especial de graduação com a implementação de dois novos cursos de 

licenciatura em pedagogia, atendendo demanda de prefeituras. 
− Expansão do ensino de pós-graduação lato sensu, com a implementação de dez cursos de 

especialização em parceria com o Instituto Anísio Teixeira (IAT). 
− Expansão do ensino de pós-graduação stricto sensu, com a abertura de um novo programa 

de mestrado em Educação Física. 
− Fortalecimento do atual programa de pós-graduação em educação, ampliando espaços, 

pessoal, projetos e programas e melhorando a base de dados informados ao Datacapes. 
− Ampliação da participação da Faced/UFBA, em programas e projetos para obtenção de 

bolsas para os estudantes – Pibic, Pibid, Permanecer, Monitoria e outras, bem como, a 
representação da unidade em órgãos, instituições e demais entidades externas à UFBA. 

− Instalação de uma nova unidade – Instituto Superior de Educação Física, Esporte e Lazer. 
− Reformulação do Regimento Interno da Faced/UFBA, com reestruturação administrativa e 

acadêmica. 
− Comemoração dos 40 anos da Faced/UFBA. 
− Início da gestão para construção de novo prédio para a Faced/UFBA, em Ondina. 
− Realização de balanços críticos sobre experiências curriculares desenvolvidas no ensino de 

graduação para atender demanda educacional do Estado, da região e balanço crítico da 
produção do conhecimento na graduação e pós-graduação. 

− Melhoria das formas de comunicação, informatização, documentação da Faced/UFBA, com 
infraestrutura e projetos. 

− Celebração de novos convênios estaduais, regionais, nacionais e internacionais. 
− Reformar o atual prédio da Faced/UFBA. 
− Contribuição para a abertura, a partir da creche da UFBA, de uma nova Unidade de 

Educação Infantil da UFBA. 
 

2 Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não-implementadas 

 
− Encaminhamento para aprovação na Câmara de Ensino de Graduação de turma noturna de 

pedagogia com inicio previsto em agosto de 2010. 
− Encaminhamento de um curso especial de graduação em pedagogia para atender demanda 

das redes de educação básica da Bahia e manutenção dos quatro cursos especiais para 
formação de professores em exercício no Estado da Bahia. 

− Assinatura do convênio entre UFBA/Faced e Secretaria de Educação/IAT para a 
implementação de dez cursos de especialização com início previsto para 2010. 

− Encaminhamento da proposta do ensino de pós-graduação stricto sensu, Mestrado em 
Educação Física. 

− Instalação do Laboratório III a ser inaugurado em 2010 para fortalecer os atuais programas 
de pós-graduação em Educação e Difusão do Conhecimento melhorando, também, a base de 
dados informados ao Datacapes. 

− Encaminhamento de projetos aprovados para obtenção de bolsas para os estudantes – PIBIC, 
PIBID, Permanecer, Monitoria.  
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− Encaminhamento a Comissão de redação do novo regimento interno do pleito pela criação 
de uma unidade de educação infantil na Faced. 

− Encaminhamento ao Consuni do projeto de instalação do Instituto Superior de Educação 
Física, Esporte e Lazer, contendo cursos de graduação diurno e noturno, programa de pós-
graduação stricto e lato sensu, Projetos de pesquisa e programas de extensão. 

− Aprovação no Consuni para a celebração de parceria entre UFBA e Governo do Estado da 
Bahia para construção de instalações esportivas no Centro de Esportes de Educação Física da 
UFBA. 

− Instalação da comissão de reformulação do Regimento Interno da Faced/UFBA, com 
reestruturação administrativa e acadêmica. 

− Atividades de comemoração dos 40 anos da Faced/UFBA. 
− Redação de texto para publicação em livro organizado pela reitoria sobre o balanço das 

experiências curriculares desenvolvidas no ensino de graduação e pós-graduação e na 
pesquisa e extensão na Unidade. 

− Encaminhamentos de termos de convênios com a secretaria de Educação do Estado da 
Bahia, com a Secad/MEC, com FNDE, Finep, para implementação de programas e projetos 
como o Procampo, Proinfantil, Escola de Gestores, EJA, e convênios com prefeituras para 
cursos de licenciatura em pedagogia e educação do campo para professores em exercício. 

− Reforma de 17 salas, dois auditórios e quatro salas de pós-graduação do atual prédio da 
Faced/UFBA. 

− Por falta de recursos não foram implementadas as metas de construção de novo prédio da 
Faced em Ondina. 

 

3 Ações desenvolvidas na melhoria do ensino da graduação e da pós-graduação 

 
− No período de 13 de julho a 26 de agosto/09 foram realizados concursos públicos para 

docentes do magistério superior, assim discriminados: No Departamento de Educação I, para 
Professor Adjunto – DE, na matéria Conhecimento e formação humana na sociedade 
contemporânea. Sociedade da aprendizagem, espaços e redes sociais, sendo classificado em 
1º lugar o Prof. Wilson Nascimento Santos. No Departamento de Educação II, para Professor 
Assistente – DE, na matéria Metodologia e Prática de Ensino de Física, sendo classificada em 
1º lugar a Profª. Amanda Amantes Neiva Ribeiro. Para Professor Adjunto – DE, na matéria 
Didática e Práxis Pedagógica, sendo classificado em 1º lugar o Prof. Maurício Mogilka. Para 
Professor Assistente – DE, na matéria Metodologia e Prática de Ensino de Ciências Naturais, 
sendo classificada a Profª. Izaura Santiago da Cruz. Para Professor Assistente – DE, na 
matéria Metodologia e Prática de Ensino de Educação Física, sendo classificada em 1º lugar 
a Profª. Regina Sandra Marchesi. Para Professor Assistente – DE, na matéria Metodologia e 
Prática de Ensino de Língua Portuguesa, sendo classificada em 1º lugar a Profª. Raquel Nery 
Lima Bezerra. Para Professor Assistente – DE, na matéria Metodologia e Prática de Ensino de 
Matemática, sendo classificado o Prof. Jonei Cerqueira Barbosa. 

− Curso de Aperfeiçoamento Educação de Jovens e Adultos na Diversidade, realizado de 03 de 
agosto a dezembro/09, organizado em cinco módulos. Foram oferecidas 300 vagas 
distribuídas nos polos de: Camaçari, Itapicuru, Lauro de Freitas, Mundo Novo e Simões Filho, 
com 60 vagas por polo. Teve duração de 180 h, na modalidade EAD. O curso foi promovido 
pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos (LEPEJA), sob a 
coordenação da Profª, Sandra Marinho. 

− No ano de 2009, a Biblioteca Anísio Teixeira ampliou o Catálogo on-line da UFBA, 
enriquecendo a coleção em 1 161 títulos e 4 999 exemplares, promovendo maior visibilidade 
ao acesso e à recuperação de informações pelos usuários. Em referência à coleção de 
periódicos, foram cadastrados no Kardex on-line 163 títulos, totalizando 2 774 fascículos 
registrados; além disso, também foram catalogados 76 artigos (analítica de periódicos) da 
Revista da FACED, o que possibilitou sua inserção na base de dados de periódicos do Sistema 
Pergamum, intitulada ICAP (Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos). Por 
iniciativa das ações da Biblioteca, em 2009, a Revista da FACED passou a fazer parte das 
publicações nacionais do Portal de Periódicos (Capes). No tocante à Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações (BDTD), da UFBA, este ano a Biblioteca Anísio Teixeira disponibilizou 
133 documentos, atingindo 256 títulos nesta base. A produção acadêmica dos estudantes 
(trabalhos de conclusão de curso) foi catalogada na Base 175 documentos que perfazem 909 
títulos. Quanto à capacitação de servidores, duas funcionárias participaram dos cursos 
oferecidos pela UFBA: uma, em Ambiente Administrativo, no curso e Informática básica 
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(150h) e outra no Programa de Capacitação, específico para bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFBA (Ambiente Informacional), com 180h; três bibliotecárias também 
participaram, de 05 a 09 de outubro, de um treinamento no uso do Portal de Periódicos 
(Capes) promovido pela própria Capes. Dentre outras ações do ano, a Biblioteca submeteu o 
projeto Biblioteca Universitária: em busca da excelência de seus serviços à comunidade 
acadêmica ao programa Permanecer, no eixo institucional, tendo sido contemplado com três 
bolsistas (duas do curso de Biblioteconomia e uma de Pedagogia). Quanto à infraestrutura, a 
Biblioteca recebeu seis novos computadores. 

− Foram equipadas, após reforma de teto e pintura, as 17 salas de aulas, os dois auditórios e 
as quatro salas de reuniões e aulas e iniciou-se a instalação de mais um Laboratório de 
informática e de uma sala de vídeoconferência. 

− Os 24 Grupos de pesquisa desenvolveram eventos e participaram de editais para alocar 
recursos e bolsas para estudantes. Ao todo são aproximadamente 200 bolsas para estudantes 
da graduação e 100 bolsas para estudantes de pós-graduação. 

 

4 Destaques em relação ao ensino de graduação e de pós-graduação 

 
− No Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Educação (PPGE), sob a coordenação do Prof. 

Albertino Lordêlo, foram registradas 32 defesas de doutorado e 43 de mestrado. Foram 
matriculados no doutorado 40 alunos, e no mestrado 49. Registrou-se também a matrícula 
de 182 alunos especiais, em 16 disciplinas. Além disso foram lançadas duas coletâneas 
editadas pela UFBA com produção acadêmica de docentes e discentes do programa. 

− No Doutorado Multiinstitucional e Multirreferencial em Difusão do Conhecimento (DMMDC), 
iniciado em 2008.1, e atualmente coordenado pelo Prof. Dante Galeffi, encontra-se em 
funcionamento a 2ª turma, com 30 alunos regulares e 46 alunos especiais, em seis 
disciplinas. 

− O Colegiado de Pedagogia registrou as apresentações das monografias dos concluintes do 
semestre 2009.1. Foram 68 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) sobre variados temas na 
área da Educação. As apresentações foram realizadas no período de 13 a 21 de julho/09. No 
semestre 2009.2 foram apresentados 85 TCC no período de 07 a 18 de dezembro/09, 
destacando-se monografias nas áreas temáticas de Educação Especial, Formação do 
professor, currículo, prática pedagógica, e Educação Infantil. 

− Projeto Salvador: Licenciatura em Pedagogia/Séries Iniciais para Professores em Exercício 
do Município de Salvador realizado numa parceria UFBA/SMEC, com a intervenção da FAPEX, 
iniciado em 2006.2, com duração de três anos, carga horária de 3.180h e término da 
segunda turma em julho de 2009, com a graduação de 36 professores. O projeto foi 
coordenado pela Profª. Mary Arapiraca. 

− Projeto Irecê: Licenciatura em Pedagogia/Séries Iniciais para Professores em Exercício do 
Município de Irecê, continuação das atividades e concluiu o Ciclo Três, com 60 professores 
cursistas. Foi aprovada na Câmara de Ensino de Graduação, a seleção para preenchimento 
de 40 vagas não preenchidas em 2008. 

− Projeto Tapiramutá. Conclusão do Ciclo Dois, com 67 professores cursistas. A Câmara de 
Ensino de Graduação aprovou a seleção para preenchimento de 33 vagas que não foram 
preenchidas em 2008.  

− Projeto Piloto de Licenciatura em Educação do Campo, financiado pela SECAD/MEC está em 
seu segundo ano de funcionamento, atende 19 municípios e conta com 50 estudantes, 
professores em exercício das escolas do campo. Em janeiro de 2009 foi assinado convênio de 
intercâmbio técnico-científico com o ITERRA. Neste ano foram realizados o II e III Tempo 
escola/comunidade, cujas etapas aconteceram de janeiro a outubro. Em 2009.1 foram 
oferecidas quatro disciplinas; em 2009.2, cinco disciplinas. Nos dias 12 e 13 de dezembro foi 
realizado um encontro do Tempo comunidade, com o objetivo de sistematizar as tarefas 
pendentes das disciplinas; a IV Tempo escola está previsto de 06 de janeiro a 06 de 
fevereiro de 2010. Esta atividade é coordenada pela Profª. Celi Taffarel. 

− Os cursos de Licenciatura dos projetos Irecê, Tapiramutá, Salvador e Educação do Campo 
compõem o Colegiado dos Cursos de Formação de Professores em Exercício da Faced, que se 
reúne mensalmente sob a coordenação da Profª. Maria Roseli de Sá. 

− Curso de Especialização em Currículo Escolar, iniciado em 2008.2, com a participação de 75 
professores, em parceria com a Prefeitura Municipal de Irecê. O curso é coordenado pela 
Profª. Maria Inez Carvalho.  
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− Encerramento da segunda turma do Curso de Especialização em Metodologia do Ensino e da 
Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, em 11 de abril de 2009, sob a coordenação 
do professor Cláudio de Lira. Dos 34 matriculados, 29 concluíram e entregaram as 
monografias sendo que cinco foram reprovados por desistência, faltas ou não cumprimento 
das exigências do curso. 

 

5 Principais projetos de pesquisa 

 
− Salvador Lê – observatório de leitura; 
− Fernando Pessoa para crianças; 
− Escritores do futuro; 
− A produção em História da Educação na Bahia (2009/2010); 
− Processo histórico de feminização do magistério na Bahia (2007/2009); 
− Cultura corporal, lazer, trabalho e ambiente: educação e história de humanidades 

invisíveis; 
− Cultura corporal, lazer e arte: um estudo histórico-cultural afrodescendente a partir do 

Nordeste do Brasil – BA; 
− Educação, Identidade e Diversidade Étnico-cultural: Contribuições da capoeira para 

afirmação da mulher, do estudante universitário e dos afrodescendentes no contexto 
baiano; 

− Experiências educacionais com danças e manifestações afro-brasileiras em comunidades 
periféricas urbanas; 

− Capoeira e Educação: produção de conhecimentos na Bahia; 
− Memórias do futebol na Bahia; 
− Memórias do remo na Bahia; 
− Cotidiano pedagógico do esporte na escola; 
− Problemáticas do trabalho pedagógico, da produção do conhecimento, das políticas 

públicas e da formação de professores de educação física, abordadas através de 
pesquisa matricial da rede dos grupos de pesquisa nos estados de Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe e Bahia, articuladas pelo Grupo Lepel/Faced/UFBA; 

− Projeto de Pesquisa sobre o Curso de Licenciatura em Educação no Campo; Avaliação do 
Curso de Licenciatura em Educação no Campo; 

− Pesquisa Rede Cedes/ME – Política Pública do Esporte; 
− Ginástica Alegria na Escola; 
− Formação de professores, trabalho pedagógico e Formação de Militantes Culturais; 
− Formação de Professores de Educação Física e Currículo (DAAD); 
− Epistemologia da Educação e Educação Física; 
− Diagnostico Nacional do Esporte (UFBA/ME/Finep) 
− Escola, Trabalho e Cidadania: um estudo longitudinal de egressos e ingressantes do 

programa de educação de jovens e adultos: 
− Projetos Geres: estudo longitudinal de desempenho de alunos no ensino fundamental; 
− Avaliação diagnóstica e processual: por que a escola existe? 
− Projeto 30 anos do DEF/Cefe; 
− Educação, Arte e Estética Marxista: a experiência do teatro do oprimido nas ocupações 

do MSTB; 
− Educação popular e a dimensão estética e organizativa do MSTB na experiência da 

ocupação quilombo de Escada; 
− Reflexões sobre Ciência, Poder e Educação: a postura antropofágica, o inesperado 

talvez do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Matrizes Antropofágica e 
Educação (Gepemae); 

− Ordenamento legal e políticas públicas de esporte e lazer: o sistema em rede;  
− Repercussões das políticas públicas de esporte e lazer na mídia impressa na Bahia (parte 

2); 
− Espaços de aprendizagem nas feiras livres da Cidade de Salvador; 
− Espaços de aprendizagem nos rios e fontes de Salvador; 
− Os indígenas no território baiano e a relação educativa do governo com eles; 
− Formação de gestores da educação básica; 
− Trajetória histórica da gestão escolar na Bahia: função de diretor 1960-2000; 
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− Promoção colaborativa e descentralizada de imagens e sons para a educação básica: 
criação e implantação da Ripe – Rede de Intercâmbio de Produção Educativa; 

− Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação superando as 
tecnologias educacionais; 

− Conhecimento e tecnologia livre na educação; 
− Narrativas digitais na formação docente; 
− Professores em rede: uso das tecnologias digitais no contexto da iniciação à docência na 

UFBA; 
− Tecnologias da informação, comunicação e formação de professores no contexto do 

campo: possibilidades de transformação da realidade social; 
− O papel das tecnologias livres ( parte 2 ); 
− Inclusão Digital na Escola: as políticas do MEC; 
− O livro digital: uso, possibilidades e limites; 
− Professor e cultura digital: novos desafios para a sua ação/formação; 
− Produção em História da Educação na Bahia; 
− Práticas de inclusão da pessoa com deficiência na rede pública de ensino estadual da 

Bahia; 
− A relação entre educação, inclusão e sucesso escolar de alunos com deficiência; 
− Um estudo e dimensionamento de acesso, permanência e progressão de crianças e 

adolescentes com anemia falciforme em idade escolar na cidade de Salvador; 
− Produzindo conhecimento para a escolarização e o lazer adaptados na classe hospitalar 

no Hupes; 
− Domínio da lecto-escritura em alunos de ensino fundamental; 
− Diferenciação dos níveis de alterações da aprendizagem; 
− Determinação da dominância hemisférica cerebral na função auditiva; 
− Currículo e espaços multirreferenciais de aprendizagem; 
− Gestão do conhecimento do cenário brasileiro; 
− Educação e saúde; 
− Coordenação de implantação das redes interativas de pesquisa e pós-graduação em 

conhecimento e sociedade; 
− Projeto kirimurê; 
− Administração Escolar na Bahia: trajetórias do exercício da função de diretor de escola 

pública no período 1960 – 2000, (com uma bolsa PIBIC 2008 – 2009); 
− Organização do Sistema de Ensino na Bahia e Qualidade da Educação Básica na Rede 

Pública, 1930 – 2008, (com uma bolsa PIBIC 2009 – 2010); 
− A problemática da Formação e Profissionalização do Magistério da Educação Básica no 

Brasil; 
− Aquisição da língua escrita: aspectos linguísticos e psicogenéticos. 
 

6 Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 

 
− Uma vez todo mês – Atividade promovida pelo Grupo (Geling) e vinculada à produção da 

pesquisa Salvador Lê – Observatório de Leitura –, caracteriza-se como espaço de estudos 
sobre a leitura e objetos correlatos, envolvendo professores de Educação Básica e 
interessados pela questão. No período de março a junho/09 foi coordenada pela Profª. Lícia 
Beltrão, de agosto a dezembro, pela Profª. Dinéa Muniz.  

− Diálogos em Imagens: interações educacionais – do Grupo História da Cultura Corporal, 
Educação, Esporte, Lazer e Sociedade (HCEL) e coordenado pela Profª. Cecília de Paula. 
Teve carga horária de 80h, com reuniões às terças-feiras, abertas à comunidade da Faced. 

− Projeto Permanecer: História e Pedagogia da Capoeira em Lauro de Freitas – do Grupo HCEL 
e coordenado pela Profª. Cecília de Paula, carga horária de 400h, com reuniões duas vezes 
por semana, no período de 2007 a 2009, aberto à comunidade. 

− UFBA em ação – coordenado pela Profª. Maria Elisa Lemos, com carga horária de 80 h, cujas 
atividades foram desenvolvidas por cinco monitores, nos meses de janeiro, junho e 
dezembro, e aberto à comunidade. 

− Curso para árbitros e gestores de ginástica, coordenado pela Profª. Maria Elisa Lemos, 
destinado a professores interessados no assunto e estudantes de Educação Física, com carga 
horária de 80h, sendo 40 de aulas teóricas, realizadas em julho, e 40 de atividades que 
aconteceram ao final de cada mês, até dezembro/09. 
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− Curso de Extensão de Leitura, Interpretação e Produção de Textos na área de Ciências 
Humanas, realizado no período de 03 de agosto a 25 de novembro, com carga horária de 60h 
(presencial e EAD – Moodle). O curso foi ministrado pelo Prof. Ubirajara Sá e organizado 
pelo Grupo HCEL. 

− Programa permanecer. Projeto Nenhum a Menos, coordenado pelo Prof. Albertino Lordêlo, 
de janeiro a dezembro, tendo como objetivo prevenir e atenuar a evasão e irregularidade 
na frequência escolar. O projeto desenvolveu atividades em quatro escolas de 1ª a 4ª série 
do ensino fundamental, envolvendo quatro bolsistas. 

− Projeto Lazer Cidadão : uma ação comunitária. Este projeto é permanente com uma carga 
horária de aproximadamente 200h com ações desenvolvidas este ano na Faced, nos bairros 
de Luis Anselmo, Vila Laura e Matatu, sob a coordenação do Prof. Romilson Santos. Público-
alvo: Professores, estudantes e comunidade em geral. 

− Capoeiragem no Cefe da UFBA: A capoeira como possibilidade educativa na Universidade? 
O projeto é desenvolvido por Márcio Alves de Souza, estudante de Educação Física, monitor 
da disciplina Capoeira I, sob a coordenação da Profª. Amélia Conrado. Público-alvo: 
comunidade universitária e comunidade circunvizinha do Cefe, com carga horária de 20h 
semanais, durante o 2º semestre de 2009. 

− Seminários semanais sobre arte, ciência e filosofia, que é realizado na terceira quinta-feira 
de cada mês, com carga horária de 04h e abertos aos interessados com o tema. Para esta 
atividade são convidados professores palestrantes de outras universidades. Os seminários 
são promovidos pela REDPECT, coordenada pelo prof. Eduardo Davi de Oliveira. 

− Curso de Extensão de Conselhos Escolares, coordenado pelo Prof. José Wellington Aragão, 
para o período de 2009-2010, com 80h em cada fase. Primeira fase – 2 000 vagas. Segunda 
fase – 1 000 vagas. 

− Curso de Extensão de Conselhos Municipais, coordenado pelo Prof. José Wellington Aragão, 
para o período de 2009-2010, com 160h de duração e 1 000 vagas. 

− Curso de Extensão de Formação de Dirigentes Municipais da Educação – PRADIME/2009-2010, 
com 170h e 558 vagas. 

− Assessoria pedagógica e formação continuada de professores da Escola Municipal de 
Sant’Ana. Atividade realizada no período de março a junho/09, destinada a gestores, 
professores e alunos da escola, sob a coordenação do Prof. Paulo Gurgel. 

− Assessoria pedagógica e formação continuada de professores da Escola Municipal Carlos 
Novaes realizada no período de julho a dezembro/09 (idem). 

− Curso de Extensão: Epistemologia Genética & Práxis Pedagógica – Ano V, realizado no 
período de março a dezembro/09, com carga horária de 40h, destinado a alunos da pós-
graduação e pós-graduação, profissionais em educação e comunidade em geral, sob a 
coordenação do Prof. Paulo Gurgel. 

− Curso Intensivo em Educação Física, Esporte e Lazer e Seminário Interativo com carga 
horária semestral de 80h, para professores da rede pública do ensino no estado da Bahia. 

− Projeto Ginástica Alegria na Escola com escolas públicas do em torno da UFBA e escolas do 
campo, envolvendo aproximadamente 450 crianças e jovens, desenvolvido durante o 
semestre letivo.  

− Projetos de ACC – Atividade Curricular em Comunidade: Ações interdisciplinares em áreas 
de Reforma Agrária e Educação Popular. 

 

7 Eventos relevantes realizados pela Unidade 

 
− No período de 07 a 17 de janeiro, a Faced desenvolveu os seguintes projetos integrados 

sobre a Educação do Campo (curso de licenciatura em educação do campo – segundo tempo 
escola; elaboração dos cadernos didáticos para a escola do campo; primeiro encontro do 
norte/nordeste com cursos de licenciatura em educação do campo. Participaram do evento 
os professores convidados: Roseli Caldart (Iterra), Newton Duarte (Enesp), Luis Carlos de 
Freitas UNICAMP) e Nocholas Daves (UFF), que foi destinado aos professores, pesquisadores 
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

− Palestra proferida pelo Prof. Sérgio Lessa (Universidade Federal de Alagoas), Sobre o 
Método, realizada no dia 10 de fevereiro. 

− O Doutorado Multiinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento e o Programa 
de Pós-Graduação em Educação iniciaram suas atividades com uma mesa-redonda sobre o 
tema Desafios do Trabalho com o Conhecimento e a Formação, no dia 02 de março, tendo 
como expositores os professores Mônica de Aguiar Mac-Alister da Silva (Escola de 
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Administração/UFBA), Rosangela  Araújo (Faced), Eduardo David de Oliveira (Faced) e José 
Martin Ucha (IFBA). Os debatedores foram os professores Robinson Moreira Tenório e 
Teresinha Fróes Burnham. 

− Primeira Semana dos Calouros da Faced, organizada pelo Colegiado e o Diretório Acadêmico 
do curso de Pedagogia, realizada no período de 02 a 06 de março, com a seguinte 
programação: Dia 02 Recepção aos calouros, apresentação dos dirigentes, chefias, 
coordenadores, representantes de outros setores da Faced, representantes estudantis, 
principais informações sobre os setores da Faculdade – suas finalidades, espaço físico, 
funcionamento, rotinas, funcionamento da Biblioteca Anísio Teixeira. Dia 03 – Conhecendo a 
Faced – apresentação do DA de Pedagogia. Dia 04 – Palestras: A nova proposta curricular do 
curso de Pedagogia, Os projetos do campo das novas tecnologias aplicadas à educação 
desenvolvidas pela Faced. Dinâmicas, e palestra sobre Gestos de leitura, proferidas 
respectivamente pelas professoras Maria Couto, Maria Helena Bonilla e Lícia Beltrão. Dia 05 
Palestra da Profª. Márcia Pontes sobre o tema Pedagogia: da trajetória do curso ao exercício 
da profissão. Oficinas pelos alunos Marcos Epifânio e Teodora: reciclagem. Dia 06 Café da 
manhã dos calouros. Oficina de malabares. Trote solidário. Confraternização. 

− Lançamento do livro Formação pela Pesquisa: Desafios pedagógicos, epistemológicos e 
políticos, organizado pelos professores Robinson  Tenório e José Albertino Lordêlo, no dia 05 
de março, na Faculdade de Educação. 

− Participação da Faced no 9º Acampamento de Mulheres da Cidade e do Campo, com a 
concessão do Centro de Esportes e Educação Física (Cefe), realização de oficinas e 
recolhimento de doações. O evento teve a participação de mil mulheres, e ocorreu no 
período de 08 a 12 de março. 

− Lançamento do livro Mestres e Capoeiras Famosos da Bahia, no dia 12 de março, no Forte 
da Capoeira – Santo Antonio Além do Carmo, organizado pelo Prof. Pedro Abib. 

− Realização do I Seminário do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) /UFBA, no dias 27 e 28 de março. O seminário foi uma iniciativa dos Institutos de 
Física, Matemática e Química e da Faced, em convênio com a SEC – IAT/Ba, e marcou o 
início das atividades do PIBID, no sentido de fortalecer os vínculos entre a universidade e as 
escolas básicas do sistema público de ensino. A programação constou de mesas-redondas e 
apresentação de trabalhos nas escolas. 

− I Curso de Introdução ao Marxismo, realizado no período de 28 de março a 04 de julho pelo 
Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas (Le Marx), que foi destinado a estudantes, 
professores e trabalhadores militantes. Na abertura do curso foi proferida palestra sobre o 
tema A vigência do marxismo na atualidade, pelo professor Ivo Tonet, da UFAL. 

− Realização do Seminário O(a) Pedagogo(a) no Brasil: quem fomos, quem somos e quem 
poderemos ser?, nos dias 04 e 05 de abril, e promovido pela turma de formandas de 2009.2, 
com o apoio da direção, professores e servidores da Faced. 

− Palestra da Profª. Rosana Glat, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no dia 
14 de abril, sobre o tema Educação Inclusiva na Rede Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro: estudo etnográfico do cotidiano escolar e desenvolvimento de estratégias de 
ensino-aprendizagem para alunos com necessidades educacionais e especiais em classes 
regulares. Essa atividade foi organizada pelo Grupo de Educação Inclusiva (Geine)/PPGE. 

− Lançamento do livro Avaliação e Sociedade: a negociação como caminho, no dia 16 de abril, 
organizado pelos professores Robinson Tenório e Marcos Vieira (PPGE, Grupo de Pesquisa) 

− Palestra da Profª. Marília Fonseca, Universidade de Brasília, sobre o tema Avaliação da 
Educação Superior: desenvolvimento institucional e qualidade do trabalho acadêmico em 
questão, realizada no dia 17 de abril, sob a coordenação da Linha de Pesquisa Política e 
Gestão da Educação / PPGE. A palestrou apresentou os resultados da pesquisa que coordena 
e que integra o Programa de Pesquisa da Associação Nacional de Política e Administração da 
Educação (Anpae), com o apoio do CNPq. 

− Lançamento do livro Formação, saberes profissionais e profissionalização em múltiplos 
contextos: sentidos, políticas, práticas, organizado pela Profª. Vera Fartes, do 
Departamento de Educação I, realizado em 18 de abril, na IX Bienal do Livro – Centro de 
Convenções da Bahia. 

− Encontros de Didática e Prática de Ensino: discutindo a licenciatura, realizados nos dias 05 
e 27 de maio, e 16 de junho, que objetivou refletir sobre as licenciaturas no que tange à 
articulação entre disciplinas de formação pedagógica, institutos de formação específica da 
UFBA e escolas da rede oficial de ensino. A atividade foi uma iniciativa do Grupo de Didática 
(Departamento de Educação II), sob a coordenação da Profª. Cristina D’Ávila. 

− Lançamento do livro Gestão Educacional nos Municípios: entraves e perspectivas, 
organizado pela Profª. Maria Couto, no dia 18 de junho, no Museu Geológico da Bahia. 
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− Para o início do semestre 2009.2, foi realizada no período de 10 a 14 de agosto/09 uma 
série de atividades para a recepção da turma de calouros que ingressaram no curso de 
Pedagogia, tendo a participação da direção, chefes dos departamentos, coordenadores dos 
cursos, professores, alunos e funcionários. Constaram da programação palestras, encontro 
com o DA de Pedagogia, apresentação de monografias, início das aulas, confraternização 
com café da manhã. 

− Palestra do Prof. Adriano Correa (FFCH/UFG), sobre o tema Natalidade e amor mundi: sobre 
o impulso para a ação em Hannah Arendt, realizada no dia 07 de agosto/09. O encontro foi 
promovido pelo Grupo de Pesquisa Subjetividade e Educação. 

− Lançamento do livro Bullying e suas implicações no ambiente escolar, da graduada em 
Pedagogia, Sônia Maria de Souza Pereira, realizado no dia 20 de agosto/09. A obra foi 
resultado da monografia de final de curso que a autora desenvolveu sob a orientação da 
Profª. Celma Borges. 

− Realização de oficinas pedagógicas, que tratou do tema Educação Ambiental e Educação de 
Jovens e Adultos, em 08 de setembro/09, sob a coordenação da Profª. Sandra Marinho. 

− Lançamento do livro A razão e o tempo – Trilhas da Matemática na teia da História, de 
autoria do Prof. Robinson Tenório, realizado em 16 de setembro/09. 

− Palestra sobre o tema Orí, na tradição dos orixás: um estudo nos rituais do Ilé Asé Òpó 
Afonjá, realizada no dia 17 de setembro/09 pela Profª. Maria da Graças de Santana 
Rodrigué, pesquisadora e assistente de Antropologia do Departamento de Ciências Humanas 
e Letras – DCHL/UESB. A atividade foi organizada pela Rede Cooperativa de Pesquisa e 
Intervenção em (In) formação, Currículo e Trabalho (REDPECT). 

− Lançamento do livro Do corpo objeto do sujeito histórico – perspectivas do corpo na história 
da Educação brasileira, de autoria da Profª. Cecília de Paula, realizado em 21 de setembro, 
no XVI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace), Centro de Convenções da 
Bahia. 

− Realização do I Fórum de Didática e Prática de Ensino, no período de 21 a 23 de setembro, 
que teve a coordenação geral das professoras Cristina d’Ávila (UFBA/UNEB), Ana Iorio Dias 
(UFC) e Maria Helena Amorim (UNEB). O evento foi organizado pelo Grupo de Didática do 
Departamento de Educação II da Faced. Dentre os três objetivos propostos, deslanchar um 
fórum de estudos e discussões sobre o papel que ocupam a Didática, as metodologias de 
ensino e o estágio supervisionado na formação de professores. 

− Como uma das comemorações do Ano da França no Brasil, foi realizada em 28 de setembro, 
a conferência com o Prof. Guy Berger, emérito da Universidade de Paris Vicennes à Saint - 
Denis, sobre o tema Universidade, Formação e Mundialização. O evento foi organizado pelo 
Formacce em Aberto, Grupo de pesquisa coordenado pelo Prof. Roberto Sidnei.  

− III Jornada Pedagógica e Cultural de Educação Popular e Emancipação Humana, que 
aconteceu de 05 a 07 de outubro, construída por um grupo de estudantes e professores da 
Faced. Um dos objetivos do evento foi debater temas relacionados à educação e cultura 
popular e foi uma realização dos Grupos Le Marx (Laboratório de Estudos Marxistas), Lepeja 
(Laboratório de Estudos e Pesquisa em educação de Jovens e Adultos e Atelier de Estética 
Marxista). 

− Pelo aniversário de 40 anos da Faced, foram realizadas no período de 05 a 11 de outubro a 
IV Semana Marx e a VI Semana de Solidariedade e Trabalho Socialmente Útil em homenagem 
a Che Guevara, com abertura na Casa Kolping, e coordenado pelo Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer (Lepel). Início do minicurso intensivo com o 
Prof. Sérgio Lessa, O Método em Marx. Constaram da programação palestras, mesa-redonda, 
exibição de filmes, projetos integrados e o curso intensivo sobre o Método de ensino da 
prática social, que aconteceu no Cefe. 

− No período de 13 a 16 de outubro/09 foi realizada a Semana de Educação Física UFBA – 
Reafirmando nossa posição na luta por uma melhor formação e 1ª Mostra científica de 
Educação Física – UFBA. O evento, que foi promovido pelo Diretório Acadêmico de Educação 
Física com o apoio da Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física, buscou trazer 
para os estudantes do curso e comunidade em geral, a construção sistematizada de uma 
visão atual do contexto da Educação Física. Constaram da programação palestras, mostra 
científica e oficinas.  

− Nos dias 14 e 15 de outubro/09 foram realizadas as conferências: a) Os saberes dos docentes 
e das outras profissões: comparações, complementaridades e distinções. b) Etnografias 
profissionais: usos de um método tradicional das CS para entender a especificidade do 
trabalho e do conhecimento técnico-intelectual pelo Prof. Telmo Caria, da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro e Universidade do Porto. O evento foi promovido pelo Grupo de 
Pesquisa Sociedade, Educação, Conhecimento Profissional e Trabalho (SECT) e a Linha de 
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Pesquisa em construção do PGEDU da Faced/UFBA,”Ciências da Educação: História, 
Sociedade e Trabalho.”  

− A Faculdade de Educação/UFBA, fundada em 1969, comemorou a passagem dos seus 40 
anos, no dia 15 de outubro de 2009, com a seguinte programação: Abertura: painel com ex-
diretores da Faced; conferência: A importância da Faculdade de Educação, proferida pela 
Profª. Celi Taffarel, diretora da Faced; apresentação do Trio Sacramento da Escola de 
Música da UFBA; inauguração de placa comemorativa no pátio externo da Faculdade, 
inauguração da galeria de ex- diretores, exibição de vídeo sobre a Faced, coquetel.com voz 
e violão do Prof. Cleverson Suzart. 

− No período de 17 a 19 de outubro foi realizada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: 
Ciência e Tecnologia no Brasil. Curso intensivo com professores da rede pública da Bahia. 
Na programação, palestras proferidas por professores de outras universidades, 
demonstração de experiências e síntese do curso intensivo Ginástica e esporte na escola. 

− Seminário Pré-Sal e o Futuro do Brasil – A contribuição da UFBA, realizado no dia 13 de 
novembro sob a coordenação da comissão designada pelo Consuni, e presidida pela direção 
da Faced, Profª. Celi Taffarel. O evento objetivou a elaboração de uma síntese sobre as 
questões geopolíticas e o marco legal a respeito do Pré-Sal. 

− Lançamento do livro Um rigor outro: Sobre as questões da qualidade na pesquisa 
qualitativa. Educação e Ciências Antropossociais, da autoria de Roberto Sidnei, Dante 
Galeffi e Álamo Pimentel, realizado no dia 17 de novembro, no andar térreo da Faced. 

− Ciclo de palestras sobre políticas de Educação Permanente, com o objetivo de discutir o 
conceito de Educação Permanente e as políticas de inclusão produtiva no estado da Bahia, 
com a seguinte programação: Em 23 de novembro: A Universidade Livre: universidade 
popular, universidade quilombola e indígena. Em 25 de novembro: O programa de 
agricultura urbana e periurbana: a experiência de Salvador. Em 30 de novembro: A pesca 
artesanal de mulheres: a experiência do Pescando Letras do Estado da Bahia. Em 04 de 
dezembro: A rede de Educação em Direitos Humanos – a participação da UFBA. O evento foi 
coordenado pela Profª. Wilma Amazonas – disciplina Educação Permanente, com a 
participação dos estudantes. 

− Realização do Festival Ginástica Alegria na Escola no dia 14 de novembro reunindo 450 
crianças e jovens da cidade e do campo com o lançamento do livro Trabalho Pedagógico e 
Formação de Professores/Militantes Culturais: Construindo políticas públicas para a 
educação física, esporte e lazer pela Edufba, financiado pelo Ministério do Esporte. 

− Lançamento do livro Educação Básica – Contribuições da pós-graduação e da pesquisa, 
organizado pelos professores Robinson Tenório e Albertino Lordêlo (PPGE), realizado no dia 
03 de dezembro, no pátio interno da Faced. 

− Lançamento da coletânea Educação Inclusiva, Deficiência e Contexto Social: questões 
contemporâneas, organizada pelos professores Félix Díaz, Miguel Bordas, Nelma Galvão e 
Theresinha Miranda, no dia 04 de dezembro, no térreo da Faculdade de Educação. 

− Encontro de Atividade Curricular em Comunidade (ACC) – Dialogando com ACC realizado em 
09 de dezembro e organizado pelas professoras. O público-alvo foi a comunidade 
acadêmica, com o objetivo de apresentar os trabalhos realizados no ano de 2009 
(dramatização, pôsteres, apresentações de mídia, jogos e palestra). 

 

8 Intercâmbios de natureza acadêmica 

 
− Participação do Prof. Roberto Sidnei no Colóquio Internacional Les Universités 

Mondialisation/Glabalisation et de la Compétense pour Excellence, realizado nos dias 11 e 
14 de maio de 2009, a convite da Universidade de Paris Vicenne à Saint-Denis. Nesse 
evento, ele apresentou o trabalho Université, Curriculum, Formation et Pensée Critique: 
reflexions sur la realité brésilienne. 

− Visita científica do Prof. Reiner Hildebrandt-Straman, da Universidade de Brauschweg, com 
apoio do DAAD (Serviço de Intercâmbio Acadêmico da Alemanha), no período de 30 de 
agosto a 04 de setembro/09, quando foram realizadas as seguintes atividades: Curso 
intensivo e seminário interativo com estudantes de Educação Física e de Pedagogia, 
professores da rede pública de ensino da Bahia; seminário sobre currículo de formação de 
professores de Educação Física; reuniões com grupos de pesquisa da Rede Lepel Nordeste; 
qualificação da tese de doutorado de Roberto Colavolpe, e lançamento de livros com apoio 
do DAAD. 
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9 Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade 

 
− Convênio com o Ministério do Esporte e Ministério da Educação para implementação de 

programas nacionais de esporte e educação – EJA, Procampo, Proinfantil, Escola de 
Gestores. 

− Cooperação entre Universidades para o desenvolvimento de projetos pilotos – UnB, UFMG, 
UFS, UFBA para formar professores em educação do campo. 

− Parceria para a realização do II Congresso Baiano de Educação Inclusiva e III Fórum 
Internacional para pessoas com surdocegueira e deficiência múltipla sensorial, realizados 
nos dias 02, 03 e 04 de dezembro, no Bahia Othon Palace Hotel e Campus da UFBA, Canela – 
Faculdade de Educação, sob a coordenação da Profª. Theresinha Miranda. O tema central do 
evento foi direitos humanos e políticas públicas, e reuniu pesquisadores da área educacional 
do Brasil e de outros países, para discutir, debater, refletir e propor alternativas para o 
enfrentamento dos grandes desafios postos pelo atual quadro educacional do país. 
Registraram-se as seguintes parcerias: promoção das universidades estaduais e federais, e 
apoio das secretarias municipais de estaduais. 

− Parceria para a realização do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte sob a coordenação 
dos professores Romilson Santos e César Leiro, em setembro de 2009. 
Parceria entre o Governo do Estado da Bahia e a UFBA para construção de instalações 
esportivas no Cefe, encaminhado via Consuni, em novembro de 2009.  
 

10 Informações complementares 

 
− Participação da Profª. Celi Taffarel, diretora da Faced, na XXVII Reunião do Forumdir, com 

diretores de centros, faculdades e departamentos de educação das universidades públicas 
brasileiras, realizada na Universidade Federal Fluminense (Niterói – RJ), no período de 22 a 
24 de abril. Nesse encontro foram elaboradas posições sobre as principais questões 
apresentadas no âmbito da educação brasileira na atualidade, a partir do Documento de 
Referência sobre o Sistema Nacional de Educação e a abordagem de sete eixos propostos 
para as discussões. 

− O projeto Tabuleiro Digital do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias 
(GEC) continuou em 2009.1 com ações educativas quanto à utilização dos tabuleiros, com o 
trabalho das duas bolsistas do programa Permanecer. De junho a dezembro, o projeto 
funcionou de forma precária, sem bolsistas e sem financiamento. A partir de dezembro foi 
revitalizado com a chegada de três bolsistas do Permanecer, dos cursos de Geografia e 
Pedagogia, que implementarão, além da ação prática, a ação educativa. O projeto contará 
com a colaboração do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com a doação 
de computadores. Atualmente, é coordenado pela Profª. Salete Cordeiro, integrada ao GEC. 

− Publicação on-line dos números 13 e 14 da Revista da FACED, no endereço 
www.revistafaced.ufba.br, e em fase de impressão na Edufba. O editor da Revista é o Prof. 
Nelson De Luca Pretto. 

−  

11 Perspectivas para o exercício de 2010 
 
− Aprovação do novo Regimento Interno da Faced/UFBA. 
− Incentivar e implementar procedimentos, a partir dos departamentos, para ampliar a 

cultura avaliativa da instituição e avançar na análise crítica e melhoria nos processos 
avaliativos no ensino da graduação e pós-graduação. 

− Expansão do ensino regular de graduação com a implementação do curso noturno já 
aprovado na área de pedagogia, e aprovação em instâncias superiores dos cursos noturnos 
em ciências naturais e educação física. 

− Expansão do ensino especial de graduação com a implementação de dois novos cursos de 
licenciatura em pedagogia, atendendo demanda de prefeituras. 

− Expansão do ensino de pós-graduação lato sensu, com a implementação dos dez cursos de 
especialização em parceria com o Instituto Anísio Teixeira (IAT) já aprovados. 

− Expansão do ensino de pós-graduação stricto sensu, com a abertura do programa de 
mestrado em Educação Física. 
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− Fortalecimento dos atuais programas de pós-graduação em educação e difusão do 
conhecimento, ampliando espaços, pessoal, projetos e programas e melhorando a base de 
dados informados ao Datacapes. 

− Fortalecimento da infraestrutura, equipamentos, instalações e financiamento da pesquisa 
em desenvolvimento na unidade. 

− Ampliação da participação da Faced/UFBA, em programas e projetos para obtenção de 
bolsas para os estudantes – Pibic, Pibid, Permanecer, Monitoria e outros, bem como a 
representação da unidade em órgãos, instituições e demais entidades externas à UFBA. 

− Realização de balanços críticos sobre experiências curriculares desenvolvidas no ensino de 
graduação para atender a demanda educacional do Estado, da região e balanço crítico da 
produção do conhecimento na graduação e pós-graduação. 

− Melhoria das formas de comunicação, informatização, documentação da Faced/UFBA, com 
infraestrutura e projetos. 

− Celebração de novos convênios estaduais, regionais, nacionais e internacionais. 
− Reforma do atual prédio da Faced/UFBA com início nas dependências administrativas e 

grupos de pesquisa. 
− Início das obras das instalações esportivas no Cefe. 
− Continuidade da gestão para construção de novo prédio para a Faced/UFBA, em Ondina. 
− Contratação de pessoal técnico-administrativo (06) e docente (10) através de concurso 

público, pelo Regime Jurídico Único, para suprir necessidades identificadas, relatadas e 
encaminhadas às instâncias superiores da UFBA. 

− Ampliação do montante do orçamento previsto e executado na Unidade e ampliação das 
fontes de financiamento das atividades fim da Faced/UFBA – ensino, pesquisa e extensão -, 
e das atividades-meio, administrativa e de gestão.  

 
 
 

FACULDADE DE FARMÁCIA 
 
 
A Faculdade de Farmácia constituída em Unidade Universitária autônoma a partir da Lei 1021, de 28 
de dezembro de 1949. Tendo completado, portanto sessenta (60) anos de autonomia neste 
dezembro de 2009.  
 
Apesar da maturidade a Unidade se torna renovada a partir de uma grande mudança na estrutura 
curricular implantada a partir de março de 2009, que transformou a estrutura existente: básica com 
três especializações, em um curso generalista com formação técnico-científico mais direcionado à 
saúde pública e com o redirecionamento aos serviços de saúde, em especial ao SUS.  Nesta 
caminhada temos enfrentado vários desafios. Pois não somente ocorreu uma simples mudança de 
currículo, temos um curso novo implantado, mas ao mesmo tempo temos que manter a oferta de 
disciplinas antigas para os estudantes concluintes matriculados anteriormente até 2012. Por outro 
lado em 2009  houve um aumento de 20% na oferta do número de ingressos que passou de 120 
estudantes para 140, anualmente. Foi também implantado a partir de março de 2009 o curso de 
Farmácia Noturno, este com turmas de 45 estudantes e já seguindo o sistema generalista. Neste 
novo patamar foram matriculados em março de 2009 na FARUFBA 938 alunos de graduação, 31 
alunos de pós- graduação stricto sensu, 108 estudantes lato sensu, além da oferta de cursos de 
curta duração.  
 
Implantado a partir de março de 2009 o Mestrado em Farmácia, ao qual foram aprovados 5 (cinco) 
projetos de pesquisa vinculados ao Edital SUS.  
 
A Faculdade de Farmácia constitui-se assim em importante Unidade de ensino da área de Saúde, 
caracterizada por apresentar de forma natural e inequívoca a vocação no tripé ensino, pesquisa e 
extensão.   
 
Referente à melhoria da infra-estrutura, houve uma adequação do espaço físico onde funciona a 
Farmácia Escola, com recursos  oriundos do Pró-Saúde e a reforma de alguns laboratórios através da 
captação de recursos de Projetos de Pesquisa do Mestrado em Farmácia. Porém não houve a 
esperada reforma do prédio, com as adequações necessárias de acessibilidade e reformas dos 
demais laboratórios e da área administrativa.  
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1. ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
Em março de 2009 foram matriculados no curso de graduação em Farmácia 938 alunos. 
 
Aprovada a reforma curricular, teve início a partir de março a implantação do novo currículo, no 
qual constam 52 componentes curriculares obrigatórios, além dos 5 estágios modulares e de 27 
disciplinas optativas. O novo currículo em consonância com o REUNI foram inseridos componentes 
curriculares relacionados à saúde pública tais como: Antropologia da Saúde, Epidemiologia, 
Introdução à Saúde Coletiva, Introdução a Atenção Farmacêutica, Política de Saúde, Gestão e 
Planejamento em Serviços de Saúde I e Diagnóstico Laboratorial em Saúde Pública, entre outras. 
Estes conhecimentos humanísticos aliados à formação técnica de elevado conhecimento científico 
permitirão a formação de um profissional qualificado para melhor atender à população, em especial 
ao SUS e demais serviços de saúde. 
 
Bolsistas de graduação em 2009. Além de bolsistas PIBIC 23. Os novos Projetos relacionados às Ações 
Afirmativas, tais como Permanecer, PET/Saúde, além das bolsas oferecidas pelos projetos de 
extensão permitiram a alunos que não tinham acesso às bolsas PIBIC serem inseridos nas atividades 
de pesquisa e extensão na Faculdade de Farmácia o que muito contribuiu para o desenvolvimento 
acadêmico e a socialização desses estudantes. 
 
Houve também uma melhoria do laboratório de informática com o aumento c. client, mas há ainda 
a necessidade da aquisição de novos equipamentos para atender a demanda. 
 
A implantação  curso noturno de graduação em Farmácia, foi muito importante para os alunos que 
trabalham e não possuíam recursos para arcarem com os custos de ensino privado. 
 
 
2. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO FAR UFBA 

 
Stricto sensu - 45 Mestrandos - O Programa de pós-graduação em Ciência de Alimentos – Mestrado 
2009 matriculou 29 alunos  sendo 13 bolsistas:  FAPESB, CAPES e UFBA. Foram defendidas em 2009 
14 dissertações de mestrado, que apresentará impacto a partir de 2010 no número de publicações. 
Mestrado em Farmácia selecionou em 2009 16 alunos, dos quais 9 são bolsistas. 
 
Lato sensu -108 A Faculdade de Farmácia da UFBA, através do Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Assistência NEPAF implantou a partir de março de 2009 o curso de Pós-graduação. 
 
- Gestão da Assistência Farmacêutica. Foram selecionados 32 candidatos, sendo: 23 estudantes 
vinculados às secretarias municipais de saúde do interior do Estado, 08 da capital e 03 do Estado 
de Alagoas. 

- Especialização em Microbiologia formou em 2009 - 31 especialistas. 
- Especialização do CETADIL formou em 2009 - 45 especialistas. 
 
 
3. PROJETOS DE PESQUISA CAPTADOS EM 2009 
 
A pós-graduação fez avançar na Faculdade de Farmácia a produção cientÍfica. A mesma pode ser 
mensurada, através da captação de recursos, em número de projetos de pesquisa e no aumento de 
publicações científicas. Houve também um redirecionamento das pesquisas, através dos editais PP/ 
SUS (EDITAL 004/2009 MS/CNPQ/FAPESB/SESAB).   
 
Além dos projetos Institucionais CAPES Pró-Equipamentos e Casadinho 2009, vários outros projetos 
foram aprovados em 2009 computando um total de 14 projetos aprovados em 2009. 
 
1.Avaliação do efeito da terapia antiviral sobre marcadores laboratoriais de autoimunidade em 
portadores da infecção crônica pelo vírus da hepatite. Coordenadora: Profa. Dra. Maria Luiza Brito 
de Sousa Atta. 
2.Caracterização Fenotípica e Molecular da Doença de Von Willebrand na Bahia. Coordenadora: 
Profa. Dra. Elisângela Vitória Adorno. 
3.Meningite Bacteriana em Salvador, Brasil - Aplicação de técnicas moleculares para aprimorar 
estudos populacionais. Coordenadora: Profa. Dra. Joice Neves Reis Pedreira. 
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4.Meningite criptocócica na Bahia: estudo de fatores de virulência, perfil de sensibilidade e 
diversidade molecular de isolados clínicos de Cryptococcus spp. Coordenadora: Profa. Dra. Tânia 
Fraga Barros. 
5.Consolidação da Área de Desenvolvimento de Processos Nanobiotecnológicos dos Programas de 
Pós-Graduação em Engenharia Química e Ciência de Alimentos da Bahia (Edital APES 04/CII-2008, 
REDE NANOBIOTEC – BRASIL). R$ 2.400.000,00. Coordenação. Vigência 2009-2013. 
6.Transformação da glicerina do biodiesel em biopolimero e biofilmes: otimização dos processos e 
aplicação dos bioprodutos (CT - AÇÃO TRANSVERSAL/Edital MCT/CNPq/CT-Ação Transversal IV nº 
30/2008 - Co-produtos Associados à Cadeia Produtiva de Biodiesel). R$ 263.000,00. Coordenação. 
Vigência 2009-1010. 
7.Desenvolvimento de embalagens antioxidantes e antimicrobianas para aumentar vida de prateleira 
de produtos lácteos: estudo de transposição de escala (CTAGRO/Edital MCT/CNPq/CT-Agro/MAPA-
SDC Cadeias Produtivas do Leite e da Carne. R$415.000,00. Coordenação. Vigência 2009-2011. 
8.Cinética de Bioprocessos Industriais. Prodoc CAPES PNPD. R$ 60.000,00 e bolsa PRODOC. Vigência 
2009-2013. 
9.Epidemiologia Molecular de Doenças Veiculadas por Alimentos tendo como agentes causais E. coli 
e Salmonella. 2009 – 2011 Realizar tipagem molecular por PCR e PFGE de E. coli e Salmonella spp. 
isolados de alimentos e de espécimes clínicos; Estabelecer através de perfis clonais a relação 
epidemiológica entre cepas isoladas de alimentos e de espécimes clínicos. Situação: Em andamento; 
Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos:Graduação(1)/Mestrado acadêmico(1) Integrantes: Celso 
Duarte Carvalho Filho - Integrante / Daniela Benevides Melo - Integrante / Joice Neves Reis Pedreira 
- Integrante / Priscila Florêncio Azevedo - Integrante / Alaíse Gil Guimarães - Coordenador. 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia / PPSUS. 
10. - Desenvolvimento de embalagens antioxidantes e antimicrobianas para aumentar vida de 
prateleira de produtos lácteos: estudo de transposição de escala 2009-2011 Descrição: CTAGRO / 
Edital MCT/CNPq/CT-Agro/MAPA-SDC nº 40/ - Cadeias Produtivas do Leite e da Carne 
(R$415.000,00Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação ( 2) / Mestrado acadêmico ( 2) /) / Doutorado ( 1). Integrantes: 
Janice Isabel Druzian - Coordenador / Jaff Ribeiro - Integrante / Pricila Veiga - Integrante / Katya 
Karine Nery - Integrante / Rosário Bretas - Integrante/Alaíse Gil Guimarães -
Integrante.Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
Auxílio financeiro / Universidade Federal de São Carlos - Cooperação / Vitopel do Brasil - 
Cooperação. - Auxílio financeiro.Número de orientações. 
11.Desenvolvimento de produto liofilizado que se transforma em gel no trato gastrintestinal e 
promove a absorção de insulina na mucosa do intestino. Projeto com apoio financeiro do Edital 
MCT/CNPq 14/2009 – Universal Jose Carlos Barrichelo). 
12. Avaliação da eficácia e comparação do benefício terapêutico da terapia celular e da terapia 
farmacológica no controle da dor neuropática em modelo de experimentação animal. 
(Coordenadora: Cristiane Villarreal, Universal CNPq 2009). 
13.Potencial farmacológico da bergenina para o controle da dor crônica: um estudo pré-
clínico.(Coordenadora: Cristiane Villarreal, Bolsa CAPES 2009-2011). 
14.Desenvolvimento e avaliação de hidrogel micelar contendo Anfotericina B para o tratamento da 
leishmaniose tegumentar. Projeto financiado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para 
Inovação Farmacêutica – Rede de Nanotecnologia Farmacêutica, 2009. 
 

 
4. BOLSISTAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA  F. DE FARMÁCIA 2009 TOTAL= 07 

A produção científica dos docentes da Faculdade de Farmácia apresentou grande impacto refletido 
no aumento das publicações e no número de bolsistas de produtividade que passou de 3, 77 para 13 
% do quadro docente permanente em 2009. 
 
Vale destacar que a Faculdade de Farmácia da UFBA recebeu a primeira bolsa de produtividade em 
Farmácia do Estado da Bahia. 
 
 
 5. PUBLICAÇÕES PRODUZIDAS 2009 

A Unidade contribuiu com a produtividade científica da UFBA, através da ministração de 16 
palestras e 26 artigos completos em periódicos indexados nacionais e internacionais, 01 livro e 
Publicação de 14 dissertações de mestrado. 
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6. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS 
 
Cooperação com a USP - projeto casadinho – mestrado em farmácia 
Convênio com a OPAS – organização panamericana de saúde 
Convênio com o ministério de educação e  saúde 
Convênio com o ministério d saúde / FNS: 
PROJETO PRÓ-SAÚDE-PROGRAMA PET SAÚDE 
Convênio, ANVISA – EMBRAPA e  Petrobrás 
Convênio UFBA/RACINE/CFF 
Parcerias: USP, UNICAMP e FIOCRUZ 
Intercâmbios de natureza acadêmica-Bolsista de doutorado sanduiche, Srta Zuzana Kršková (No do 
Passaporte: 39037902) – Republica Tcheca. 
 
 
7. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARATER PERMANENTE 
 
LACTIFAR –Convênio com o SUS - Atendimento 200 pessoas realiza exames nas especialidades: 
Bioquímica Clínica, Laboratório de Hematologia, Microbiologia Clínica,DILDA – Diagnóstico 
Laboratorial de Doenças Auto-Imunes, Serviço de Imunodiagnóstico de Doenças Infecciosas e  
Análises Especializadas em Biologia Molecular e Hematologia dia – Realização anual de 43.203 
análises. 
 
Análises Microbiológicas de Alimentos e Água – 25 empresas conveniadas, incluindo 5 hospitais, 
Petrobrás e ANVISA totalizando a realização de 7.102 amostras de água e alimentos e 
manipuladores analisadas  
 
Projeto 85.127 Controle de Qualidade conveniado com 20 empresas e realizou em 2009  total de 
1420 amostras analisadas. 
 
 
8. EVENTOS PROMOVIDOS E OU APOIADOS PELA FACULDADE DE FARMÁCIA - 2009 
 
- I Simpósio De Ciência e Tecnologia de Alimentos - 28 A 30 de Maio 2009. 
 
- XXIX-Semana de Farmácia sa Ufba – 7 A 10  de Setembro De 2009. 
 
- I Oficina Pedagógica da Far-UFBA 15 de Outubro 2009. 
 
- Comemorações dos 60 anos da Faculdade de Farmácia em 14 de dezembro de 2009 com 
lançamento do Livro do Boticário ao Farmacêutico:ensino Farmacêutico na Bahia de 1915 a 1949. 
 
    

9. PREMIOS CONQUISTADOS  ATRAVÉS PROFESSORES DA FACULDADE DE FARMÁCIA 
 
− Prêmio Inventor-Categoria Unidade da UFBA: Núcleo de Inovação Tecnológica NIT-

“Bioconversão de carboidratos de resíduos da agroindústria de frutas em polissacarídeos tipo 
goma xantana”. Prof. Janice Izabel Druzian; 

− Prêmio Inventor-Categoria Unidade da UFBA: Núcleo de Inovação Tecnológica NIT- “Produção 
de Goma xantana por xanthomonas em meio fermentativo com glicerol ou glicerina.” Prof. 
Janice Izabel Druzian; 

− Prêmio Inventor-Categoria Unidade da UFBA: Núcleo de Inovação Tecnológica NIT- 
“Absorvedores de umidade anti-embaçantes biodegradáveis à base de fécula e plastificantes” 

− Prêmio Inventor-Categoria Unidade da UFBA: Núcleo de Inovação Tecnológica NIT- “Esfoliante –
agente de limpeza- agente amaciante à base de fibras orgânicas  provenientes de resíduo 
industrial contendo antioxidantes ou antimicrobianos naturais e opções de incorporação” Prof. 
Janice Izabel Druzian; 

− Prêmio Public/PRPPG/UFBA do trabalho intitulado “Acethylcolinesterase activity of alkaloids 
from the leaves of Waltheria brachypetala Turks” recebido pelo bolsista PIBIC/CNPq/UFBA, 
Eliezer Pereira da Silva orientado pela Profa. Dra. Juceni P. David. 
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10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PESSOAL: DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO 
 
O Quadro de professores efetivos em 2009 foi composto por 51 docentes sendo 28 ( 55% ) doutores, 
15 (29,5%) mestres e 8 (15,5 %) de especialistas. Este número de docentes encontra-se defasado, em 
virtude do aumento de disciplinas com perspectivas de maior redução por conta das aposentadorias 
que ocorrerão em 2010. 
 
O setor administrativo desta unidade merece que sejam feitas algumas considerações no que se 
refere à defasagem de pessoal de apoio administrativo, levando-se em conta principalmente, a 
não reposição dos servidores desta categoria já aposentados, removidos para outras unidades. Haja 
vista, que do número total de 40 servidores lotados na unidade em 2000, pelos motivos acima 
referidos, este número foi reduzido à apenas 35 em 2008. destes, atualmente dispomos apenas de 
29 servidores, já contando com os recém concursados. Há de se considerar também, que com o 
crescimento da demanda de atividades nesta unidade e implantação do curso noturno, contamos 
somente com 13 servidores desenvolvendo suas atividades na área administrativa propriamente 
dita, pois os 16 restantes desempenham suas funções nos 37 laboratórios existentes. Desta forma, 
esta Unidade demonstra a necessidade urgente da inserção de pessoal de nível técnico no seu 
quadro de funcionários, de modo a atender à demanda reprimida que se instalou nesses últimos 
anos, sem o qual haverá comprometimento, em especial, com as atividades acadêmicas da 
graduação. 
 
 
 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
 
 
Considerando os objetivos e metas propostas e também a mudança da gestão que ocorreu nesta 
Faculdade, cuja diretoria atual assumiu em 21 de agosto do ano passado, podemos avaliar que o 
planejado foi cumprido.  
 
Na procura da melhoria: (a) da graduação e da pós-graduação; (b) do intercambio acadêmico; (c) da 
cooperação, destacaram-se algumas ações abaixo apresentadas. 
 
- A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas organizou, por sua iniciativa, no espaço de São 
Lázaro, para o período de 22 a 26 de março de 2010, um grande Encontro dos seus programas de 
pós-graduação, para o qual foram convidados a apresentar trabalhos os atuais docentes e discentes 
dos programas e pesquisadores egressos, bem como os trabalhos de pesquisadores de todo país que 
mantêm intercâmbio acadêmico com os nossos programas. 
 

Durante o Encontro, serão apresentados trabalhos na forma de comunicações e palestras. Além 
disso, teremos mesas plenárias com pesquisadores de renome e também serão realizados diversos 
mini-cursos. Esse encontro procura também promover, alem da integração entre os programas da 
Pós Graduação da Faculdade, a integração destes com a Graduação, pois será aberto para todos  os 
alunos e ressalta-se que pesquisas dos docentes que serão apresentadas  têm a participação de 
bolsistas do PIBIC e do Programa Permanecer. 

Os trabalhos, que serão selecionados por uma comissão científica, devem ser relativos a uma das 
seguintes áreas: 

1. Antropologia 
2. Ciências Sociais 
3. Ensino, Filosofia e História das Ciências 
4. Estudos Étnicos e Africanos 
5. Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo 
6. Filosofia 
7. História 
8. Museologia 
9. Psicologia 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2009 

 113 

(*) Algumas informações sobre ações da FFCH foram subsidiadas pelo relatório da direção que  
encerrou o seu mandato em julho de 2009.  
 
 - Foi implementada: (a) a criação da página e do Boletim da FFCH; (b) a divulgação da bolsa de 
produtividade que consta na página da Faculdade. 
 
- Outra ação de relevância foi o termo de Compromisso assinado pela Reitoria da UFBA e o diretor 
da FFCH, (após um processo intenso de mobilização da comunidade de S. Lázaro/FFCH), onde foi 
reconhecido que a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas deve manter a gestão do Pavilhão 
Raul Seixas, que encontra-se em reforma, onde funciona 12 salas de aula e 2 auditórios.   
 
- Com o objetivo de formalizar o projeto Iniciativa UFBA Latina (UNILAT), a  FFCH, através de  uma 
professora desta Faculdade (do depto. de Ciência Política) assumiu a sua coordenação inscrevendo-o 
como atividade de extensão na Pró-Reitoria de Extensão assumindo  portanto, a  coordenação do 
Projeto.   
 
- Desde 2009 todos os cursos de graduação já contam com suas secretarias funcionando de forma 
unificada. Ressalta-se que a sua criação ocorreu em 2007.  
 
 
Infra estrutura   
  
-Com apoio das bibliotecárias da BIA foi realizado um mutirão para limpeza do Arquivo, o que 
contribuiu para dar sua visibilidade e compreensão do seu conteúdo. Houve a higienização do acervo 
e do acondicionamento da documentação e identificação das caixas. Foram organizadas as pastas 
dos professores e dos funcionários, com a identificação das caixas e listagem por nome. 
 
- A FFCH foi contemplada com o projeto piloto de uso de câmeras de segurança em agosto de 2008, 
cujo fim se deu em dezembro de 2008. O novo sistema foi instalado em março de 2009 e a central 
de segurança encontra-se em outra unidade da UFBA. Foram instaladas câmeras de vigilância em 
locais estratégicos e não foi prevista pela Congregação a instalação de câmeras no ambiente 
interno, exceto a que se encontra instalada no Núcleo de 
Informática. 
 
- No 1º semestre houve a construção da casa de bomba do sistema hidráulico da FFCH, o que 
permitiu proteger o equipamento e evita os transtornos no abastecimento de água.  
 
- A subestação elétrica foi instalada, o que demandou a construção de dutos para passagem da 
fiação em toda a FFCH. 
 
- Atualmente destaca-se a colocação do meio fio, a pintura interna do casarão e a reforma e 
conserto do Pavilhão Raul Seixas. 
 
 
PROJETOS 
 
CRH / Centro de Recurso Humanos da FFCH: 
  
A Precarização Social do Trabalho no Brasil: uma proposta de construção de Indicadores 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa / Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 
Número de produções C, T & A: 33 / Número de orientações: 16.  
  
Governo, ciclo eleitoral e políticas sociais nos estados brasileiros: o caso da Bahia 
(Encerrado em Julho/2009) 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio 
financeiro. 
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Configurações dos grupos domésticos e solidariedade familiar intergeracional 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa / Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Bolsa.Número de orientações: 3.  
  
A geografia espacial dos votos nos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio 
financeiro. 
  
Trabalho, Família, Relações de Gênero em Contexto de Pobreza 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Financiador (es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. 
  
Trabalho, Família e Gênero em Áreas Urbanas de Pobreza 
Natureza: Pesquisa.  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio 
financeiro. 
  
Classe, racismo e sindicalismo luta de classe, reconhecimento e ação política das novas centrais 
sindicais sobre o racismo no Brasil 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. 
Número de produções C, T & A: 7. 
  
Dinâmica Metropolitana no Brasil Contemporâneo 
Financiado pelo CNPq 
 
O Trabalho Infanto-juvenil no Brasil Contemporâneo  
Financiado pela Organização Internacional do Trabalho 
 
Processos de constituição, organização e manutenção da vida doméstico-familiar na Cidade do 
Salvador 
Financiado pela FAPESB 
 
Configurações dos grupos domésticos e solidariedade familiar intergeracional  
Financiado pelo CNPq 
   
Pobreza, Desigualdades e Democracia 
Financiamento PIBIC/CNPq/UFBa 
 
La reforma social en América LAtina (AL) en la encrucijada. Transferencias condicionadas de 
ingresos (TCI) o universalización de la pretección. 
 
 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 
 

− O trabalhismo na Bahia: tutela e reinvenção (1950-1964) 
− História de uma devoção impopular. São Francisco Xavier, padroeiro de Salvador 
− Vida conventual e práticas da escrita entre mulheres em Portugal, séculos XVII e XVIII 
− A gênese e a cultura das desigualdades extremas e duráveis no Brasil, Cabo Verde e 

Moçambique 
− Minas versus Angolas: identidades africanas na cidade da Bahia, na era do ouro. 1700-

1762 
− O processo de crioulização: antecedentes históricos da identidade negra na Bahia 
− Sociedade, cultura e resistência na Bahia no século XIX 
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CONVÊNIOS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 
- PROCAD envolvendo a Unicamp, a UFBA e a UFC. 
- CAPES/COFECUB, que congrega a EHESS-França, a Unicamp, a UFBA, a UFRJ e a UFPE.  
 
 
 CRH – Centro de Recursos Humanos 
  
- Convênio nº 223/2006 - UFBA/SEDES/FAPEX 
Março 2009/janeiro 2010 
Projeto - Infância e Adolescência - uma proposta de avaliação e monitoramento das políticas de 
enfrentamento ao trabalho infantil e à violência sexual conta crianças e adolescentes. 
  
- Convênio entre UNAM - Universidade Nacional Autónoma de México (Programa de Posgrado 
(Maestria y Doctorado) en Estudios Latinosamericanos/UFBA/CRH. 
 
- Convênio com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, em 
parceria com a Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC,  no projeto  Formação de 
Operadores do Sistema de Atendimento Sócio-educativo ao Adolescente em Conflito com a Lei na 
Bahia .  
 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
- PROJETO "Interações bioculturais e desenvolvimento rural  sustentável em região de Mata 
Atlântica: saberes e práticas naturais, mobilidades e dinâmicas territoriais", pelo convênio 
Brasil/França (CAPES/COFECUB). O projeto terá duração de 4 anos e será realizado pelo NUCLEAR e 
pelo LABORATÓRIO DE ETNOLOGIA da UNIVERSITÉ de STRASBOURG 
 

 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
Ao iniciar o Relatório de Gestão da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, 
relativo ao ano de 2009, vale registrar, para conhecimento da comunidade universitária, um breve 
histórico da Unidade e as suas principais características na atualidade.  
 
A história do ensino de odontologia no Brasil tem a Bahia como protagonista, visto que, aqui e no 
Rio de Janeiro foram criados os dois primeiros cursos do País em 25 de outubro de 1884. Ressalte-se 
que o Curso de Odontologia na Bahia foi criado anexo à Faculdade de Medicina, no prédio do 
Terreiro de Jesus, funcionando como tal pelo período de 60 anos. Em 24 de março de 1947, no ano 
seguinte à criação da Universidade da Bahia, foi apresentado o projeto de lei que transformava as 
Escolas de Odontologia do Rio Grande do Sul e da Bahia, em faculdades autônomas. Uma vez 
aprovado o projeto, em dezembro de 1949 foi assinado o decreto de autonomia dos referidos cursos. 
Todavia, só em 29 de setembro de 1958 foi inaugurada a sede própria da Faculdade, localizada no 
bairro do Canela. Assim, no ano de 2009, comemoramos os 125 anos do ensino de odontologia no 
Brasil e os 60 anos da Faculdade de Odontologia da UFBA (FOUFBA). Hoje, a FOUFBA apresenta uma 
estrutura complexa que articula de forma indissociável o ensino e a assistência. A quase totalidade 
das disciplinas clínicas do curso desenvolve as suas atividades práticas na Faculdade, à exceção do 
Estágio Supervisionado e das disciplinas de Saúde Coletiva. Para tanto, a FOUFBA conta com uma 
capacidade ambulatorial de grande porte (166 consultórios odontológicos), comparável à rede 
municipal de serviços de saúde bucal de Salvador. Além da estrutura ambulatorial propriamente dita 
e dos serviços de suporte como o Serviço de Urgência, Pronto Atendimento e Triagem (SUPAT), 
serviços de apoio diagnóstico (Serviço de Radiologia e Laboratório de Patologia Cirúrgica), e serviços 
de apoio logístico (Central de Material Estéril, Central de Atendimento ao Paciente), na sede da 
FOUFBA estão instalados ainda laboratórios didáticos e de pesquisa, laboratório de experimentação 
animal, biblioteca, anfiteatros e salas de aula. A adequada manutenção de uma unidade com estas 
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características, no sentido de garantir a qualidade do ensino e a qualidade da atenção, tem 
representado um grande desafio. Particularmente, em 2009, a FOUFBA enfrentou uma crise sem 
precedentes determinada pela redução dos recursos de custeio em função da suspensão definitiva 
dos repasses relativos aos procedimentos de Atenção Básica por parte do gestor municipal do 
Sistema Único de Saúde.  
 
 
II. OBJETIVOS, METAS E ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS 
 
Ao final do ano de 2006 realizou-se na FOUFBA um esforço de sistematização dos principais 
problemas/necessidades/objetivos e metas, nos planos: físico – estrutural; acadêmico; 
assistencial; e relativo à pessoal. Desde então, a comunidade da FOUFBA, com o suporte da 
administração central da UFBA, vem buscando equacionar os problemas identificados e atingir, 
dentro do possível, objetivos e metas. 

No plano físico – estrutural, em 2009, as intervenções focalizaram, de um lado, a biossegurança e a 
acessibilidade, de outro lado, a área externa e a fachada da FOUFBA. Assim, com recursos oriundos 
do PRÓ-SAÚDE, foi conduzida a adequação de espaço físico para instalação da nova Central de 
Material Estéril, construção de novos sanitários para os usuários do SUS e está em curso a construção 
de rampa de acesso no segundo pavimento, sanitário adequado a usuários portadores de deficiências 
e reforma de sala de espera. No contexto do projeto de urbanização do Campus do Canela, realizou-
se o cercamento da FOUFBA e reforma dos estacionamentos. Com recursos de emenda parlamentar 
(Deputado Federal Guilherme Menezes) e do REUNI, foi possível concretizar antigo anseio da 
comunidade da FOUFBA, teve início a restauração da fachada do prédio, após 51 anos da sua 
inauguração. Além das intervenções supracitadas, vale destacar: realização da reestruturação da 
rede elétrica da FOUFBA; climatização dos ambulatórios; e conclusão da reforma do anfiteatro do 
quinto pavimento, realizada pelo Curso de Especialização em Prótese Dentária. Estão ainda em 
andamento projetos envolvendo a FOUFBA e a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) que 
irão viabilizar a implantação do Centro de Referência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 
(reforma já licitada com previsão de início da obra em janeiro de 2010) e a completa reestruturação 
do Serviço de Radiologia e do laboratório de Patologia Cirúrgica da FOUFBA.  
 
No plano acadêmico/ensino considerou-se a necessidade de dar continuidade ao processo de 
discussão do currículo e aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do Curso, com a implantação de 
adequações necessárias ao atendimento das disposições das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos de odontologia; e consolidação/qualificação da pós-graduação stricto sensu.  
 
Na Faculdade de Odontologia são oferecidas semestralmente 43 disciplinas de graduação para o 
Curso de Odontologia e 01 para o de Fonoaudiologia. O Curso de Odontologia tem 620 alunos 
regularmente matriculados e diplomou 150 no ano de 2009. Existem dois cursos de pós-graduação 
stricto sensu, o Mestrado em Odontologia e o Programa Integrado de Pós-Graduação em Odontologia 
UFBA/UFPB, nível de doutorado. A FOUFBA ofereceu ainda 8 cursos de pós-graduação lato sensu 
(especializações em Ortodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Endodontia, Implantodontia, Prótese 
Dentária, Radiologia, Periodontia e Odontologia em Saúde Coletiva). Em 2009, foi realizada uma 
Oficina de Trabalho visando dar continuidade ao processo de discussão/construção da nova matriz 
curricular e adequação do Projeto Pedagógico do Curso.   
  
Quanto ao binômio ensino/assistência foram destacadas as seguintes prioridades: implantação 
plena do Sistema de Informação em Saúde Bucal (SISB); reestruturação da Central de Atendimento 
ao Paciente (CAP), implantação de projeto de humanização da atenção e modernização dos 
processos de acolhimento, triagem, agendamento, referência e contra-referência; e implementação 
das ações propostas pela Comissão de Biossegurança.  
 
As disciplinas clínicas do curso de graduação desenvolvem as suas atividades práticas nos 
ambulatórios e/ou serviços da Faculdade, sendo executadas ações de promoção da saúde e de 
prevenção das doenças bucais, bem como procedimentos cirúrgicos, restauradores e de reabilitação 
oral. Em 2009, foram realizados uma média de 20.000 procedimentos odontológicos/mês, 
envolvendo ações básicas e ações especializadas nas áreas de cirurgia, endodontia, periodontia, 
prótese, radiologia. Além disso, tem grande relevância no curso o desenvolvimento de atividades 
práticas extra-muros, realizadas prioritariamente em áreas do Distrito Sanitário Barra- Rio 
Vermelho, que envolvem o diagnóstico das condições de saúde bucal, ações de promoção e proteção 
à saúde, envolvendo pré-escolares, escolares, adultos e gestantes, através das disciplinas de Saúde 
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Coletiva. Continuam em curso as ações necessárias à plena implantação do Sistema de Informação 
em Saúde Bucal, como: ampliação da rede física; discussão com a comunidade da FOUFBA e 
treinamento de técnicos, docentes e discentes. Através de parceria com a SESAB foram cedidas à 
FOUFBA quinze Cirurgiãs-Dentistas que estão atuando em áreas diversas relacionadas com a atenção 
odontológica prestada a população do Estado pela FOUFBA. Entre os setores beneficiados está a 
Central de Atendimento ao Paciente que, conforme planejado, encontra-se em pleno processo de 
reestruturação. Na área de Biossegurança, foram realizados treinamentos, seminários e oficinas de 
trabalho, sob a coordenação da Comissão de Biossegurança e envolvimento direto de alunos do 
Programa de Educação Tutorial (PET) e bolsistas do Programa Permanecer. Foi concluído o Manual 
de Biossegurança da FOUFBA e continua em curso a elaboração do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Unidade.  

 
Neste item, cabe salientar que a o perfil de custeio da Unidade se reveste de grande especificidade 
quando comparado ao de outras unidades universitárias da UFBA, considerando o binômio ensino-
assistência. Ao longo da última década, o funcionamento da FOUFBA tem dependido 
fundamentalmente dos recursos oriundos do Sistema Único de Saúde, de maneira que instabilidades 
e/ou a insuficiência dessa fonte de financiamento tem implicado no comprometimento das 
atividades acadêmicas, principalmente do ensino de graduação. Assim, os anos de 2008 e de 2009 
foram particularmente difíceis, considerando que houve redução nos repasses realizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde, com a suspensão do pagamento de procedimentos de Atenção Básica 
a partir de julho de 2008. No ano de 2009, então, foram realizados todos os esforços no sentido de 
buscar reverter a situação, todavia, até este momento, persiste o quadro supracitado. Tal condição 
tem exigido da Universidade a adoção de medidas emergenciais como as adotadas a partir de 
outubro de 2009, visando garantir a continuidade das atividades acadêmicas da FOUFBA, em 
particular, do ensino de graduação. Constitui-se assim em um grande desafio para 2010 a definição 
de estratégias de natureza institucional para o financiamento regular e estável da Faculdade de 
Odontologia da UFBA.   
  
Persistem, por fim, as deficiências relativas a pessoal, em particular, concernentes aos servidores 
técnico-administrativos, não ocorrendo, em 2009, nenhuma nova lotação na FOUFBA. 
 
As dificuldades encontradas para o êxito dos projetos e atendimento às necessidades podem ser 
resumidas nos seguintes tópicos: escassez de recursos para investimento e adequada manutenção 
das unidades universitárias; dependência absoluta dos recursos provenientes do Sistema Único de 
Saúde para o pleno funcionamento do Curso de Odontologia; incapacidade da Prefeitura do Campus 
da UFBA de garantir o suporte necessário às unidades; insuficiência das equipes de Planejamento e 
Espaço Físico e Setor de Convênios para dar conta das demandas da UFBA; insuficiência quantitativa 
e inadequação da formação e do perfil dos servidores técnico-administrativos para atender as 
necessidades específicas da FOUFBA. 
 
 
III. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO  
 
Foram criadas duas Comissões mediante Portarias de números 002/2009 e 010/2009 visando 
promover, respectivamente, a adequação da matriz curricular e revisão do Projeto Pedagógico do 
Curso de Graduação, e a reestruturação da pós-graduação stricto sensu na FOUFBA, no sentido da 
criação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia em nível de Mestrado e Doutorado. Foram 
realizadas reuniões e oficinas em 2009, estando prevista para 2010 a conclusão dos trabalhos. No 
âmbito da pós-graduação lato sensu foi constituído um fórum que congrega todos os cursos de 
especialização - Colegiado de Pós-Graduação Lato Sensu - com o objetivo de articular ações, 
uniformizar procedimentos e constituir uma política para a Unidade. 
 
Intervenções na estrutura física, já referidas, contribuíram também para a melhoria da qualidade do 
ensino de graduação e de pós-graduação. Além disso, a implantação de serviços cujas reformas 
foram realizadas em 2008, também fortaleceu determinadas atividades de ensino, a exemplo da 
nova Clínica de Laser, com ampliação do número de consultórios e da capacidade de atendimento, 
possibilitando maior inserção de alunos de graduação e de pós-graduação e desenvolvimento de 
atividades de pesquisa. Da mesma forma, foi importante para a pós-graduação a reestruturação dos 
laboratórios de Fotomicrografia e de Experimentação Animal. 
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Destaque deve ser dado ao desenvolvimento de ações e atividades concernentes ao PRÓ-SAÚDE II – 
UFBA, juntamente com mais cinco cursos da área de saúde (Enfermagem, Farmácia, Nutrição, 
Psicologia e Fonoaudiologia).  
 
 
IV. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 
O investimento institucional na consolidação da pós-graduação e na titulação 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. 
 
Programa Integrado de Pós-Graduação em Odontologia / Doutorado – UFBA/UFPB  
 
São linhas de pesquisa da Área de Laser em Odontologia: 
Biomodulação do Reparo Tecidual: Estudo dos efeitos da luz laser e outras fontes luminosas sobre 
o reparo dos tecidos moles e mineralizados através do uso de modelos in vitro e in vivo.  
Lasercirurgia: Estudo dos efeitos dos laseres na realização de procedimentos cirúrgicos na prática 
odontológica através do uso de modelos in vivo 
Laserterapia Clínica: Estudo dos efeitos da laserterapia no tratamento patologias do complexo 
bucomaxilofacial 
Fotobiologia: Estudo dos efeitos das diversas fontes de energia luminosa capaz de influenciar os 
processos biológicos utilizando modelos in vivo e in vitro 
Laseres nos processos infecciosos: Estudo dos efeitos da fotosensibilização letal e de lasers 
cirúrgico sobre microorganismos 
 
 
Mestrado em Odontologia  
 
Linhas de Pesquisa: 
 
Materiais odontológicos;  
Diagnóstico por imagem e novos exames imaginológicos;  
Diagnóstico e tratamento em endodontia;  
Laser em odontologia;  
Oncologia das vias aero-digestivas superiores;  
Reparo em odontologia;  
Epidemiologia em saúde bucal.  

 
 
Na FOUFBA existem 9 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e inúmeros projetos em andamento, 
muitos deles com o envolvimento de estudantes da graduação, incluindo alunos vinculados ao 
Programa de Educação Tutorial (PET) e bolsistas de Iniciação Científica. Em 2009, persistiu o esforço 
coletivo no sentido da captação de recursos para pesquisa. Vale citar alguns projetos em 
andamento:  
 

• Aplicação da cicatrização óssea em fraturas com ou sem perda de substância, provocadas em 
tíbia de coelhos e mantidas com fixação rígida ou semi-rígida tratadas com ou sem 
laserterapia, enxerto ósseo cerâmico bifásico (CNPq); 

 
• Ação da 1-(2-metilpropil)-1-h-imidazol[4,5-c]quinolina-amina (imiquimod) e do laser no 

tratamento de câncer quimicamente induzido em mucosa oral de hamsters – estudo 
histológico com investigação imunohistoquímica das células de langerhans (CNPq); 

 
• Estudo in vitro da morfologia do esmalte dental em dentes clareados através do MET E MEV 

(CNPq); 
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• Avaliação do Efeito da Utilização da Fotobiomodulação LASER/LED mm implante de 
Fosfocerâmica Bifásica de Hidroxiapatita e β-Trifosfato de cálcio em defeitos ósseos: estudo 
histomorfométrico e espectroscópico em modelo animal (CNPq);   

 
• Utilização da fotobiomodulação laser na evolução da mucosite oral associada aos protocolos 

de quimioterapia CMF e FAC em pacientes portadoras de câncer de mama no centro de alta 
complexidade oncológico de Maceió – AL (CNPq); 

 
• Efeitos da FBM led no processo de reparo ósseo de feridas cirúrgicas associadas ou não ao 

uso do biomaterial de fosfocrâmica bifásica de hidroxiapatita e β-trifosfato de cálcio: 
estudo histomorfométrico e imaginológico em modelo animal (FAPESB); 

 
• Avaliação do efeito da FBM led/laser em implante de fosfocrâmica bifásica de hidroxiapatita 

e β-trifosfato de cálcio em defeitos ósseos: estudo histomorfométrico, imaginológico e 
espectroscópico em modelo animal diabético ou não diabético (CAPES);   

 
• Plataforma Colaborativa Multimídia de Tempo Real para Apoio ao Diagnóstico e Ensino 

Bucomaxilar baseado em Imagens; 
 

• Irradiação com luz LED em diferentes comprimentos de onda e diferentes densidades de 
energia média espacial sobre o reparo de feridas cutâneas em ratos nutridos e desnutridos - 
análise histológica e imunoistoquímica dos componentes da matrix extracelular; 

 
• Granuloma piogênico da boca: análise retrospectiva em uma população brasileira; 

 
• Mastócitos estão presentes em Tumores Odontogênicos e Tumores de Glândula Salivar 

Menor? (CNPq, FAPESB); 
 

• Avaliação do efeito das radiações laser e led no reparo de feridas cutâneas em dorso de 
ratos com anemia ferropriva: estudo histológico; 

 
• Ação do laser de &#955;660nm, Luz Polarizada (&#61548;400-2000nm) ou LED vermelho de 

&#61548;740nm sobre o tecido de granulação; 
 

• Expressão da fascina em cisto radicular; 
 

• Estudo comparativo do perfil de expressão gênica do Ceratocisto e do Ameloblastoma: 
contribuição para o conhecimento da patogênese (FAPESB); 
 

• Expressão de citoqueratinas em tumores odontogênicos queratocísticos primários, 
recorrentes e associados à síndrome (CNPq); 

 
• Pesquisa Multi-institucional sobre Doença Periodontal em Gestantes e Prematuridade/Baixo 

Peso ao Nascer - A Experiência de Salvador-Ba (FAPESB); 
 

• Tomografia computadorizada de baixa dose para implantes - dosimetria e qualidade de 
imagem (FAPESB). 

 
 
V. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 
Inúmeras atividades de extensão foram desenvolvidas pela FOUFBA no ano de 2009. Elas envolveram 
eventos; cursos de curta duração; cursos de formação de pessoal auxiliar em odontologia; 
programas preventivos e educativos de caráter eventual ou permanente em escolas e creches; além 
de atendimento ambulatorial na própria Faculdade, como o Programa de Atenção à Gestante e o 
Programa de Atenção à Pacientes Especiais. Alguns dos projetos estão listados abaixo, por 
Departamento: 
 
 Departamento de Propedêutica e Clínica Integrada 

• Curso permanente de Atenção Odontológica a Gestantes e Pacientes Especiais; 
• Curso permanente de Cirurgia na Clínica Integrada; 
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• Curso permanente de Reabilitação Oral e Implantes na Clínica Integrada; 
• Curso permanente de Técnicas Radiográficas Intra e Extra Bucais; 
• Curso de Radiologia Odontológica Avançada; 
• Curso de Adequação do Meio Bucal; 
• Curso de Tomografia Computadorizada; 
• I e II Jornadas on line em Radiologia Odontológica. 

 
Departamento de Clínica Odontológica 

• COAT – Centro de Oclusão e Articulação Têmporo-Mandibular; 
• Curso de Cirurgia; 
• Atendimento OPNE – Enfoque em pacientes com transtorno mental e comportamental; 
• Atualização em Prótese Dentária; 
• Curso de Estética Dental; 
• Atualização em Periodontia Contemporânea; 

 
Departamento de Odontologia Social e Pediátrica 

• Formação de pessoal de nível médio - Curso de ACD/THD; atividades de capacitação de 
Agentes Comunitários de Saúde;  

• Urgências em Odontologia; 
• III Oficina de Avaliação Institucional da FOUFBA; 
• Odontologia na Primeira Infância - de 0 a 3 anos de idade; 
• Seminário do Centro de Estudos e Pesquisas em Ortodontia da Bahia; 
• Promoção de Saúde Bucal em crianças com anemia falciforme da APAE-Salvador; 
• Promoção de saúde bucal em centros de educação infantil; 
• Condições de saúde bucal em crianças, adultos e idosos em áreas cobertas pela ESF de dois 

distritos de Salvador. 
 
 
VI. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 

• I Congresso Internacional de Laser da Bahia e II Jornada Internacional de Laser da Bahia que 
contou com participantes dos Estados Unidos, Suécia, Noruega, Israel, Reino Unido, e África 
do Sul; 

 
• I Jornada Acadêmica de Estomatologia da FOUFBA; 

 
• I Jornada Acadêmica de Endodontia da FOUFBA; 

 
• Eventos Comemorativos dos 125 anos do ensino de odontologia no Brasil: Exposição – “125 

anos de excelência acadêmica e compromisso social”; Abraço à FOUFBA; Sessão Solene da 
Congregação. 

 
VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Tiveram funcionamento regular no ano de 2009 o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP – FOUFBA) e o 
Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEEA – FOUFBA); a Comissão de Biossegurança; a 
Comissão de Segurança; a Comissão do Projeto Pedagógico; e a Comissão de Pós-Graduação. 
 
 
VIII. PERSPECTIVAS PARA O EXÉRCÍCIO 2010 
 
Em 2009, a comunidade da FOUFBA buscou dar conta dos desafios diários e do cumprimento pleno 
da sua importante função social. Persistem, todavia, muitas dificuldades a serem enfrentadas em 
2010, a exemplo da insuficiência e instabilidade dos recursos de custeio provenientes do Sistema 
Único de Saúde e do seu comprometimento com a contratação de pessoal, imprescindível ao pleno 
desenvolvimento das atividades de ensino/assistência da Unidade. Investimentos em infra-estrutura 
concernentes às redes hidráulica e de informática são absolutamente necessários. Persiste como um 
desafio a ser enfrentado a definição e adequação de espaço físico para instalação de laboratórios de 
pesquisa e ambientes adequados às atividades da pós-graduação. Além disso, cabe ressaltar: a 
permanente preocupação com a melhoria das condições de desenvolvimento das atividades de 
ensino/assistência; a adequação da matriz curricular do curso de graduação e revisão do projeto 
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pedagógico; a reestruturação da pós-graduação stricto sensu; e o enfrentamento dos demais 
problemas de natureza físico-estrutural. Como projeto prioritário para 2010 situa-se ainda a 
elaboração do Regimento Interno da Unidade e a constituição de Órgão Complementar voltado para 
a estruturação do componente assistencial da FOUFBA.  
 
  

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
 
Dentre as realizações do Curso de Ciências Biológicas no ano de 2009, merece destaque o excelente 
desempenho no Exame Nacional de Avaliação do Estudante - ENADE realizado em 2008, cujo 
resultado foi divulgado em setembro último e que conferiu a este Curso a pontuação máxima ou 
CONCEITO ENADE – 5,0 (máximo).  No IDD – Índice de Diferença de Desempenho que mede a 
diferença entre o desempenho médio estimado para os concluintes do curso em relação aos dos 
demais cursos, o conceito foi 4,0. No CPC – Conceito Preliminar do Curso, que considera o 
desempenho do aluno no ENADE (o quanto o curso agrega de conhecimento ao aluno) e variáveis de 
insumo: corpo docente/organização didático-pedagógica e infra-estrutura) a pontuação foi 4,0 e no 
CPC contínuo, este curso obteve 370 pontos do máximo 444, tendo sido o 10º curso no ranque 
nacional e 1º no Norte/Nordeste; 8º na Média Geral Nacional dos Concluintes e 24º para os 
Ingressantes. Em termos de Pontuação Média do concluintes, obteve 56,8, quando a pontuação 
média do concluinte da 1ª colocação foi  65,9. Tal resultado reflete a qualidade do nosso alunado, a 
coerência e adequação do Projeto Pedagógico e a dedicação competente do corpo docente. Mas, 
por outro lado, reforça o compromisso deste Colegiado em manter o bom nível do curso. Com o 
objetivo de fortalecer a formação discente, o curso foi incluído no Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência – PIBID 2009. Outro aspecto do curso a ser destacado é o Programa de 
Iniciação Científica, com relevante contribuição na formação em pesquisa dos nossos discentes. Em 
2008/2009 foram concedidas 38 bolsas pelo Programa PIBIC, três das quais de caráter voluntário e 
25 pelo Programa PERMANECER. Para 2009/2010, foram 42 bolsas sendo nove para alunos 
voluntários. Sem dúvida, ainda um número aquém das expectativas de atendimento ao alunado, 
tanto que, além desses alunos/bolsistas, os laboratórios de pesquisa abrigaram 67 estagiários 
voluntários. Outro instrumento também importante na formação discente é Estágio Curricular 
Supervisionado, atividade obrigatória do Bacharelado e que visa a iniciação à prática profissional 
nas áreas de Ciências Biológicas definidas pelo Conselho Federal de Biologia, em Instituições 
Públicas, excetuando a mantenedora  do curso ou Privadas. Para tanto, o curso contou com a 
parceria de Instituições públicas e privadas da área ambiental e de ensino, que viabilizou o 
encaminhamento de 51 bacharelandos para fins de estágio curricular, sob supervisão técnica do 
órgão acolhedor. Ainda no contexto de ações voltadas para a formação discente foi elaborada, por 
uma comissão da qual participou este Colegiado, uma proposta de “Avaliação do Ensino de 
Graduação no Instituto de Biologia”, que tem como um dos objetivos garantir a qualidade da 
formação dos graduandos, reforçando habilidades, como capacidade de integração dos conteúdos da 
Biologia e de produção de conhecimento científico. Quanto às ações para divulgação do curso, foi 
mantida a publicação semestral do “Catálogo Eletrônico das Monografias – semestre: 2009.1” e a 
atualização do documento “O Curso em Números”, versão 2009, já trazendo o resultado do ENADE 
2008 e a premiação conferida pelo Guia do Estudante – Abril aos melhores cursos de Ciências 
Biológicas do Brasil. Para 2009.2, foi prevista a apresentação de 22 monografias, em dezembro, 
cujos resumos deverão ser publicados até fevereiro/2010, na versão 2009.2 do Catálogo Eletrônico 
das Monografias. 
 
 
AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO: Ensino 
de graduação: Oferta de monitoria na disciplina BIO 007 – Biologia para os alunos dos cursos de 
Enfermagem, Nutrição e Licenciatura em Ciências Naturais e BIO 125 - Genética I; Oferta de 
monitoria na disciplina BIO 010 – Biologia Celular para os alunos de Ciências Biológicas; Envio de 
projeto de monitoria para a disciplina BIO 158 – Biologia Celular e Molecular para os alunos do curso 
de Medicina; Atualização das ementas das disciplinas ofertadas pelo departamento; Utilização do 
ambiente virtual de aprendizagem, disponibilizado pela plataforma MOODLE/UFBA, a partir da 
inclusão de materiais didático-pedagógicos, como apoio à prática de ensino e à aprendizagem em 
diversas disciplinas. Ensino de pós-graduação: Elaboração do projeto para criação do Programa de 
Pós-Graduação em Genética e Biodiversidade no Instituto de Biologia; Criação e oferta do Curso de 
Pós-Graduação lato sensu em Educação Ambiental à distância – Atualização (carga horária de 180h). 
Os Professores do Departamento de Botânica têm realizado cursos de qualificação no exterior, 
melhorando a sua produção científica, com reflexos positivos no ensino de graduação e pós-
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graduação. Dos 15 professores que constituem o Corpo Docente do Departamento, 14 têm regime de 
Dedicação Exclusiva, sendo 13 Doutores e três Mestres. Na área de iniciação científica, o 
Departamento de Botânica, com os seus 10 Laboratórios de Pesquisa, orientam estagiários de 
iniciação científica, a maioria com bolsa PIBIC. Workshop sobre Ensino de Pós Graduação – Avaliação 
e Ações para consolidação do Programa de Diversidade Animal (Mestrado) - IBUFBA; Ampliação do 
quadro docente com a contratação da profa Favizia Freitas de Oliveira – Zoologia de Invertebrados 
com ênfase em Sistemática de Insetos - setembro/2009. PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA – 
trata-se de um programa contínuo de apoio e orientação aos alunos do curso, ao longo de sua vida 
acadêmica, quanto às suas experiências de aprendizagem e especialmente importante quando do 
planejamento semestral de inscrição em disciplinas. Implantado desde 2001, tem sido desenvolvido 
sob a coordenação do Colegiado e apoio de doze professores do curso, que atuam como 
Orientadores Acadêmicos de grupos de 20/25 alunos. CONVÊNIOS DE PARCERIA PARA CONCESSÃO 
DE ESTÁGIOS CURRICULARES – os convênios para fins de concessão de estágio curricular têm sido 
firmados com instituições públicas, empresas de consultorias na área ambiental e atualmente, 
atualmente em nº de 25. ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES PARA ESTÁGIOS CURRICULARES - 53 
bacharelandos foram encaminhados a Órgãos diversos para fins de cumprimento do Estágio 
Curricular Supervisionado. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – em termos de bolsas de iniciação 
científica foram concedidas 26 (vinte e seis) no período 2007/2008 e 38 (trinta e oito), em 
2008/2009, totalizando 64 (sessenta e quatro) bolsas em andamento do Programa 
PIBIC/FAPESB/CNPq. Para 2009/2010 foram aprovadas 42 bolsas. No Programa Permanecer estão 
contemplados 25 alunos, no biênio 2008/2009. Vale destacar, contudo, que o número de estudantes 
que realiza estágio voluntário ou como bolsista em projetos de pesquisa e/ou extensão amparados 
por outras fontes financiadoras é bem superior ao contemplado pelos Programas Institucionais de IC, 
cuja oferta não tem permitido atender à demanda real, muito superior às 730 bolsas aprovadas para 
esta Universidade, das quais 445 com o apoio financeiro do CNPq. Nos dois semestres de 2009, o nº 
de estudantes que realizou/realiza estágio voluntário nos trinta e três laboratórios de pesquisa 
totaliza em 87.   
 
 
INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA E CIENTÍFICA: INTERNACIONAL - duas alunas do curso de 
graduação participaram do programa na Universidade de Barcelona e de Madrid, intercâmbio 
iniciado em 2008.2 e finalizado em 2009.1. Em 2009.2, o curso recebeu uma aluna oriunda da 
Espanha, para permanência de um semestre apenas; MOBILIDADE ESTUDANTIL – participou do 
programa uma aluna do curso, durante o semestre de 2009.1, na Universidade Federal do Paraná. 
Participação como Docente no Programa de Pós-Graduação em Genética e Evolução da Universidade 
Federal de São Carlos - UFSCar, São Carlos/SP - (Profa. Patrícia Freitas); Universidad Politécnica de 
Madrid, Escuela Tecnica Superior de Inginieros Agrónomos, Departamento de Biología Vegetal, 
Madrid, España, 01 de dezembro de 2008 a 28 de fevereiro de 2009 – (Profa. Luciana Veiga); 
Consultor ad-hoc da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) (Profa. Patrícia Freitas); 
Consultor ad-hoc da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - (Profa. Patrícia Freitas); 
Consultor ad hoc do Periódico Journal of Cell and Animal Biology (JCAB) (Man. JCAB-09/007, 2009) - 
(Profa. Patrícia Freitas); Consultor ad-hoc da Revista Magistra (Profa Moema Cortizo Bellintani); 
Consultor ad-hoc da Revista Scientia Agrária (Profa Moema Cortizo Bellintani). Alguns Laboratórios 
do Departamento de Botânica, a exemplo do MAREMBA, coordenado pelo Prof. Dr. Eduardo Mendes 
da Silva, freqüentemente tem realizado intercâmbio com instituições de pesquisa e ensino superior 
estrangeiras, recebendo estagiários dessas instituições. A produção acadêmica de alguns professores 
por si só expressam o nível de intercâmbio dos mesmos. Alguns destes intercâmbios, entretanto, 
merecem ser descritos. Os trabalhos de cooperação da Profª. Blandina Viana, Bolsa de Produtividade 
em Pesquisa, Nível 1D, com colegas da Universidade de Guelph, já geraram quatro publicações, 
contando com pessoal (estudantes do Programa de Pós-graduação) da Universidade Federal da Bahia 
e pesquisadores da Universidade de Guelph, em jornais científicos de alto impacto, além de 
propiciarem todos os anos, um curso internacional na área de polinização; O Prof. Eduardo Mendes 
da Silva, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, tem uma co-orientanda de doutorada 
junto à Universidade de Coimbra, e junto com colegas das Universidades de Aveiro, Coimbra e 
Porto, publicou nos últimos quatro anos, quatro artigos, e dentro deste intercâmbio tem recebido 
estudantes de pós-graduação do Mestrado em Ecologia da Universidade de Coimbra, bem como 
colegas desta Universidade. Recentemente, junto com a Profª. Adriana Oliveira Medeiros, submeteu 
um projeto de cooperação junto com a Universidade de Aveiro na área do biomonitoramento da 
nanotecnologia, o qual ainda está em análise no CNPq. Ao nível nacional, o referido professor 
iniciou um processo de cooperação com o Departamento de Geoquímica da Universidade Federal 
Fluminense, onde co-orienta outro aluno de doutorado, desenvolvendo pesquisas em sua área de 
atuação; A Profª. Adriana Oliveira Medeiros, récem-credenciada pelo Programa, tem já uma forte 
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cooperação internacional com a Universidade de Coimbra, que resultou em três publicações nos 
últimos três anos, e junto com o Prof. Eduardo Mendes da Silva, submeteu um projeto de 
intercâmbio com a Universidade de Aveiro na área do biomonitoramento e a nanotecnologia; O Prof. 
Charbel El-Hani que realizou seu pós-doutorado no Centro de Filosofia da Natureza e Estudos da 
Ciência, da Universidade de Copenhague, Dinamarca, com Claus Emmeche, de 2003 a 2004. Foi 
professor visitante em 2005 do Centro de Estudos Avançados em Tecnologias da Informação e da 
Comunicação & Sociedade (ICT&S), Universidade de Salzburgo, e em 2008, do Departamento de 
Engenharia de Design de Sistemas e Produtos, Universidade do Mar Egeu, possuindo diversas 
publicações com autores estrangeiros; O Prof. Pedro Rocha, também bolsista de produtividade em 
pesquisa do CNPq, tem mantido forte cooperação com o Instituto de Biociências da Universidade de 
São Paulo, que tem gerado publicações dentro de sua área de pesquisa, além de manter um forte 
laço com a Universidade de Berkeley, na Califórnia, onde alguns de seus orientandos de mestrado, 
ora se doutoram; O Prof. Francisco Barros, atual coordenador do Colegiado do Programa, bolsista de 
produtividade em pesquisa do CNPq, tem mantido cooperação ao nível local, nomeadamente com o 
Departamento de Química Analítica da Universidade Federal da Bahia, aumentando o seu potencial 
de produção, ao inserir o componente químico em muitos de seus trabalhos; A Profª. Deborah Faria, 
professora titular da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), realizou estágio pós-doutoral no 
The Ecology Centre, University of Queensland, Australia, onde inicia uma nova linha de pesquisa 
abordando Planejamento Sistemático em Conservação. 
 
 
DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO: Ensino de graduação: 
Realização de Palestras proferidas por professores de outras instituições de ensino superior para os 
alunos do curso de Ciências Biológicas da UFBA (p.ex., “Aplicações da Genética Clássica e Moderna” 
e “Genética da Conservação”, ministradas pelo Prof. Dr. Pedro Manoel Galetti Junior da UFSCar, São 
Carlos/SP). Ensino de pós-graduação: Elaboração do projeto para criação do Programa de Pós-
Graduação em Genética e Biodiversidade no Instituto de Biologia a ser encaminhado para Capes no 
Ano de 2010,via APCN; Oferta da 1ª turma do 1º Curso de pós-graduação à distância no IBIO – 
Atualização em Educação Ambiental; O seminário de avaliação interna do PPGEcoBio contou com 
dois importantes avaliadores externos Dr. William Magnusson (INPA) e Dr. Sidiney Thomaz (UFM) 
sendo que ambos elogiaram a maturidade teórica cientifica e a boa formação dos alunos do 
PPGecoBio. O PPGEcoBio, especialmente no semestre de 2009-2, pode trazer vários docentes 
externos renomados para ministrarem novas disciplinas aos alunos do programa. 
 
 
PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA: Caracterização molecular, morfológica e anatômica dos 
Spondias spp. (umbu, cajá e espécies relacionadas); Poaceae da Reserva Ecológica da Michelin, 
Bahia: checklist, caracterização taxonômica e estudos populacionais em espécies de difícil 
delimitação; Estudos biossistemáticos e filogenéticos em espécies de bambus herbáceos (Olyreae, 
Poaceae); Diversidade genética em abóbora (Curcubita moschata) baseada em marcadores RAPD. 
Sub projeto: Diversidade genética e distribuição geográfica de acessos de Curcubita moschata do 
Banco de Germoplasma da Embrapa Semi-Árido com base em marcadores do tipo RAPD; 
Identificação e caracterização das enzimas de biossíntese dos esteróides de Crinipellis perniciosa 
por ferramentas de bioinformática. - Instituto de Biologia e Faculdade de Farmácia / UFBA e 
Universidade Estadual de Santa Cruz UESC; Melhoramento da abóbora (Curcubita moschata) para 
produção de alimento funcional.  - Instituto de Biologia/UFBA, Universidade Estadual de Feira de 
Santana e Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Certificação de citros na Bahia para ausência de 
patógenos sistêmicos. - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro Nacional de Pesquisa 
de Mandioca e Fruticultura Tropical. Núcleo de Fatores Bióticos e Abióticos; Micropropagação de 
flores da Bahia: Produção de mudas selecionadas para o abastecimento dos agricultores locais. 
Instituto de Biologia/UFBA, Financiamento – CNPq; Preservação ambiental e geração de emprego e 
renda pela morfogênese in vitro e micropropagação de espécies de sempre-vivas (Syngonanthus 
mucugensis) endêmicas da Chapada Diamantina, em vias de extinção. Instituto de Biologia/UFBA, 
Biogênese Inovações Agrícolas, Universidade Estadual de Feira de Santana. Financiamento – FAPESB; 
Micropropagação e conservação in vitro de plantas ornamentais nativas da Bahia. Instituto de 
Biologia/UFBA Financiamento – FAPESB; Implantação do laboratório de diagnóstico molecular das 
afecções genéticas Fibrose Cística, doença de Huntington e síndrome do X-frágil no Serviço de 
Genética do IB/UFBA Salvador. Instituto de Biologia/UFBA Financiamento – FAPESB; Germinação e 
conservação de sementes de cactáceas. Instituto de Biologia/UFBA. Financiamento Fundación 
Carolin; Conservação e aproveitamento sustentável de cactáceas nativas da caatinga com potencial 
ornamental. Instituto de Biologia/UFBA. Financiamento – BNB Fundeci; Conservação e 
Caracterização de cactáceas. Instituto de Biologia/UFBA; Amplificação da Região Codificadora da 
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Subunidade I da Citocromo Oxidade (COI) em Amostras de Coleções do Complexo Geodia Gibberosa 
(Porífera) e Prospecção de Locos SSR em EST Nucleares e Mitocondriais em Seqüências Disponíveis 
no Genbank (NCBI) para o grupo Geodiidae - Departamento de Biologia Geral, UFBA/Petrobrás; 
Avaliação da taxa de transferabilidade de locos SSRs-ESTs em espécies relacionadas de camarões 
peneídeos e anotação genômica em ESTs de Litopenaeus vannamei - Centro de Ciências Biológicas e 
da Saúde, Departamento de Genética e Evolução, UFSCar/Capes/CNPq; Caracterização da estrutura 
genética de populações residentes e migradoras da espécie Salminus brasiliensis  da bacia do rio 
Mogi-Mirim - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Genética e Evolução, 
UFSCar/FAPESP/CNPq; Prospecção de locos SSRs-ESTs no genoma do camarão marinho Litopenaeus 
vannamei - UFSCar/UFBA /Capes/CNPq/ABCC; Caracterização genética de populações de Dourado 
(Salminus) e implicações para conservação desse importante grupo de peixe de nossos rios - Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Genética e Evolução, UFSCar/CNPq; Prospecção 
de marcadores SSRs no genoma de Litopenaeus vannamei utilizando o método de construção de 
bibliotecas genômicas enriquecidas - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de 
Genética e Evolução,UFSCar/CNPq; Projeto Educação Ambiental e qualidade de vida – Instituto de 
Biologia/UFBA; Projeto Edital Semi-árido - Geração, adaptação e desenvolvimento de tecnologia 
para o controle de moscas-das-frutas nos pólos de fruticultura do semi-árido baiano. Financiamento 
FAPESB; Genética molecular para estudos de filogenia e conservação biológica de vertebrados e 
invertebrados do MZUFBA; Projeto de desenvolvimento da infra-estrutura do Laboratório de Biologia 
Computacional do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia; Avaliação do efeito 
citogenotóxico da exposição humana aos agrotóxicos empregados na agricultura de hortaliças em 
região do Nordeste. Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife; 
Caracterização molecular, morfológica e anatômica dos Spondias spp. (umbu, cajá e espécies 
relacionadas), com apoio Fapesb edital no 010/2009; NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM SISTEMÁTICA E 
VARIABILIDADE MOLECULAR DE PLANTAS E FUNGOS, submetido conforme Edital FAPESB/CNPq nº 
020/2009 - Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – PRONEX. Vigência: 2010-2013. 
Decomposição de Detritos Vegetais em Veredas na Bacia do Rio Pandeiros – MG. Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; Decomposição de folhas de Protium heptaphyllum 
March, Erythrina verna Vell e Eucapyptus camaldulenses Dehnh. em riacho de mata atlântica, Minas 
Gerais; Projeto de Cooperação Internacional: Compreensão dos Efeitos da eutrofização nos 
pequenos rios: Decomposição de detritos foliares e modelos preditivos; Levantamento florístico e 
taxonomia de Angiospermas com ênfase no Estado da Bahia (2002 – atual); Conservação e 
biodiversidade de gêneros e espécies endêmicos de Compositae no Estado da Bahia (2005 – 2009); 
Classificação Filogenética da subtribo Gochnatieae (Compositae): evidências para a radiação 
evolutiva da família; Levantamento Florístico das espécies lenhosas (árvores e lianas) do 
Remanescente de Mata Atlântica na Fazenda Regional de Criação/ UFBA, Município de Entre Rios, 
Bahia; Silviculturas e Conectividade Funcional na Mata Atlântica: abelhas no diagnóstico na escala 
da paisagem da Costa do Dendê/Bahia; “Wood anatomy of regrowth from coppiced and pollarded 
trees in the caatinga of northeast Brazil”.Local: Royal Botanic Gardens Kew, Inglaterra; Anatomia 
Ecológica da madeira de Annona glabra Projeto realizado em colaboração com a Universidade de 
São Paulo; Anatomia Foliar Comparada de Morithamus (Asteraceae): Caracterização Anatômica da 
Folha de Zanthoxylum tinguassuiba; Levantamento e Caracterização da Brioflora como Instrumento 
Conservacionista na Serra do Barbado, Bahia; Ecofisiologia de espécies nativas dos Bioma Baiano; 
Avaliação da vulnerabilidade de ecossistemas do oeste baiano: uma abordagem paleoecológica; 
Laboratório Integrado de Georeferenciamento Ambiental – Liga; Plano de Manejo da APA da Baia de 
Todos os Santos; Poaceae da Reserva Ecológica da Michelin, Bahia: checklist, caracterização 
taxonômica e estudos populacionais em espécies de difícil delimitação; Estudos biossistemáticos e 
filogenéticos em espécies de bambus herbáceos (Olyreae, Poaceae); Florística, fenologia e 
taxonomia de espécies de Poaceae ocorrentes na Bahia (Financiamento: FAPESB); Levantamento das 
espécies de gramíneas (Poaceae) ocorrentes na Reserva Ecológica da Michelin, Igrapiúna, Bahia; 
Influência da Precipitação Pluviométrica Anual na Formação dos Anéis de Crescimento em Plantas 
da Caatinga do Nordeste do Brasil; Identificação Das Madeiras Do Comércio e Dos Monumentos 
Históricos Da Bahia; Estudos Em Anatomia E Densidade Da Madeira De Plantas Da Caatinga 
Nordestina Visando Seu Potencial Econômico e Desenvolvimento Sustentável; Estudos Limnológicos 
Básicos de Zonas Regularizadas: contribuição para a implantação de vazões ecológicas no Baixo 
Curso do Rio São Francisco; Diversidade, Estrutura Ecológica e Genética de espécies de macroalgas 
marinhas de potencial econômico no litoral da Bahia, Brasil; Algas marinhas bentônicas do litoral do 
estado da Bahia, Brasil. Desenvolvimento da Taxonomia de Esponjas Marinhas (Porifera) no Brasil - 
CENPES-PETROBRAS/UFRJ/UFBA/UFPE; Descoberta e desenvolvimento de potenciais agentes 
quimioterápicos a partir de invertebrados marinhos e microorganismos; Capacitação para Pesquisa 
em Taxonomia, Filogenia e Biogeografia de Poríferos da América do Sul (PROJETO ESPONJAS) – CNPQ 
(em parceria com UFRJ); Funcionamento e Impacto em Ecossistemas Costeiros: Biodiversidade, 
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Ecologia e Conectividade – CNPQ; Encontro de Biotas: Composição e Distribuição de Poríferos na 
Confluência Austral dos Oceanos Pacífico e Atlântico – CNPQ. (em parceria com UFRJ); Taxonomia e 
Distribuição de Porifera da Baía de Camamu: Subsídios a Bioprospecção e ao Biomonitoramento – 
FAPESB; Projeto Coral-Sol - Programa PETROBRAS Ambiental; Estudo taxonômico de Trichoptera 
Kirby, 1813: com ênfase na fauna da região Nordeste do Brasil (CNPq); Taxonomia, filogenia e 
biogeografia de Trichoptera neotropicais com foco na conservação de ambientes dulcícolas do 
Estado da Bahia (FAPESB); Implementação de infra-estrutura laboratorial para fomento à Taxonomia 
de invertebrados marinhos e análises bentônicas em estudos de monitoramento ambiental”. 
Programa: Rede Temática – Monitoramento Ambiental Marinho; Subprojeto Caracterização da 
ictiofauna indicadora da vazão ecológica para o baixo curso do rio São Francisco, parte da rede 
intitulada “Estudo do regime de vazões ecológicas para o baixo curso do rio São Francisco: uma 
abordagem multicriterial”; Coordenação do projeto Conhecimento e conservação da fauna de peixes 
de água doce das principais drenagens costeiras do Estado da Bahia, Brasil; Colaboração no projeto 
“Mandacaru Quando Flora na Seca...: Estudo Multidisciplinar Sobre Processos de Desertificação, 
Estratégias Adaptativas e Empoderamento das Comunidades que Habitam nos Sertões do Estado da 
Bahia”. Financiado pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado da Bahia (IMA-BA); Colaboração no 
projeto “Identificação e Eficiência Polinizadora de Abelhas Visitantes Florais de Oleaginosas com 
Potencial para Produção de Biocombustíveis”; Colaboração no projeto “Estudos Entomofaunísticos 
em um Fragmento de Mata Atlântica de Altitude no Recôncavo Baiano”; Colaboração no projeto 
“Potencial apícola da vegetação da estação biológica de Canudos, Microrregião Nordeste da Bahia: 
pólen e abelhas”; Colaboração no projeto “Manejo e Preservação de abelhas nativas sem Ferrão em 
Região de Caatinga no vale do São Francisco”; Colaboração no projeto Análise do Processo de 
Decomposição e Sucessão Entomológica em Carcaças de Animais Expostos em Diferentes Locais de 
Salvador, BA: Mapeamento e Padronização de Novas Metodologias em Entomologia Forense; 
Coordenação do projeto “Sistemática de Hymenoptera com ênfase nos Apiformes; Coordenação do 
projeto “Inventário das Espécies de Abelhas (Hymenoptera, Apoidea) e Flora Associada do Parque 
Municipal de Mucugê, “Parque Sempre Viva”, como Ferramenta para Popularização da Ciência na 
Chapada Diamantina (Bahia, Brasil)”; Invertebrados marinhos, com ênfase em Crustacea; Darwin na 
Bahia e a Origem das Espécies; BIOTA BAHIA: ACERVO IMPRESSO E DIGITAL DOS RÉPTEIS E 
ARACNÍDEOS DA BAHIA; WORKSHOP ANIMAIS PEÇONHENTOS DA BAHIA: O PASSADO, OS ESTUDOS 
ATUAIS E AS PERSPECTIVAS; Escorpiões e Escorpionismo no Nordeste do Brasil; CIÊNCIA LÚDICA: 
BRINCANDO E APRENDENDO COM JOGOS SOBRE CIÊNCIAS; REDE SOCIAL DE EDUCAÇÃO, VOCAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA; CIÊNCIA, ARTE & MAGIA. Financiamento FAPESB 2009-2011; Participação 
em Projeto de pesquisa PRONEX-FAPESB (auxílio PNX0016/2009); Integrando níveis de organização 
em modelos ecológicos preditivos: aportes da epistemologia, modelagem e investigação empírica; 
Projeto “Biodiversidade Marinha Brasileira: Desenvolvimento da Taxonomia de Nematoda Marinhos” 
/ Programa: Rede Temática de Monitoramento Ambiental Marinho; Projeto: “Os Animais das Nossas 
Praias”; Projeto de captação de recursos para V Curso Internacional de Campo sobre Polinização - 
Financiadores: Kinross Canada_Brazil Network for Advanced Education and Research in Land R.; 
Pollination of Dutchman's Pips and Greenhouse Tomato - Descrição: Projeto de Cooperação entre a 
Universidade de Guelph, Canadá, e as Instituições Brasileiras, Universidade Federal da Bahia e 
Universidade de São Paulo para treinamento de estudantes de Pós-Graduação; Polinização e Manejo 
Sustentável de Polinizadores da Macieira na Chapada Diamantina. Duas propostas recentemente 
merecem destaque o PRONEX 2009, com a participação de diversos docentes e discentes do 
PPGEcoBio e o PNPD CAPES 2009. Adicionalmente os docentes do programa têm captado de forma 
sistemática financiamentos para o desenvolvimento da pesquisa e bolsas para pós-graduandos no 
IBIO. Atualmente, considerando-se apenas as quotas (CNPq, CAPES e FAPESB), o PPGEcoBio possui 
cerca de 20 bolsas de mestrado e 8 de doutorado. Assim, a entrada anual para bolsista no programa 
e de mais de R$400.000,00. Onze professores do programa são bolsistas de produtividade em 
pesquisado do CNPq, de distintos níveis, que garantem um aporte considerável de recursos. Vários 
docentes coordenaram e coordenaram projetos de pesquisa.  
 
 
PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO: Implantação 
do Núcleo de Formação em Tecnologias Agroecológicas com foco na Agricultura famíliar na 
comunidade de Nova Itapecirica, Itanagra/BA; Programa Permanecer Veias da Terra: conhecendo a 
biodiversidade de microalgas e a qualidade das águas de rios soteropolitanos; Programa de Pesquisa 
e Extensão sobre a Sustentabilidade e Gestão de Ambientes Litorâneos-SAL; Conheça a Flora de 
Lençóis - Curso de capacitação de professores e guias de Lençóis e Coleção de Referência da Flora 
da Chapada Diamantina; Programa Permanecer: Catálogo das Madeiras Utilizadas no Comércio e 
Restauração de Monumentos Históricos da Bahia - (Home-Page www.madeirascomerciais.ufba.br); 
Programa Permanecer: Catálogo das Madeiras Utilizadas no Comércio e Restauração de Monumentos 
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Históricos da Bahia. Salvador: UFBA. Parte II. 2010. Curso “Coleções zoológicas: métodos de coleta, 
preparação e preservação de espécimes; Curso “Curadoria de coleções entomológicas com ênfase 
nos insetos de importância médica; Curso Serpentes e Ofidismo; 
7ª Semana de Museus - Ação Educativa - Darwin na Bahia e a Origem das Espécies; Workshop Animais 
Peçonhentos: O Passado, os Estudos Atuais e as Perspectivas; II Encontro de Jovens Cientistas - VI 
Semana Nacional de C&T; Curso “The Insects as Pollinators with Emphas is in Bees in Curso 
Internacional de Campo Sobre Polinização. Mucugê, Chapada Diamantina (Bahia); Curso de 
Entomologia Forense; Curso Coleções zoológicas: métodos de coleta, preparação e preservação de 
espécimes; V Curso Internacional de Campo sobre Polinização: Mucugê, Bahia; Curso de Extensão de 
Matemática para Biocientistas; Cursos em Ecologia 2009 - vários discentes do programa de Pós-
Graduação em Ecologia e Biomonitoramento  ministraram os seguintes cursos para a comunidade: 
Delineamento experimental, Amostragem em ambientes marinhos: técnicas, problemas e Desafios, 
Introdução ao estudo da Ecologia comportamental, Ecologia e conservação de Cetáceos, Estrutura, 
composição, distribuição e interações da vegetação; Os seminários novos e velhos saberes, que é 
uma atividade do PPGEcoBio em conjunto com o Depto de Botânica, passou de sua centésima edição 
e trata-se de um fórum consolidado de discussões cientificas; Curso em Nematologia; Curso de 
Verão em Diversidade Animal; Curso em Delineamento Experimental; Workshop de auto-avaliação 
do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Animal. 
 
 
EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS Projetos e ações de Extensão: Jornada Comemorativa ao Dia 
Internacional da Síndrome de Down; Seminário: 50 anos do Laboratório de Genética Humana da UFBA; 
Laboratório de Genética Humana e Mutagênese; Realização de cariótipos e/ou atendimentos 
genéticos, testes de PCR para X-Frágil e Fibrose Cística; Dia do Biólogo, Instituto de Biologia - 
03/09/2009; Curso de Extensão em Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, destinado a professores 
de 1° e 2° graus da rede pública de ensino do Estado da Bahia. – IBIO/Instituto Anísio Teixeira; Curso 
de Formação de Tutores em Educação Ambiental; V SEMBIO (Semana de Biologia da UFBA) – Curso de 
Cultura de Tecidos Vegetais; V SEMBIO (Semana da Biologia da UFBA) - Curso de Marcadores 
Moleculares; V SEMBIO (Semana da Biologia da UFBA) - Curso de Filogenia Molecular; V SEMBIO 
(Semana da Biologia da UFBA) - Palestra Filogenia Molecular Vegetal; V SEMBIO (Semana da Biologia 
da UFBA) - Curso de Bioinformática; BahiaTec - Feira de tecnologia e Simpósio Internacional de 
Inovação – exposição do laboratório de Cultura de tecidos vegetais; Simpósio de Genética Humana - 
Palestra sobre as Perspectivas de Atuação na Pós-Graduação em Genética no Instituto de Biologia da 
UFBA; IV Seminário interno de auto-avaliação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Biomonitoramento.  
 
 
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE: Convênio com as 
Secretarias Estaduais de Educação e de Ciência, Tecnologia e Informação com o objetivo de realizar 
o Curso de Extensão em Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, destinado a professores de 1° e 
2° graus da rede pública de ensino do Estado da Bahia; Convênio com o Ministério da Educação e 
Universidade Aberta do Brasil com o objetivo de desenvolver o Projeto Formação Continuada para 
Professores da Rede Pública da Educação Básica – Cursos da Rede de Educação para a Diversidade, 
mediante a realização do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação Ambiental a distância-
EAD; Cooperação no Grupo de Pesquisa Genética Aplicada à Aqüicultura e Conservação, liderado 
pelo Prof. Dr. Pedro Manoel Galetti Junior (UFSCar, SP); Cooperação no grupo de pesquisa Fisiologia 
das Plantas do Semi-árido; Cooperação com o projeto Sempre-viva de Mucugê-BA; Convênio 
UFBA/Plantações Michelin LTDA, através dos Termos Aditivos referentes aos Projetos “Estudos 
Florísticos e Ecológicos das Briófitas da Reserva Ecológica das Plantações Michelin da Bahia LTDA, 
Baixo Sul, Bahia, Brasil e " Dinâmica espacial da diversidade de polinizadores e flora associada: 
heterogeneidade de habitats e conectividade funcional no Corredor da Mata Atlântica (CCM-BA)"; 
Convênio de Cooperação que entre si celebraram o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR-
AR/BA e a Universidade Federal da Bahia tendo por objetivo viabilizar a parceria técnica entre os 
convenentes para o desenvolvimento do Núcleo de Formação em Agroecologia.  
 
 
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010: Implantação do Mestrado Profissional em Ecologia; 
Contratação de docentes com perfis específicos para sanar as demandas do PPGecoBio; Estimular o 
programa do doutorado sanduíche; Estimular a inclusão de alunos do programa em solicitações de 
financiamento dos orientadores; Estimular a interação entre alunos para estimular publicações em 
conjunto; implantação dos ajustes curriculares; ampliação das parcerias e convênios para fins de 
estágio curricular, com vistas a inserção cada vez maior dos estudantes em experiências relativas ao 
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campo de trabalho do biólogo; Sistematização dos dados documentais do Colegiado do Curso de 
Ciências Biológicas, bem como da interação deste órgão com os Departamentos envolvidos no curso, 
de modo a otimizar as condições de atendimento aos critérios de avaliação do MEC; Criação do 
Curso de Pós-Graduação stricto sensu em Genética e Biodiveridade – Mestrado; Estabelecer uma 
área ou Bioma focal (mata atlântica, restinga) para o desenvolvimento de pesquisa integrada, 
visando a conservação da biodiversidade; Fortalecimento das linhas de pesquisa para a criação de 
uma pós em Botânica e  Biodiversidade; Maior participação dos docentes no Programa de Pós-
Graduação em Ecologia e Biomonitoramento e em outros programas; Melhorias das condições de 
salas e equipamentos dos laboratórios de aulas; Ampliar as linhas de pesquisas com obtenção de 
vagas para concurso no Departamento; Ampliação do quadro docente a partir de vaga(s) do REUNI 
para atendimento a demandas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação; Avaliação 
docente/discente da estrutura das disciplinas e das estratégias e metodologias de ensino; Fomento 
ao acolhimento de bolsistas de pós-doc; Ampliação da cooperação inter-intitucional; Ampliação de 
convênios com instituições de pesquisa nacionais e internacionais; Aumento da produção científica 
do corpo docente e discente; Implantação do Mestrado Profissional; Reforma e ampliação das 
instalações físicas do Instituto de Biologia. 
 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - A produção científica do corpo docente do Instituto de Biologia 
teve em 2009 um expressivo aumento em temos do número de artigos publicados em periódicos 
nacionais e internacionais, livros e capítulos de livros, se comparado com ao ano de 2008. Ressalte-
se também a elevada produção em ternos de orientações de alunos da graduação e da pós-
graduação (Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado).   
 
 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO 
 
 
1.  METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2009 
 

a) Início das obras da nova sede do ICI; 

b)  Organização do acervo Arquivístico do ICI; 

c) Implementação da Biblioteca e do Núcleo de Laboratórios, com destaque para os laboratórios 
de Higienização, digitalização e  preservação; 

d) Realização do  simpósio Internacional memória social e meios de armazenamento em 
parceria com o GOETHE- INSTITUT; 

e) Implantação do doutorado em Ciência da Informação; 

f) Programa estratégico de Desenvolvimento de Pessoas, tomando por base o Programa 
estratégico de Quali processo e modernização de gestão, da PRODEP- busca de eficácia 
administrativa, através da modernização dos processos de trabalho e da valorização e 
capacitação das pessoas. A meta é tornar o ambiente de trabalho agradável e estimulante para 
desenvolvuiimento da criatividade e autonomia dos servidores; 

g) Oferecer apoio social aos estudantes do ICI, de acordo com os programas da UFBA. Estimular 
a busca de bolsa e estágio par os alunos da graduação e da pós–graduação, através de 
programas de ações afirmativas. 

h) Inserção de alunos em programas como o de Monitoria, Pesquisa, visando participação ativa  
melhoria do ensino e da convivência; 

i) Dar Condição de melhoria á sala do Diretório Acadêmico de Biblioteconomia e Arquivologia; 

j) Incentivar e apoiar a Educação continuada de professores, através da busca de convênios e de 
recursos para financiamento; 

k) Propiciar melhoria das condições de trabalho, propocionando salas individuais, devidamente 
equipadas, visando a permanência dos docentes no ambiente de trabalho, desta forma, tendo 
maior participação dos mesmos na gestão do ICI; 
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l) Participação ativa no Ano da França no Brasil, programa do Governo Federal com participação 
da UFBa. O ICI  juntamente com a Université de Nice desenvolveu o projeto Baia e Baie, Bom 
dia!... De uma Costa a Outra (D’un Rivage à l’ Autre). 

 
 
2. AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS 
 
Foram alcançadas as metas das alíneas c, d, f, g, h, l, acima especificadas. 
 
Destacamos aqui a meta referente à alínea l - Participação ativa no Ano da França no Brasil, 
programa do Governo Federal com participação da UFBA. Coordenada pela Diretoria do ICI com a 
participação efetiva dos professores e em convênio com a Universidade de NICE-França. Esta meta 
foi possível pelos apoios recebidos do Brasil e da França: do ministério da Cultura, da CAPES, da 
EDUFBA e da Escola de Comunicação da UFBA, da Universidade Federal Fluminense, SENAC- São 
Paulo, além do Financiamento da FAPESB, da Reitoria da UFBA, dos Mistérios da França, Aliança 
francesa, AIR FRANCE. Estes financiadores possibilitaram a vinda de professores da França, de 
Portugal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília. Além de todo material gráfico.  
O evento teve participação esperada. O no Ano da França no Brasil foi inserido no IX CINFORM- 
Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação teve como tema Colóquio Cultura, 
Percepção e Representação e (Eco) logia e (Eco) nomia da Informação: Até onde vai nossa 
responsabilidade? 
Destaca-se que o projeto “Baia e Baie, Bom dia!... De uma Costa a Outra (D’un Rivage à l’ 
Autre” foi desenvolvido pela UFBA-ICI e a Université de Nice/Sophie-Antilope/ FR. 
A presença do Reitor da UFBA foi muito importante em todas as fases da comemoração. 
 
 
Em referencia as metas a, b, e, i, j, k, foram alcançadas em parte:  
 

a) Início das obras da nova sede do ICI - foi aprovada e contratada a empresa Empório para dar 
inicio a construção, no campus de Ondina. A nova sede será localizada entre a Escola de 
Comunicação e a Editora da UFBA. O início da construção será fevereiro do corrente ano. O 
custo estimado de dois milhoes e setecentos mil reais. Conforme o projeto desenvolvido o 
prédio terá três pavimentos,com possibilidade de ampliação para quatro.   

b e g)  Organização do acervo Arquivístico do ICI e Apoio social aos estudantes do ICI - O 
arquivo foi transferido para o prédio de Ondina, dando início às atividades de seleção de 
documentos. As salas foram organizadas para atender as atividades e foram comprados 
equipamentos para implementação, como aparelho para digitalização, e computador para dar 
continuidade às atividades. Através da Pró- Reitoria Estudantil, que deu continuidade Programa 
de Desenvolvimento de Ações Institucional, o ICI solicitou e teve aprovado a continuidade do 
projeto de Arquivo. Assim, foi possível a ampliação do número de alunos para desenvolver o 
projeto dentro do prazo de um ano, conseguindo-se maior número de alunos para participar da 
atividade e assim ampliar o apoio social. Também ampliou-se o espaço de laboratório de 
informática para possibilitar maior acesso aos computadores por alunos da graduação, 
propocionando também um espaço mais agradável, tanto no laboratório como na Biblioteca, que 
também recebeu nova decoração, mudança de layout, assim como novos móveis. 

Quanto a meta e) Implantação do doutorado em Ciência da Informação - O projeto foi 
aprovado pela Congregação do ICI e pela Câmara de Pós-Graduação da UFBa. Por sugestão da 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação está sendo efetuado alguns ajustes ao projeto para ser reenviado 
a Capes. Estas alterações deverão ser aprovadas pela Cãmara de Pós. Em dezembro de 2009 a 
Congregação do ICI aprovou os reajustes sugeridos.  

i) Dar Condição de melhoria á sala do Diretório Acadêmico de Biblioteconomia e 
Arquivologia - alguns equipamentos foram substituídos, os móveis foram trocados e deu-se 
apoio as atividades quando solicitadas pelos estudantes. Entretanto, não podemos ampliar o 
espaço destinado para o CA e DA, porque demandaria obras de construção e como estamos 
iniciando o projeto de construçaõ do prédio, em Ondina, não justificaria o investimento. 

j) Incentivar e apoiar a Educação continuada de professores k) Propiciar melhoria das 
condições de trabalho para docentes -  a meta era dois ou três cursos de atualização para o 
professor. Foi possível a realização de Curso para desenvolvimento de EAD(Ensino a Distancia) 
em parceria com o CPD da UFBA. Foram iniciados contatos com a USP para desenvolvimento de 
um curso na área de Editoração, porém não foi possível desenvolver o projeto em 2009, por 
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impossibilidade do Professor da USP. A alínea K foi desenvolvida em parte porque consegui-se 
colocar salas com apenas dois professores desenvolver uma sala para orientação de alunos da 
graduação e da pós-graduação, devidamente equipadas. Entretanto não é uma estrutura 
plenamente satisfatória. 

O apoio da Reitoria da UFBA, da VICE–REITORIA e DA PROPLAD (destaca-se aqui o setor de 
Projetos e do REUNI) assim como a PROGRAD foram decisivos para o desenvolvimento e alcance 
das metas, além do apoio incondicional da FAPESB, da Congregação do ICI, dos professores, 
funcionários e alunos. 

Desta forma, todas as ações previstas foram realizadas totalmente ou em parte. 

Um dos problemas que persistem prejudicando as ações é a falta de funcionários técnico- 
administrativo, em toda unidade só contamos com dez funcionários. Através do Programa Reuni 
estamos na espera da contratação de mais três funcionários. 

 
3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

a) Implantação novo currículo nos cursos de Arquivologia; 
b) Revisão curricular do Curso de Biblioteconomia;  
c) Projeto Melhor curso, produto de acordo firmado entre a Comissão própria de Avaliação- 

CPA/UFBA e a PROPLAD, procura vincular o trabalho da CPA com a avaliação anual do 
ENADE e das condições de oferta do Curso. Tem como objetivo realizar diagnóstico das 
condições de oferta dos cursos de graduação que serão avaliados pelo ENADE. Após a 
realização do diagnóstico propor e implementar medidas para melhorar o conceito do s 
cursos avaliados; 

d) projetos de infraestrutura, entre estes o Subprojeto, vinculado ao projeto UFBA, submetido 
a CAPES sob o Edital Pró-Equipamentos Institucional Nº 11/2009, tendo obtido aprovação 
para aquisição de equipamentos de informática visando a renovação de seu laboratório de 
apoio às atividades de ensino e pesquisa; 

e) recomposta a Comissão responsável pelo Reajuste ao projeto do curso do doutorado em 
Ciência da Informação, aprovado anteriormente pela Câmara de Pós-Graduação da UFBA e 
pela Congregação da Unidade, para reenvio a CAPES. Busca-se ampliar o raio de atuação do 
Programa na formação de pesquisadores da área na Região Nordeste do país;  

f) Qualificação docente – dentro do Programa de Qualificação foi autorizada a saída para pós-
doutorado de dois professores, sendo um do Departamento Fundamentos e Processos 
Informacionais - DFPI e um Departamento de Documentação e Informação – DDI; 

g)  Treinamento de professores no Modlle, para desenvolvimento de EAD, em parceria como 
CPD;  

h) Ampliação do quadro de professores através de Concurso Público. Foram efetuados dois 
concursos, com inserção de mais seis professores no quadro do ICI, sendo três do Programa 
REUNI;   

i) Concurso para professor substituto no DDI; 
j) Palestras aberta a comunidade: proferidas por docentes externos, para Graduação e Pós 

Graduação (Entidades convidadas: Internacionais: Université de NICE- França; Universidade 
do Porto; Universidade de Kent; Nacionais: UFSC; UFP; UFS; UFMG, UNB, MCT/Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia- IBICT), Ministério da Cultura e Biblioteca 
Nacional; 

k) Projeto de Curso de especialização na área da Arquivologia e Iconografia, juntamente com a 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro; 

l) O curso de Especialização Engenharia e Gestão do conhecimento: Inteligência Empresarial: 
duas turmas: uma para profissionais graduados em áreas diversas e uma para oficiais da 
Policia Militar, teve as disciplinas concluídas. Os alunos iniciaram a última etapa ou seja, a 
fase de desenvolvimento da monografia de conclusão; 

m) Busca de ações em parcerias, com a Aliança Francesa, Fundação Pedro Calmon, Instituto 
Anísio Teixeira, com empresas, com o terceiro setor, institutos de pesquisas, universidades 
nacionais e estrangeiras, estabelecendo alianças estratégicas e pesquisas cooperativas. 
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4. DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 
O PPGCI, avaliado pela CAPES com conceito 4, vem consolidando e fortalecendo seu crescimento a 
cada ano. Os cursos de Biblioteconomia e Arquivologia ,conquistaram o premio no Guia de 
estudantes Melhores Universidades 2009. 

 
a. Bolsas Capes para Mestrandos em 2009: 07 (sete) 

b. Bolsa FAPESB para Mestrandos em 2009: 03 (três) 

c. Bolsa CNPq para Mestrandos em 2009: 01 (uma) 

d. Publicações Docentes, Projetos de grupos de Pesquisas; Participações em Bancas Examinadoras 
em várias Universidades Federais e na UFBA, Participações como Pareceristas Ad Hoc em 
Comitês Científicos de Eventos e de Periódicos Científicos; palestras proferidas: constantes dos 
respectivos Currículos Lattes e dos Relatórios Anuais dos Departamentos de lotação dos 
professores. 
 

e. Participação de professores na coletânea dos melhores trabalhos apresentados X ENANCIB, 
durante evento na Paraíba e na Comissão Avaliadora para a Seleção da Melhor Tese defendida 
na área no ano de 2008. Neste mesmo evento, duas Dissertações defendidas no Programa 
concorreram ao prêmio da melhor dissertação em âmbito nacional e um dos nossos professores 
integrou a Comissão Avaliadora para a Seleção da Melhor Tese defendida na área no ano de 
2008 para o mesmo prêmio. Também coordenaram mesas e relataram as atividades 
desenvolvidas no interior dos GT, indicando o reconhecimento nacional da massa crítica 
instalada na Pós Graduação do ICI-PPGI. 

f. Participação a convite de um professor no Seminário 10 anos de Arquivologia da Universidade 
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) realizado na semana de 19 a 23 de outubro. 

g. A proposta Mestrado Profissional em Ciência da Informação com ênfase em Informação e Saúde 
em Plataformas Digitais foi aprovado pela plenária do DDI e colegiado de Pós-Graduação do ICI. 
Após aprovação do projeto final será encaminhado a Congregação da Unidade e a PRPPG. 

h. Promoção de Curso de Cursos intensivos para os seguintes componentes  curriculares do DDI: 
Laboratório de Arquivo Permanente II; Organização Temática da Informação III e Arquivo 
Corrente II. 

i. Apresentação à comunidade UFBA da planta arquitetônica do novo prédio do ICI, a ser 
construído no campus de Ondina, destaca-se que o novo prédio terá salas individuais para 
professores;  os espaços do  CA e o DA, destinado a comunidade discente, serão  separados, 
permitindo melhor desenvolvimento das atividades por cada curso; a pós–graduação terá seis  
salas (três salas de aula e três para laboratóirio e estudo  individuais para estudo). Teremos um 
auditório privativo de 120 lugares. A Graduação contará com um laboratório de preservação, 
um de higienização e outro de conversão digital e informática. Em novembro de 2009 foi 
lançado o processo licitatório n. 23066 036037/ 09- 09 para obra de Construção do prédio do 
ICI, concorrência 021/2009, no valor de $R3.732.192,15 ( Três milhões setecentos e trinta e 
dois mil e cento e noventa e dois reais e quinze centavos). A Empresa que ganhou a 
concorrência foi a IMPACTO. 

 
 
5. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA  
 
A) Em 2009 a UFBA, participou do Edital do MCT/IBICT referente ao Programa de Repositório 
Institucional - RI. Por deliberação do Reitor da UFBA o ICI foi designado como coordenador do 
projeto. 
Após concorrência e aprovação pelo IBIC/MCT foi assinado um termo de compromisso, entre a 
Reitoria e o MCT/IBICT, para o desenvolvimento do Projeto de RI. O ICI foi representando a Reitoria 
para a reunião em Brasília. Na ocasião, o diretor do ICI assinou um termo de responsabilidade 
referente ao recebimento de um servidor para o desenvolvimento do projeto com o DSPACE 
instalado, que ficará sob a guarda do CPD/UFBA (processo UFBA n.23066.0007 30/10-13) referente a 
providencias para guarda de bens de terceiro, de acordo com a resolução em vigor, na UFBA. O 
equipamento foi recebido em novembro de  2009 e o processo foi aberto em 08 de janeiro de 2010, 
pela PROPLAD.   
Ainda sobre o projeto REPOSITÓRIO DA UFBA o reitor assinou duas portarias: a primeira sobre a 
composição da equipe, indicada pelo ICI Portaria n. 184/2009, onde consta Pelo ICI: dois 
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professores, dois funcionários técnico-administrativo, sendo um deles a bibliotecária; pela EDUFBA o 
diretor e dois funcionários indicados pela EDUFBA; um professor da Escola de Comunicação, Um 
técnico do CPD. Será também parte do corpo de desenvolvimento do projeto o Sistema de 
Biblioteca da UFBA. A segunda portaria assinada pelo Reitor foi referente à Política do Repositório 
da UFBA, de n. 24/2010. 
 
B) Continuação do “projeto história da UFBA”, com dois subprojetos: Elementos de Informação para 
a história da UFBA e a história da UFBA, um passeio através da memória dos reitores. 
A qualificação docente permite aumento crescente de projetos apoiados pelo PIBIC, UFBA e pela 
FAPESB, intensificando a inserção da graduação nos projetos de pesquisa. 
 
 
6. PROJETO DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

• Projeto de Caráter permanente: “Livro Livre Salvador” continua como mais relevante para 
o ICI, de acordo com sua missão, no ano de 2009. O destaque é dado pela sua abrangência, 
na cidade do Salvador com a participação efetiva de várias entidades pública e privada, do 
estado da Bahia. 

 
• Projeto de Curso de Extensão “Auxiliar de biblioteca” em parceria com o SESC, proposta 

apresentada na 216ª reunião do DDI. 
 

• Curso de atualização de catalogação, devido às mudanças ocorridas recentemente no código 
de catalogação.  

 
 
7. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 
a) Ações nos Barrios da cidade do Salvador do projeto Livro Livre Salvador, fazendo parte das 

comemorações dos dez anos do ICI. 
 

b) IX CINFORM- Encontro Nacional de Ciência da Informação, Promoção ICI / UFBA/UNIVERSIDADE 
DE NICE (junho) teve como tema Colóquio Cultura, Percepção e Representação e (Eco) logia e 
(Eco) nomia da Informação: Até onde vai nossa responsabilidade? Com este evento teve 
Participação ativa no Ano da França no Brasil, programa do Governo Federal com 
participação da UFBa.(junho). 

c) Realização do  simpósio Internacional memória social e meios de armazenamento em parceria 
com o GOETHE- INSTITUT e a Fundação Pedro Calmon.(setembro). 

d) Exposição da Parede Galeria , no espaço do ICI: 

Livro-Livre: Trilhas, Trajetos e Emoções - Memórias em Imagens e Depoimentos, (entre abril e 
maio de 2009) exposição coletiva de fotografias acompanhadas de textos, resultado do projeto 
Livro Livre Salvador. 

O Sagrado e o Profano,  (entre junho e julho de 2009) exposição individual de fotografias de 
Rubens Ribeiro, realizada no âmbito do IX CINFORM; 

As Artes em Cartaz: Pintura, Poesia, Cinema, Fotografia, Desenho, Escultura, Teatro, (de 
dezembro 2009 a março 2010) exposição de cartazes (coleção particular) nacionais e 
internacionais, predominantemente dos anos 1970. 

 
 
8. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 
Colaboração em pesquisa: Université de Nice –França; Universidade do Porto- Portugal, Universidade 
do Texas- EUA; Universidade de Kent-Inglaterra.   
O programa de intercâmbio pode incluir estudantes de graduação e pós-graduação; professores, 
pesquisadores e pessoal técnico e administrativo de nível superior. 
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9. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE  
 
O ICI participou ativamente da elaboração do novo Estatuto e Regimento da UFBA. Por sugestão, 
elaborada pelo ICI, foi acrescentado ao novo Regimento da UFBA uma Comissão Permanente de 
Arquivo, com aprovação unanime do Conselho Universitário-CONSUNI. Desta forma, a UFBA 
acrescentou em sua estrutura mais uma Comissão subordinada diretamente ao Reitor da UFBA. Os 
membros Permanentes desta Comissão foram sugeridos pela Comissão Temporária de Arquivo 
designada por portaria do Reitor da UFBA, com o objetivo de sugerir linhas de atuação da nova 
Comissão.  
Foi assinado convênio com Universidades estrangeiras, através da Assessoria Internacional da 
UFBA, (Universidad de León- Espanha; Université de Nice –França; Universidade do Porto- Portugal) 
como objeto desenvolver programa de Intercâmbio e Cooperação em todas as áreas acadêmicas 
oferecidas pelas Universidades, estes convênios assinados em 2008 continuam em vigor em 2009. 
Inclui programa de intercâmbio 
Na área Nacional convênio com O Ministério da Ciência e Tecnologia/IBICT para desenvolver o 
Projeto de Repositório Institucional da UFBA, coordenado pelo ICI e pela EDUFBA 
Na área estadual assinamos convênios e contrato, através da Coordenadoria de Convênios e 
Contratos da UFBA: com a FAPEX, para o curso de Especialização Engenharia e Gestão do 
conhecimento: Inteligência Empresarial, a ser desenvolvido para a Polícia Militar. Os contatos foram 
iniciados em 2008, porém a conclusão deu-se em 2009.   
 
 
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, referente à pós- graduação e a graduação 

 

Curso de Mestrado em Ciência da Informação* 

 Corpo Discente em 2009: 

2009.1 –  40 mestrandos  

Mestres titulados 2009.1-  13 (treze)  
 
2009.2n – 27 mestrandos 
 

 Alunos Regulares Selecionados em 2009 para ingresso em 2010: 14 (quatorze)  
 
No processo seletivo de 2009 observou-se o crescimento da demanda para disputa de vaga no Curso 
de Mestrado em Ciência da Informação, quando foram inscritos 56 candidatos que participaram da 
seleção, de várias áreas do conhecimento. 
 

 Corpo Docente em 2009 : 15 professores 

 
*Relação das Dissertações Defendidas em 2009.1 

 
ALELUIA, Lucitania Rocha de. Revista Baiana de Saúde Pública: produção do conhecimento 
científico de 1974 a 2008. Orientada pela Profa. Dra. Kátia de Carvalho. 
 
FERREIRA, Valdinéia Barreto. Acesso e uso dos repositórios digitais: comportamento 
informacional dos pesquisadores da Ciência da Informação no Brasil. Orientada pela Profa. Dra. 
Maria Yêda F. S. de Filgueiras Gomes. 
 
LEMOS, Cláudia José de Faria. Arquitetura da Informação aplicada à web sites de governo 
eletrônico: estudo e caso do Tribunal de Justiça da Bahia. Orientada pela Profa. Dra. Helena 
Pereira da Silva (orientador) 

 
LIMA, Alda. A auto-imagem do bibliotecário na sociedade contemporânea. Orientada pela 
Profa. Dra. Henriette Ferreira Gomes. 
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LIMA, Gillian Leandro de Queiroga. Sistemas informatizados existentes em serviços arquivísticos 
governamentais da cidade do Salvador. Orientada pelo Prof. Dr. Rubens Ribeiro Gonçalves da 
Silva 
 
MARQUES, Kátia Cunha. O Currículo Lattes e a política científica no Brasil: objetividade e 
subjetividades. Orientada pela Profa. Dra. Nanci Elizabeth Oddone. 
 
MEIRELLES, Rodrigo França. Gestão do processo editorial eletrônico, baseado no Modelo 
Acesso Aberto: estudo em periódicos da Universidade Federal da Bahia. Orientada pela Profa. 
Dra. Helena Pereira da Silva. 
 
MELO, José Augusto Mentor Couto. A contribuição do gerenciamento eletrônico de 
documentos (GED) para o processo de reconhecimento de firma nos tabelionatos de notas da 
cidade de Salvador. Orientada pela Profa. Dra. Aida Varela Varela. 
OLIVEIRA, Raimundo Muniz de. Biblioteca digital de teses e dissertações: grau de utilização 
pelos mestrandos do curso de Ciência da Informação do Brasil. Orientada pela Profa. Dra. Maria 
Isabel de Jesus Sousa.  

 
SANTANA, Fausta Joaquina Clarinda de. Descontinuidades e sombras: acesso a usos e fontes de 
informação numa comunidade rural e remota na sociedade da informação. Orientada pelo Prof. 
Dr. Othon Fernando Jambeiro Barbosa. 

 
SILVA, Lúcia Vera da. Competências em informação dos estudantes de graduação para a 
elaboração dos trabalhos acadêmicos: a contribuição das bibliotecas universitárias da UFBA. 
Orientada pela Profa. Dra. Henriette Ferreira Gomes. 
 
TERSO, Iole Costa. Alfabetização informacional e o uso de tecnologias por bibliotecários de 
Instituições de Ensino Superior privadas do município do Salvador. Orientada pelo Prof. Dr. 
Rubens Ribeiro Gonçalves Ribeiro.  

 

TROELSEN, Janneth Beatriz Terán Lopez. Uma abordagem semiótica da análise da informação 
visual através dos Brasões da Universidade Federal da Bahia. Orientada pela Profa. Dra. Lídia 
Maria B. Brandão Toutain. 

 
 
11. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010 
 

− Novo regimento para o Instituto de Ciência da Informação; 
 
− Implementação dos cursos de Pós graduação; 

 
− Doutorado em Ciência da Informação e do Curso de Especialização em Arquivologia e  

Iconografia,em Convênio com a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro; 
 
− Resultados do Projeto Melhor Curso na área da Graduação; 

 
− Implantação do Repositório da UFBA , na área científica, artística e cultural; 

 
− Ofertar componente curricular optativo para Braille; 

 
− Conclusão do projeto de Arquivo do ICI, consolidando o Nucleo de Laboratório; 

 
− Estimular a busca de bolsa e estágio par os alunos da graduação e da pós –graduação, 

através de programas de ações afirmativas, PIBIC e FAPESB; 
 
− Busca de eficácia administrativa, através da modernização dos processos de trabalho e 

da valorização e capacitação das pessoas; 
 
− Inauguração do Prédio do ICI no Campus de Ondina. 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS  
 
 
1- Introdução 
 
O Instituto de Geociências (IGEO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) iniciou suas atividades 
no ano de 1970, com os cursos de graduação em Geologia e Geografia e dois mestrados - um em 
Geofísica e outro em Sedimentologia. Ocupava então uma área de aproximadamente 5.400 m2, 
oferecendo 100 vagas anuais para a graduação e, atendendo a cerca de 800 alunos-disciplina por 
semestre.  

Nestes 40 anos de atividades foram criados dois novos cursos de graduação (geofísica e 
oceanografia), dois doutorados (geologia e geofísica), e mais dois mestrados (Geoquímica e 
Geografia), inúmeros cursos de extensão, além do recém-criado curso noturno de Geografia. Em 
1981 foram acrescidos 1.800 m2 a área construída (Bloco D), ocupado principalmente pelo Centro de 
Pesquisa em Geofísica e Geologia - CPGG. Atualmente o IGEO oferece à comunidade 210 vagas de 
ingresso anual, atendendo como Instituto Básico à cerca de 950 alunos-disciplina por semestre. No 
ano 2009 o IGEO contou com 900 alunos matriculados nos cursos de graduação da Unidade. 
Complementando as atividades de ensino na graduação o IGEO vem participando do esforço nacional 
para melhoria do ensino fundamental e médio através da oferta de cursos especiais para professores 
na área de Geografia. Atualmente o Instituto está passando por obras de ampliação com a 
construção do Anexo do Bloco-A com 3.200 m2 e o Anexo do Bloco-E com 380 m2.   

O quadro docente do Instituto é composto por 76 professores no quadro permanente e 17 
substitutos. O IGEO conta com 50 servidores técnicos e administrativos, sendo 32 na área 
administrativa e 18 técnicos de nível superior, médio e fundamental. Cerca de 25% deste quadro de 
docentes e técnicos é representado por profissionais que já cumpriram o tempo necessário para 
aposentadoria, alguns com processos em tramitação, outros em compulsória e outros alcançarão 
este tempo nos próximos 5 anos. 

No contexto da Pós-graduação, o IGEO vem se consolidando e ampliando sua excelência na formação 
de mestres e doutores na região Nordeste. Atualmente estão matriculados cerca de 230 alunos nos 
cursos de Pós-graduação. O Instituto conta com 20 pesquisadores nível 1 e 2 do CNPq. O conjunto 
dos pesquisadores do IGEO realizaram atividades vinculadas a cerca de 64 projetos de pesquisa 
financiados por agências de fomento à pesquisa e empresas (ex: CNPq, FINEP, FAPESB, CAPES, 
PETROBRÁS, ANP, CBPM, CPRM, CERB, RIO TINTO, NUCLEBRAS, BATTRE e etc.). A produção 
intelectual do Instituto no ano 2009 está relacionada em 77 artigos em congressos nacionais e 
internacionais, 40 artigos em periódicos científicos especializados e 18 livros e / ou capítulos de 
livros. 

Neste relatório serão apresentadas informações sobre as atividades relevantes desenvolvidas pelo 
Instituto de Geociências da UFBA tendo em vista o cumprimento dos objetivos e metas definidos 
para o ano de 2009 no Plano de Desenvolvimento Institucional do IGEO (PDI-IGEO)/UFBA. 

 
2- Metas definidas para o ano de 2009 

 
Metas Gerais da Unidade: 

 
01. Reestruturação acadêmica e administrativa através da revisão do regimento Interno do 

IGEO; 

02. Obras de construção do bloco anexo do IGEO; 

03. Reforma da secretaria administrativa do IGEO, espaço dos professores da geografia do 
Bloco-B 2º andar e de 2 laboratórios de graduação; 

04. Finalização do projeto e captação dos recursos para a obra do novo Laboratório de 
Preparação de Amostras; 

05. Aumento do número de bolsas de alunos de graduação; 

06. Melhorias na Infra-Estrutura – Reforma e ampliação dos laboratórios de ensino e de 
pesquisa; 
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07. Ampliação da climatização das salas de aulas; 

08. Melhorar a avaliação dos cursos de pós-graduação na CAPES; 

09. Melhoria do sistema de segurança predial e no entorno do IGEO (Instalação de câmaras, 
estabelecimento de rondas de segurança, etc); 

10. Ampliação dos convênios existentes e estabelecimento de novas parcerias; 

11. Contratação de 17 novos professores e 10 servidores técnico-administrativos; 

12. Acompanhamento das ações para construção de novo prédio que irá abrigar a biblioteca 
do IGEO juntamente com os Institutos de Matemática, Física e Química; 

13. Melhoria e ampliação do acervo de livros, mapas e material bibliográfico da biblioteca; 

14. Aquisição de um ônibus com capacidade para 40 passageiros para viagens de campo; 

15. Ampliar a infra-estrutura do IGEO para funcionamento do curso de graduação em 
Geografia noturno (biblioteca, laboratório de informática, cantina, almoxarifado de 
equipamentos, segurança, etc); 

16. Elaboração do projeto de implantação do Doutorado em Geografia; 

17. Ampliar o número de concluintes dos cursos de graduação e pós-graduação. 

 
3- Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas 
 
Para o cumprimento das metas estabelecidas, a Direção, Departamentos e Colegiados de Graduação 
e Pós-graduação desenvolveram esforços internos e externos no sentido de mobilizar os recursos 
humanos, matérias e financeiros. Neste sentido, foram renovados e/ou estabelecidos convênios com 
entidades governamentais, não-governamentais e empresas privadas, tais como: Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), PETROBRAS, FINEP, CNPq, CAPES, Governo do Estado da Bahia, BATTRE, 
Prefeituras Municipais, dentre outros. Estas parcerias permitiu ampliar a oferta de estágios para 
alunos de graduação e implementar novos projetos de pesquisa.  

Também foram realizadas reuniões e elaborados projetos em conjunto com a Administração Central 
da UFBA no sentido de viabilizar recursos para o cumprimento das metas definidas para o ano de 
2009. Neste particular destacam-se as ações que foram implementadas para a melhoria da 
segurança nas áreas internas e externas do IGEO, materializadas através do aumento do continente 
de pessoal de segurança e instalação de câmeras de segurança nas áreas interna e externa. 

As obras do novo prédio foram iniciadas e tem previsão de conclusão até junho de 2010. Foi iniciado 
em março/2009 o curso de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente. Também se 
destaca a aprovação do projeto de ampliação e reforma do Laboratório de Preparação de Amostras 
pela FINEP, no valor total de R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais) e cujas obras será 
iniciada no ano 2010. Finalmente, através de mobilização conjunta com a Reitoria da UFBA se 
conseguiu, através de emenda parlamentar individual, a complementação dos recursos para 
conclusão das obras de ampliação do Instituto. 

Com relação às metas não implementadas, destaca-se a necessidade de ampliação do Programa de 
Capacitação e Atualização Profissional dos Servidores Técnico-Administrativos, aquisição de veículos 
para melhor atendimento das viagens de campo, contratação de servidores técnicos para os 
laboratórios e conclusão do processo de reforma e modernização administrativa /acadêmica do 
Instituto com a atualização do Regimento Interno.  

Também como meta não realizada está a reforma da secretaria administrativa e as salas dos 
professores do Curso de Geografia localizadas no segundo andar do Bloco-B. Esta reforma não foi 
possível devido ao uso dos recursos da Universidade para atender a emergências e reforma do 
Instituto de Química e do prédio da Reitoria que tiveram problemas com incêndio e inundação, 
respectivamente. 

 
4- Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de Graduação e Pós-Graduação 

 
4.1- Cursos e treinamento de Docentes e Servidores Técnicos e Administrativos 
 

• 01 professor realizou estágio pós-doutoral no exterior (Prof. Ângelo Serpa - Humboldt-
Universität de Berlim, Alemanha. 
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• 08 Servidores Técnicos-Administrativos participaram de cursos de capacitação oferecidos 
pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas e outras instituições. 

 

4.2- Melhorias na infra-estrutura-física predial e equipamentos 
 

• Início das obras de ampliação e reforma do prédio do Instituto. 

• Aquisição de novos equipamentos de informática para secretarias dos colegiados de 
graduação, departamentos e Pós-graduação em Geografia (este último com recursos do 
edital Pró-Equipamentos) – Todos foram equipados com novos computadores. 

• Manutenção de salas de aulas do piso térreo e primeiro andar – Pintura, substituídas portas, 
fechaduras danificadas e requalificação dos pontos da rede de internet nas salas de aulas do 
piso térreo. 

• Manutenção do sistema de refrigeração de 05 (sete) salas de aulas e 03 (três) laboratórios 
de graduação; 

• Execução de obras para Instalação do Laboratório de Graduação de Geoprocessamento e 
Cartografia Digital e aquisição 20 computadores novos. 

• Aprovação de projeto no edital Pró-equipamentos (CAPES) para aquisição de equipamentos 
para os laboratórios vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Geoquímica. 

• Manutenção de 03 (três) sanitários – Troca de vasos, mictórios, portas e pintura geral; 

• Aquisição de equipamentos para apoio a graduação – Foram adquiridas 8 bússolas, 6 GPS e 
03 datashows. 

• Em ação conjunta com a Reitoria foram estabelecidas novas rotinas e procedimentos para 
melhoria da estrutura para realização das atividades de campo dos cursos de graduação. 
Tais medidas constaram de contratação de empresa especializada para transporte, 
hospedagem e alimentação dos alunos e transporte dos professores. 

• Elaboração de projetos para aquisição de ônibus com capacidade para 40 passageiros e 
ampliação do acervo da biblioteca. 

• Foram adotadas medidas para funcionamento da biblioteca, laboratório de informática, 
cantina e almoxarifado de equipamentos didáticos até as 21 horas.  

 
4.3- Cursos de curta duração e atividades de extensão: 

 
• Curso de Extensão Geoprocessamento e Geomorfologia: aplicações em Geografia e Geologia 
– 68 horas. 

• Projeto de Extensão: Biorremediação de manguezais na Baia de todos os Santos 
Coordenadores: Antônio Fernando de Souza Queiroz / Olivia Maria Cordeiro de Oliveira. 

• Projeto de Extensão: Projeto de Monitoramento de Manguezais e de Apicuns Coordenadores: 
Antônio Fernando de Souza Queiroz / Gisele Mara Hadlich. 

• Projeto de Extensão: Programa de Formação de Recursos Humanos em Atividades de 
Pesquisa e de Ensino – FRHAPE/NEA. 

• Coordenadores: Antônio Fernando de Souza Queiroz / Karina Santos Garcia. 

• Manutenção do Blog (weblog) “Geologia Marinha e Costeira” para divulgação junto à 
comunidade de temas de interesse relacionados à estas disciplinas – http: 
www.geologiamarinha.blogspot.com. Iniciado em 31 de agosto de 2009 tem até o momento 
22 matérias publicadas e quase 2.000 acessos. 

• Organização da Exposição do IGEO-UFBA na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na 
Bahia, realizado de 19 a 25 de outubro de 2009 no Museu de Ciência e Tecnologia da UNEB. 

• Aprovação do projeto de extensão “Fósseis do Brasil: conhecer o passado e preservar para o 
futuro” pelo MEC/SESu/DIFES (Edital 06 PROEXT 2009), solicitando recursos e bolsas de 
iniciação à extensão para os estagiários – aprovado, aguardando repasse dos recursos à 
UFBA. Coordenadora Profa. Simone Moraes. 
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• Elaboração e submissão do projeto de extensão “Reimplantação e Requalificação do Museu 
de Geociências do IGEO-UFBA”, encaminhado ao Edital CNPq 64/2009, solicitando recursos e 
bolsas de extensão e de iniciação tecnológica e industrial para os estagiários – aguardando 
avaliação do CNPq. 

• Continuidade do Projeto de Extensão de atendimento gratuito a sociedade na identificação 
e caracterização de minerais e minérios através do Laboratório de Difração de Raios-X 
(realizando no ano 57 análises). 

 
 

4.4- Bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e estágios 
 

• Ampliação da oferta de estágios em instituições governamentais e privadas, inclusive no 
período de férias escolares (ex: CBPM, CPRM, PETROBRAS, CERB, CRA, DNPM, FERBASA, 
LARGO MINERAÇÃO, YAMANA MINERAÇÃO, IMA, CETREL, MIRABELA MINERAÇÃO, Governo do 
Estado e Prefeituras Municipal). 

 

Tabela 1- Bolsas para alunos dos cursos de graduação do IGEO - 2009 

INSTITUIÇÃO Geologia Geofísica Geografia Oceanografia Total 

CNPq 08 07 03 02 20 

ANP 04 08 --- --- 12 

FAPESB 03 02 02 03 10 

Programa 
Permanecer 

07 02 09 01 19 

Total 61 

 

 
 
 

Tabela 2- Bolsas para alunos dos cursos de pós-graduação do IGEO - 2009 

INSTITUIÇÃO Geologia Geofísica Geografia Geoquímica Total 

CAPES 20 11 10 07 48 

CNPq 12 06 03 --- 21 

ANP --- 02 --- --- 02 

FAPESB 02 03 03 01 09 

    Total 80 

Tabela 3- Estágios extra-curriculares dos alunos de graduação no ano de 2009 

Curso Número 
de alunos 

Instituição 

26 SEC - Secretaria de Educação do Estado da Bahia; 
Secretaria de Municipal de Educação e Cultura; 
Escolas particulares (Licenciatura) 

Geografia 

14 CONDER, IMA, IBGE, SMA, PMS, Limpurb, SEMA, COGEL 
(Bacharelado) 

Geologia 25 CPRM, IMA, CBPM, Concremat, Cetrel S/A, FEP/BA, PETROBRAS 

Geofísica 1 PETROBRAS 

Total 66 
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4.5- Outras ações para melhoria do ensino da graduação e pós-graduação: 

 
• Projeto de doutorado em Geografia enviado à Pró-Reitoria para exame antes de encaminhar 
para a CAPES. 

• Contratação de 05 professores em regime de Dedicação Exclusiva (DE) e 07 em regime de 
20h. 

• Participação de Coordenadores de Colegiados de BI em eventos nacionais de interesse para 
a gestão acadêmica dos cursos: (a) Geologia - VIII FNCG - Fórum Nacional dos Cursos de 
Geologia - 12 a 14 de maio de 2009, na cidade do Rio de Janeiro (b) Oceanografia - II 
ENCOGRAD – Encontro de coordenadores de ciências do mar. João Pessoa, PB, novembro de 
2009. 

• No curso de Graduação em Geologia foram implantados ajustes no currículo, seguindo 
diretrizes aprovadas no Colegiado do Curso e aprovação da Câmara de Ensino de Graduação, 
os quais encontram-se sumarizados a seguir. 

• Foi realizado nos semestres 2009.1 e 2009.2 a avaliação dos componentes curriculares 
obrigatórios do curso de graduação em Geologia da UFBA objetivando identificar possível(is) 
deficiência(s) nos componentes curriculares ministrados de modo a implementar ações 
visando a melhoria da formação do alunado do curso.  

 
5- Destaques em relação ao ensino de Graduação e Pós-Graduação 
 

Neste item são apresentados alguns dados relativos ao desempenho do Instituto nos últimos 
03 (três) anos. 
 
 

 Tabela 4- Alunos matriculados no primeiro/segundo semestre nos cursos de graduação do IGEO 
nos anos 2007, 2008 e 2009 

 Ano Geologia Geografia 
Linc/Bac 

Geofísica Oceanografia Total 

 2007 280/260 241/254 88/80 83/82 692/676 

 2008 280/262 265/269 70/62 114/110 729/703 

 2009 288/268 389/393 95/95 135/131 907/887 

 
 

Tabela 5- Alunos concluintes nos cursos de graduação do IGEO entre os anos 2007 e 2009 

Ano Geologia Geografia 
Linc/Bac 

Geofísica Oceanografia Total 

2007 30 21/18 18 --- 87 

2008 26 11/20 6 6 69 

2009 35 25/18 14 08 100 

 
 

Tabela 6- Defesas de Teses de Doutorado, Dissertações de Mestrado e Monografias de 
Especialização dos cursos do IGEO 2007/2008/2009 

 Geologia Geofísica Geografia Total 

Doutorado 05/05/05 02/03/06 ---- 07 / 08 / 11 

Mestrado 06/12/09 07/01/02 25/14/14 38 / 27 / 25 

Especialização 12/--/-- ---- ---- 12 / 00 
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Tabela 7- Avaliação externas dos cursos de graduação e pós-graduação do IGEO 

 Geologia Geofísica Geografia Geoquímica 

CAPE (pós-
graduação) 

4 4 4 3 

ENADE (graduação) --- --- 4 --- 

 
 
5.1- Participação dos Docentes do IGEO/UFBA em Eventos Nacionais e Internacionais 
 
5.1.1. TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS NACIONAIS 
 

 
 - Workshop da Rede de Geofísica de Exploração, Museu Geológico da Bahia, 1 e 2 de outubro de 
2009, Salvador, BA. 

01. Atenuação de Múltiplas do Talude Continental utilizando Deconvolução Preditiva Multicanal, 
Milton José Porsani, Paulo Espinheira Menezes de Melo, Rosangela Maciel, Luiz Alberto de 
Souza Lima e Hans Castro Einsiedler. 

02. Métodos de Migração Kirchhoff, Tiro Comum, Ondas Planas e RTM aplicados ao Dado Sísmico 
BP 2004, Reynam da Cruz Pestana, Nei Davi Figueiredo, Enock Fernandes Alves e  Gary 
Corey Aldunate Poquechoque. 

03. Inversão de Velocidades Intervalares usando Dix, SVD e MRE – Aplicação a Dados Reais da 
Bacia do Jequitinhonha, Valter Marques dos Santos Neto e Amin Bassrei  

04. Representação do Campo de Velocidades Sísmicas Compressionais do Modelo da Quebra da 
Plataforma Continental usando Diferentes Parametrizações, Jorge Luis dos Santos Santana e 
Wilson Mouzer Figueiró. 

05. Estimativa de Velocidades Intervalares empregando RTM em Famílias de Tiro Comum 
Levantadas no Talude Continental, Marco Antonio Barsottelli Botelho e Antônio Vladimir 
Moura Lima. 

06. Modelagem Sísmica com a Equação da Onda Anti-Dispersiva, Wellington Carlos da Rosa 
Nascimento e Reynam da Cruz Pestana. 

07. Migração Pré-empilhamento em Tempo de Seções de Afastamento Constante, Enock 
Fernandes Alves e Reynam da Cruz Pestana. 

08. Migração Reserva no Tempo usando Derivadas Espaciais Calculadas Implicitamente, Nei Davi 
Figueiredo, Reynam da Cruz Pestana e Dan Douglas Kosloff. 

09. Migração FD e FFD usando Aproximações de Padé Complexa, Daniela Amazonas, Jessé 
Carvalho Costa, Joerg Dietrich Wilhelm Schleicher e Reynam da Cruz Pestana. 

10. Atenuação de Reflexões Múltiplas na Região do Talude Continental utilizando Deconvolução 
Iterativa, Felipe Vidal Fernandes, Milton José Porsani e Paulo Espinheira Menezes de Melo. 

11. An Optimum Mixed-Phase Inverse Filter for Seismic Trace Deconvolution, Dorian Caraballo 
Ledesma e Milton José Porsani. 

12. Inversão de Velocidades Intervalares usando Dix, SVD e MRE – Teoria e Aplicação a Dados 
Sintéticos, Valter Marques dos Santos Neto e Amin Bassrei. 

 
- XXXII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, Campus da UFMT, outubro 
de 2009, Cuiabá, MT. 
 

13. BASSREI, A., SOARES, D. L. S. S., Inversão de dados geofísicos de amplitude versus 
afastamento pela decomposição por valores singulares. 

 
- XXVII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2009, Hotel Sagres, novembro de 2009, Belém, 
PA. 

 
14. BASSREI, A., Análise da persistência de séries espaciais: aplicação em perfís geofísicos de 

velocidade, resistividade e densidade. 
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- XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2009, Natal 
 

15. ARRUDA, W. Z., LENTINI, C. A. D., Satellite-derived upper layer heat content in Equatorial 
Atlantic: Comparison with PIRATA buoys, p. 6385-6392. 

16. ARRUDA, W. Z., LENTINI, C. A. D., On the propagation of the upper ocean heat anomalies in 
the South Atlantic, p. 6393-6399. 

17. LENTINI, C. A. D., ARRUDA, W. Z., A Census of the Cold Core eddies on the Brazil-Malvinas 
Confluence Region from TOPEX/POSEIDON altimeter: 1993-1998, p. 6517-6523. 

18. Lima, L. N., LENTINI, C. A. D., Variabilidade sazonal da profundidade da camada de mistura 
na região do Complexo Recifal dos Abrolhos e da Cadeia Vitória-Trindade baseada em dados 
de ventos derivados do satélite QuikSCAT, p. 6533-6540. 

19.  LISBOA, D. S., LENTINI, C. A. D., Geração de mapas de HotSpots e Índice de Aquecimento 
para identificação de regiões de branqueamento no Nordeste do Brasil com base em dois 
conjuntos de dados, p. 6541-6547. 

20. SCHEER, Márcia, A. P. S.; ROCHA, J. V. Estudo das transformações do uso da terra em 
municípios componentes da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu (SP) por meio de 
Geoprocessamento e do modelo Shift Share, 1979 a 2001.. In: Anais do XIV Simpósio de 
Sensoriamento Remoto. São José dos Campos : INPE, 2009. v. 1. p. 1611-1618.  

21. JESUS, R. S., HADLICH, G. M. Análise multitemporal de apicuns em Madre de Deus e 
Saubara, Bahia In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, XIV, 2009, Natal, RN. 
Anais.... São José dos Campos: MCT/INPE, 2009. v.1. p.5881 – 5886. 

22. HADLICH, G. M., UCHA, J. M., OLIVEIRA, T. L. de Distribuição de apicuns e de manguezais na 
Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 
2009, Natal, RN. Anais.... São José dos Campos: MCT/INPE, 2009. v.1. p.4607 – 4614. 

23. ASSUMPCAO, H. C. P., HADLICH, G. M. Mapeamento geomorfológico preliminar da folha 
Seabra (SD24-V-A-I), Bahia, com o uso de imagem SRTM In: Simpósio Nacional de 
Sensoriamento Remoto, XIV, 2009, Natal, RN. Anais.... São José dos Campos: MCT/INPE, 
2009. v.1. p.3487 – 3494. 

 
 
- XIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2009, Viçosa 
 

24. JESUS, R. S., HADLICH, G. M. Apicuns: importância social em Madre de Deus e em Saubara, 
Bahia.  Anais.... Viçosa: Ed. UFV, 2009. v.1. p.1 – 14. 

25. QUEIROZ, L. C., COSTA, A. F., HADLICH, G. M. Mapeamento geológico preliminar da folha 
Velha Boipeba (SD-24-X-C-IV), Bahia, com uso do programa Spring. In: XIII Simpósio Nacional 
de Geografia Física Aplicada, 2009, Viçosa. Anais.... Viçosa: , 2009. v.1. p.1 – 12. 

26. PASSOS, A.L.O., ROCHA, S.S., HADLICH, G. M. Análise temporal preliminar do uso do solo da 
folha Barreiras (SD-23-V-B-III), Bahia In: XIII Simpósio Nacional de Geografia Física Aplicada, 
2009,Viçosa.  Anais.... Viçosa: , 2009. v.1. p.1 – 5. 

27. IVANA GIL SILVA; DÁRIA MA. CARDOSO NASCIMENTO: As razões da pesca com explosivos no 
mar do Subúrbio Ferroviário em Salvador (BA). 

 
- 60 Congresso Nacional de Botânica, 2009, Feira de Santana. 
 

28. ANDRADE, C. L. N., HADLICH, G. M. Estrutura da vegetaçao de bosques na transição apicum-
manguezal em Saubara, Bahia In: Anais. Feira de Santana: UEFS, 2009. 

 
- VIII Encontro Nacional de ANPEGE, Curitiba (PR), 
 

29. ALCÂNTARA, D. M. GERMANI, Guiomar. Fundo de Pasto: Um Conceito em Movimento In: 
Anais em CD do 2009. p. 1-15. 

30. SOUZA,Maria de Lourdes Costa e GERMANI, Guiomar.  Interesses na Produção do Espaço no 
Litoral Norte da Bahia: Massarandupió e seu Entorno. In: Anais em CD do VIII Encontro 
Nacional de ANPEGE, Curitiba (PR), 2009. p. 1-15 

 
- 2º Simpósio O rural e O urbano no Brasil, 2009, Rio de Janeiro. 

31. HENRIQUE, Wendel. Cachoeira e a (re) urbanização de uma cidade pequena no Recôncavo 
da Bahia a partir da expansão do ensino superior. In: Anais do 2º Simpósio O rural e O 
urbano no Brasil. Rio de Janeiro : UERJ, 2009. v. 1. p. 01-11. 
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32. HENRIQUE, Wendel; TRINDADE, E.; FERNANDES, H. S. A centralidade de Cruz das Almas e 
Santo Antônio de Jesus no Recôncavo baiano e a instalação de novas formas no cotidiano 
desses muncípios. In: Anais do 2º Simpósio O rural e O urbano no Brasil. Rio de Janeiro: 
UERJ, 2009. v. 01. p. 1-16. 

- XIII ENAnpur - Encontro Nacional da ANPUR, 2009, Florianópolis. 
 

33. SOUZA, C. F.; VASCONCELOS, Pedro. A. . ST 5. Urbanismo, Urbanização e planejamento na 
história. In: XIII ENAnpur Florianópolis : ANPUR / UFSC, 2009. v. 1. p. 1-4. 

 
 
5.1.2. TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS INTERNACIONAIS 
 
- 11º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, Centro de Convenções da 
Bahia, 23 a 27 de agosto de 2009, Salvador, BA. 

 
01. SILVA, C. J. M. G., BASSREI, A., Regularização de problemas inversos por seleção de valores 

singulares: aplicação em tomografia iterativa de tempos de trânsito. 
02. SANTOS NETO, V. M., BASSREI, A., Inversão de velocidades intervalares via Dix, SVD e 

entropia relativa mínima.  
03. OLIVEIRA, N. P., BASSREI, A., Critério da validação cruzada generalizada na escolha do 

parâmetro ótimo: aplicação em tomografia linear de tempos de trânsito.  
04. PORSANI, M. J., SILVA, M. G., MELO, P. E. M., Filtragem do ground roll utilizando SVD.  
05. FERREIRA, L. E. S., MELO, P. E. M., PORSANI, M. J., Atenuação do ground roll utilizando a 

plataforma GêBR.  
06. TELES, M. R. L. ; FIGUEIRÓ, W. M. . Modelagem sísmica de tempos de trânsito de reflexão 

em interface parabólica.  
07. Santos, E. S. M., SILVA, R. W. S., Sampaio, E. E. S., Silva, E., Monteiro, M., Análise de risco 

de colapso cárstico na zona urbana e periurbana de Lapão.   
08. Sampaio, E. E. S., VLF-EM anomalies simulation by underground line sources of alternating 

current.   
09. Gonçalves, B. F., Sampaio, E. E. S., Filtragem diferencial adaptativa para o cálculo de alta 

precisão dos gradientes e tensores de campos potenciais no domínio do espaço.   
10. Figueredo, N. D., PESTANA, R. C., Kosloff, D., Migração reversa no tempo usando derivadas 

espaciais calculadas implicitamente.   
11. Nascimento, W. C. R., PESTANA, R. C., Modelagem Sísmica Com a Equação da Onda Anti-

Dispersiva.   
12. PESTANA, R. C., STOFFA, P. L., Rapid expansion method (REM) for time-stepping in reverse 

time migration (RTM).  
13. STOFFA, P. L., PESTANA, R. C., Numerical solution of the acoustic wave equation by the 

rapid expansion method (REM) - A one step time evolution algorithm.   
 
 

- American Geophysical Union 2009 Fall Meeting, Moscone Center, 14  a 19 de dezembro de 
2009, San Francisco, CA, USA. 

 
14. BASSREI, A., OLIVEIRA, N. P., The generalized cross-validation method applied to 

geophysical linear traveltime tomography  
 

- European Association of Geoscientists and Engineers Subsalt Imaging Workshop: Focus on 
Azimuth, 2009, Cairo, Egypt. 

 
15. STOFFA, P. L., PESTANA, R. C., Time Evolution of the Wave Equation using the Rapid 

Expansion Method for Highly Accurate RTM. 
 

- 79th Society of Exploration Geophysicists annual meeting, novembro de 2009, Houston, Texas, 
USA. 

 
16. PORSANI, M. J., SILVA, M. G., MELO, P. E. M., Ground roll attenation based on SVD filtering. 
17. STOFFA, P. L., PESTANA, R. C.,  Numerical solution of the acoustic wave equation by the 

rapid expansion method (REM) - A one step time evolution algorithm, p. 2672-2676.  
18. PESTANA, R. C., STOFFA, P. L., Rapid expansion method (REM) for time-stepping in reverse 

time migration (RTM), p. 2819-2823.   
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- 12º Encontro de Geógrafos da América Latina, 2009, Montevidéu. 
 

19. HENRIQUE, Wendel. Cidades médias e pequenas da rede urbana do Recôncavo da Bahia. 
Uma análise sobre Cachoeira. In: Anais do 12. EGAL. Montevidéu : Universidade de la 
Republica, 2009. v. 01. p. 01-12.  

20. KUHN, E. R.; GERMANI, Guiomar. Conflitos na Pesca Artesanal em São Francisco do 
Paraguaçu - Bahia. In: Anais do 12. EGAL. Montevidéu : Universidade de la Republica, 2009. 

21. MONTEIRO, S. S.; PROST, Catherine. Impactos de atividades econômicas sobre os recursos 
hídricos na Baía do Iguape e Saubara. In: Anais do 12. EGAL. Montevidéu : Universidade de la 
Republica, 2009. v. 1. p. 1-15.  

22. SILVA, Sylvio B. M. E. ; CARVALHO, Silvana Sá de; SILVA, Barbara. C. M. N. . Globalização, 
turismo e residências secundárias: o exemplo de Salvador-Bahia e de sua região de 
influência. In: Anais do 12. EGAL. Montevidéu : Universidade de la Republica, 2009. p. 1-12.  

23. SILVA, S. B. M. E. ; SILVA, B. C. M. N. ; SILVA, M. P. . Desenvolvimento sócio-econômico e 
capital social no Brasil: em busca de correlações. In: Anais do 12. EGAL. Montevidéu : 
Universidade de la Republica, 2009. p. 1-14. 

24. TOLEDO JUNIOR, Rubens de. Por uma Geografia Nova, 30 anos: uma abordagem 
geográfica para a teoria social crítica. In: Anais do 12. EGAL. Montevidéu: Universidade de la 
Republica, 2009. 

25. TOLEDO JUNIOR, Rubens de; SERRA DA SILVA, F. Redes de Telefonia no Brasil: Tipos de 
concorrência e desigualdades sociespaciais. In: Anais do 12. EGAL. Montevidéu: Universidade 
de la Republica, 2009. 

26. TRINDADE, E. ; FERNANDES, H. S. ; HENRIQUE, Wendel . A reestruturação urbana em Santo 
Antônio de Jesus e de Cruz das Almas, Bahia: a instalação dos campi da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia e dos loteamentos fechados, como formas de exclusão sócio-
espacial.. In: Anais do 12. EGAL. Montevidéu: Universidade de la Republica, 2009. v. 01. p. 
01-16. 

27. VEIGA, M. B.; PROST, Catherine. A pesca artesanal e os riscos derivados por transporte de 
óleo no municípo de Madre de Deus - BA. In: Anais do 12. EGAL. Montevidéu : Universidade 
de la Republica, 2009. v. 1. p. 1-15.  

28. DÁRIA M. CARDOSO NASCIMENTO: Expansão do eucalipto em Belmonte e Canavieiras na 
Bahia, Brasil. 

 
 

- Outros eventos 
 

29. ANTÔNIO LEONARDO G. DE MELLO; DÁRIA MA. CARDOSO NASCIMENTO: A Dinâmica Ambiental 
verificada no Bairro do Imbuí. Salvador – Bahia – Brasil.  

30. BRUNO, R.L.M.; MACHADO, A.J; ARAÚJO, T.M.F. 2009. Relação entre o teor de carbonato de 
cálcio (CaCO3) e a distribuição de foraminíferos na plataforma de Ilhéus, Bahia. IV Congresso 
Argentino de Cuaternario y Geomorfología, XII Congresso da Associação Brasileira de Estudos 
do Quaternário, II Reunión sobre el Cuaternario de América del Sur, La Plata, 21-
23/09/2009, ISBN 987-950-34-0596-3.  

31. BRUNO, R.L.M.; MACHADO, A.J; ARAÚJO, T.M.F. 2009. Interpretações de índices ecológicos 
dos foraminíferos da zona de transição carbonato-siliciclásto, da plataforma de Ilhéus, 
Bahia. IV Congresso Argentino de Cuaternario y Geomorfología, XII Congresso da Associação 
Brasileira de Estudos do Quaternário, II Reunión sobre el Cuaternario de América del Sur, La 
Plata, 21-23/09/2009, ISBN 987-950-34-0596-3.  

32. BRUNO, R.L.M.; MACHADO, A.J; ARAÚJO, T.M.F. 2009. Distribuição de foraminíferos baseado 
em concentrações de matéria orgânica na plataforma de Ilhéus, Bahia, Brasil. 
ColacMARCuba Ciências Marinhas: Integração para o desenvolvimento. XII Congresso 
Latinoamericano de Ciências do Mar. VIII Congresso de Ciências do Mar, Marcuba, Habana - 
Cuba. 26 – 30/2009. 

33. BRUNO, R.L.M.; MACHADO, A.J; ARAÚJO, T.M.F. 2009. Análise da composição sedimentar na 
plataforma da região de Ilhéus, Bahia, Brasil. ColacMARCuba Ciências Marinhas: Integração 
para o desenvolvimento. XII Congresso Latinoamericano de Ciências do Mar. VIII Congresso 
de Ciências do Mar, Marcuba, Habana - Cuba. 26 – 30/2009.  

34. DREFAHL M., MORAES S.S., Martins, G.A. & MACHADO A.J. Primeiro registro de 
paleomastofauna do Pleistoceno no Município de Quijingue, Bahia. In: PALEO 2009: Reunião 
Anual Regional da Sociedade Brasileira de Paleontologia, 2009, Crato. Resumos PALEO 2009, 
Aracaju: Fundação Paleontológica Phoenix, 2009. v. 1. p. 10. 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2009 

 143 

35. EPIFANIA, A. G. A cidade de Candeias, Bahia: cotidiano, temporalidades, espacialidades e a 
(re)produção dos lugares. In: Simpósio Nacional de Geografia Urbana, 2009, Brasília. XI 
SIMPURB, 2009. 

36. HENRIQUE, Wendel . CACHOEIRA E A (RE) URBANIZAÇÃO DE UMA CIDADE PEQUENA NO 
RECÔNCAVO DA BAHIA A PARTIR DA EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR.. In: 2º Simpósio O rural 
e O urbano no Brasil, 2009, Rio de Janeiro. Anais do 2º Simpósio O rural e O urbano no 
Brasil. Rio de Janeiro : UERJ, 2009. v. 01. p. 01-11. 

37. HENRIQUE, Wendel; Trindade, E.; FERNANDES, H. S. . A CENTRALIDADE DE CRUZ DAS ALMAS 
E SANTO ANTÔNIO DE JESUS NO RECÔNCAVO BAIANO E A INSTALAÇÃO DE NOVAS FORMAS NO 
COTIDIANO DESSES MUNCÍPIOS. In: 2º Simpósio O rural e O urbano no Brasil, 2009, Rio de 
Janeiro. Anais do 2º Simpósio O rural e O urbano no Brasil. Rio de Janeiro : UERJ, 2009. v. 
01. p. 01-16. 

38. Oliveira, M.F. ; HENRIQUE, Wendel . GÊNERO E TERRITÓRIO: REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO 
E USO DO TERRITÓRIO PELA LÓGICA DE GÊNERO TRAVESTI. In: VIII Encontro Nacional da 
ANPEGE, 2009, Curitiba. Anais do VIII Encontro Nacional da Anpege. Curitiba : Anpege, 2009. 
v. 01. p. 01-15.  

39. OLIVEIRA, M. F.; HENRIQUE, W . A CIDADE GENERIFICADA: UMA BREVE ANÁLISE DAS FORMAS 
E FUNÇÕES URBANAS PERFORMATIVAS DE FEIRA DE SANTANA-BA.. In: I SIMPÓSIO CIDADES 
MÉDIAS E PEQUENAS DA BAHIA, 2009, Salvador-BA. I SIMPÓSIO CIDADES MÉDIAS E PEQUENAS 
DA BAHIA, 2009.  

40. OLIVEIRA, M. F.; HENRIQUE, W . Queer Geografia É Essa?. In: III NEER, 2009, Porto Velho- 
RO. III NEER, 2009. 

41. SANTANA, E. T.; FERNANDES, H. . Reestruturação urbana em Cruz das Almas e Santo Antônio 
de Jesus a partir da inserção da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. In: I Simpósio 
de cidades médias e pequenas da Bahia, 2009, Salvador. Anais do I Simpósio Cidades Médias 
e Pequenas da Bahia/"Produção e usos do espaço em médias e pequenas cidades da Bahia: 
teorias, metodologias e experiências", 2009. p. 1-10. 

42. BARBOSA, J. S. F. ; Barbosa, J. . A Origem da àgua Subterrânea no Alto Cristalino de 
Salvador. In: X Congresso de Geoquímica 2010 - Porto e CGCLP-Congresso de Geoquímica 
dosa Países de Lingua Estrangeira, 2009, Porto, Portugal. Anais do CGCLP, 2009. 

43. CRUZ, Simone Cerqueira Pereira ; BARBOSA, J. S. F. . Análise Estrutural do Domo de 
Umbauba, Bloco Gavião, Bahia. In: XII Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos, 2009, Ouro 
Preto. Anais - XII Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos, 2009. 

44. MENEZES LEAL, A. B.; BRITO, D. C.Geoquímica dos Diques Máficos da Chapada Diamantina 
(Porção Setentrional), Bahia, Brasil. In: XII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA & VIII 
International Symposium on Environmental Geochemistry, 2009, Ouro Preto. Congresso 
Brasileiro de geoquímica & VIII International Symposium on Environmental Geochemistry, 
2009. v. 1. p. 1-11. 

45. NASCIMENTO, N.R.; REGO, M.J.M.; FEREIRA, P.D.; FURIAN, S.M.. 2009. Podzolização de solos 
arenosos nas cimeiras quartzíticas nos estados de Minas Gerais e Bahia – Brasil. In: Congresso 
Latinoamericano de la ciência Del suelo, 18., 2009, São José. Anais...1 CD. P.1-4. 

 
 
6- Publicações em periódicos, livros e capítulos de livros 
 
6.1. PERIÓDICOS 
 

(1) SANTOS, E. T. F., HARRIS, J. M., BASREI, A., COSTA, J. C., Trigonal meshes in diffraction 
tomography with optimum regularization: an application for carbon sequestration 
monitoring. Journal of Seismic Exploration, v. 18, p. 135-156, 2009. 

(2) MELO, P. E. M., PORSANI, M. J., SILVA, M. G., URSIN, B., Ground roll attenuation using a 2D 
time derivative filter. Geophysical Prospecting, v. 57, p. 343-353, 2009.  

(3) VIVAS, F. A., PESTANA, R. C., Ursin, B., A new stabilized least-squares imaging condition. 
Journal of Geophysics and Engineering, v. 6, p. 264-268, 2009.  

(4) PESTANA, R. C., FREITAS, J. C. B., COSTA, J. C., Wave equation depth migration using 
complex Padé approximation. Revista Brasileira de Geofísica, v. 27, p. 95-102, 2009. 

(5) BETZLER, A. S., NOVAES, A. B., Photometric Observations of 1998 OR2, 1999 AQ10, and 2008 
TC3. The Minor Planet Bulletin - Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of 
Lunar and Planetary Observers, v. 36, p. 145-147, 2009.   

(6) BETZLER, A. S., NOVAES, A. B., Observations of V-type Binary Near-Earth Asteroids 2006 VV2 
and 2008 BT18. The Minor Planet Bulletin - Bulletin of the Minor Planets Section of the 
Association of Lunar and Planetary Observers, v. 36, p. 94-96, 2009.  



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2009 

 144 

(7) BETZLER, A. S., NOVAES, A. B., BELTRAME, P., NAVES, R., MULLER, G., Photometric 
Observations of Earth-impacting 2008 TC3. The Minor Planet Bulletin - Bulletin of the Minor 
Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, v. 36, p. 58-59, 2009. 

(8) ARTOLA, F. A. V., BASTANTE, V. A., FIGUEIRÓ, W. M., Time-lapse critical reflection: does it 
really works in a seismic monitoring of low porosity and high effective stress conditions? 
Revista Brasileira de Geofísica, v. 26, p. 567-570, 2009.  

(9) Sampaio, E. E. S., A moving magnetic dipole in a conductive medium. Geophysical 
Prospecting, v. 57, p. 591-600, 2009. 

(10)  TANAJURA, C. A. S., BELYAEV, K., A sequential data assimilation method based on the 
properties of a diffusion-type process. Applied Mathematical Modelling, v. 33, p. 2165-2174, 
2009. 

(11)  TEIXEIRA, C. E. P., MATA, M. M., LENTINI, C. A. D., GARCIA, Ca. A. E., Campos, E. J. D., On 
The Temporal Variability of the Sea Surface Temperature in the Southwestern Atlantic 
Based on the analysis of "PATHFINDER AVHRR/NOAA" images. Revista Brasileira de 
Cartografia, v. 61, p. x-xx, 2009. 

(12)  Silva, M., Araujo, M., SERVAIN, J., PENVEN, P., LENTINI, C. A. D., High-resolution regional 
ocean dynamics simulation in the southwestern tropical Atlantic. Ocean Modelling (Oxford), 
p. 1-14, 2009.  

(13)  CARVALHO, Silvana Sá de; SILVA, Barbara C. M. N. Elaboração do mapa de Zonas de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador através de modelagem cartográfica. 
Geografia (Rio Claro), v. 34, p. 131-140, 2009.  

(14)  COUTO, Vitor de Athayde; REIS, L. L. de M. Desenvolvimento Territorial e Certificação. 
Ops, v. 14, p. 1-37, 2009.  

(15)  COUTO, Vitor de Athayde; REIS, L. L. de M. Produtos territoriais familiares e certificação. 
Informe Agropecuário (Belo Horizonte), v. 30, p. 32-36, 2009.  

(16)  DOMINGUEZ, J. M. L. ; ANDRADE, Ana Cláudia da Silva ; BITTENCOURT, A. C. S. P. . The 
Holocene Barrier Strandplains of the State of Bahia.. In: Dillenburg, S.P.; Hesp, P. (Eds.). 
(Org.). Geology and Geomorphology of Holocene Coastal Barrier of Brazil.. Berlin - 
Heidelberg: Springer Verlag, 2009, v. 107, p. 253-285. 

(17)  DOMINGUEZ, J. M. L. ; BITTENCOURT, A. C. S. P. . Geologia da Baía de Todos os Santos. In: 
Hatge, V.; Andrade, J.B.. (Org.). Baía de Todos os Santos: aspectos oceanográficos.. 
Salvador-BA: EDUFBA, 2009, v. , p. 25-66. 

(18)  POGGIO, C.A., SOUZA, F.B.C, ALVES, O.F.S.A; DOMINGUEZ, J.M.L. , Distribuição dos 
componentes biogênicos nos sedimentos da área do Canal de Salvador, Baía de Todos os 
Santos, Bahia, 2009, Quaternary and Environmental Geosciences 01(1):10-15. ISSN 2176-
6142. 

(19)  MAGALHÃES, W.F.; BARBOSA LIMA, J.B.; BARROS, F.; DOMINGUEZ, J.M.L. Is Ocypode 
quadrata (Fabricius, 1787) a useful tool for exposed sandy beaches management in Bahia 
State (Northeast Brazil)? 2009. Brazilian Journal of Oceanography vol.57 (2): pp. 153-155. 
ISSN 1679-8759. BRITO, D. C. ; MENEZES LEAL, A. B. ; GIRARDI, Vicente Antonio Vitório ; 
LEAL, Luiz Rogério Bastos . Estudo Geoquímico e Petrológico dos Diques Máficos da Porção 
Sudoeste da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. Trabalho submetido a Revista Braisileira de 
Geociências, cadastrado sob número 15437. Revista Brasileira de Geociências, 2009. 

(20)  CRUZ, S.C.P ; CARNEIRO, M A ; BARBOSA, JOHILDO ; MARTINS, A.M. ; SANTANA, J ; 
GONÇALVES G S T ; MENEZES LEAL, A. B. ; E DANTAS ; M PIMENTEL . Dados geocronológicos 
Sm/Nd e U/Pb da região de Abaíra-Jussiape, Bloco Gavião, Bahia e suas implicações 
tectônicas. Revista Brasileira de Geociências , v. 1, p. 1-10, 2009. 

(21)  PINHO, I.C.A ; BARBOSA, JOHILDO ; PEUCAT, J.J. ; MARTIN, H. ; MENEZES LEAL, A. B. . 
Geochemical modelling of the tonalitic and trondhjemitic granulites from the Itabuna-
Salvador-Curaçá Block, Bahia, Brazil. Journal of South American of Earth Sciences (SAMES-D-
09-00071). Journal of South American Earth Sciences , v. 1, p. 1-15, 2009.  

(22)  HENRIQUE, Wendel. A instalação da UFRB, a ação do Programa Monumenta e o turismo 
étnico na reestruturação urbana e no cotidiano de Cachoeira-BA: Notas preliminares de 
pesquisa.. Geotextos (Salvador), v. 05, p. 89-112, 2009.  

(23)  HENRIQUE, Wendel ; Trindade, E. ; FERNANDES, H. S. . Reestruturação urbana em cidades 
médias e pequenas do Recôncavo a partir da instalação da Universidade Federal da 
Recôncavo da Bahia. Bahia Análise & Dados , v. 19, p. 511-522, 2009. 

(24)  KROHLING, V B ; OLIVEIRA, Gilca, G.; MATOS, P. C.; SANT'ANA, M I . O biodiesel na Bahia: 
Uma análise da potencialidade baiana na produção de oleaginosas. Bahia Análise & Dados, v. 
18, p. 659-669, 2009.  



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2009 

 145 

(25)  MACHADO, F S; SANTOS, N.M. da S.; HAAK, S C ; OLIVEIRA, Gilca G. ; COUTO, Vitor de 
Athayde. A transição da matriz energética mundial: ênfase nos recursos renováveis. Bahia 
Análise & Dados, v. 18, p. 525-538, 2009.  

(26)  MONTEIRO, S. S.; PROST, C. Transformações ambientais na Baía do Iguape e seus reflexos 
na atividade pesqueira. Geografia's, v. 2, p. 27-35, 2009.  

(27)  NASCIMENTO, Dária. M. C ; DOMINGUEZ, J. M. L.; SILVA, Sylvio C. B. M. . Mudanças na 
ocupação econômica do Litoral Sul da Bahia: os exemplos de Belmonte e Canavieiras, Bahia. 
Revista Desenbahia, v. 5, p. 7-28, 2009.  

(28)  PROST, C. Troca de saberes tendo em vista uma gestão ambiental participativa. Geotextos 
(UFBA), vol. 5, n. 1, 2009, p.165-180. 

(29)  SAMUEL, M.M.; DE JESUS, R.M.; GARCIA, K.S.; HATJE, V.; QUEIROZ, A.F. DE S; FERREIRA, 
S.L.C. Determination of total arsenic and arsenic (III) in phosphate fertilizers and phosphate 
rocks by HG-AAS after multivariate optimization based on Box-Behnken design. Talanta 
(Oxford), v. 80, p. 974-979, 2009. 

(30)  ARAÚJO-CASTRO, C.M.V.; SOUZA-SANTOS, L.P.; TORREIRO, A.G.A.G.; GARCIA, K.S. 
Sensitivity of the marine benthic copepod tisbe biminiensis (copepoda, harpacticoida) to 
potassium dichromate and to sediment particle size. Brazilian Journal of Oceanography, v. 
57, p. 33-41, 2009. 

(31)  SANTOS, G J ; LADU, L ; MATA, H. T. C. ; OLIVEIRA, Gilca, G.; GERMANI, Guiomar ; COUTO, 
Vitor de Athayde. Agrocombustíveis, segurança e soberania alimentar: elementos do debate 
internacional e análise do caso brasileiro. Bahia Análise & Dados, v. 18, p. 549-556, 2009.  

(32)  SANTOS, N. M. da S.; OLIVEIRA, Gilca, G. A construção do sistema de inovações do estado 
da Bahia: uma análise dos recursos de ciência e tecnologia empregados. Conjuntura & 
Planejamento, v. n163, p. 38-47, 2009.  

(33)  SOARES, B. C.; SERPA, Angelo, S. P. A atuação das rádios comunitárias em bairros populares 
de Salvador- BA: Notas para uma abordagem geográfica. Geografia (Rio Claro), v. 34, p. 
183-192, 2009.  

(34)  VASCONCELOS, Pedro, A. Complexidade racial: mitos e realidades em duas freguesias de 
Salvador em 1775. Caderno CRH (UFBA), v. 22, p. 163-172, 2009.  

(35)  VASCONCELOS, Pedro, A. Complexidade racial: mitos e realidades em duas freguesias de 
Salvador em 1775. Caderno CRH (UFBA), v. 22, p. 163-172, 2009.  

(36)  SERPA, A. S. P. Cultura e direito à cidade: espaços públicos de comunicação popular em 
Salvador, na Bahia. Bahia Análise & Dados, v. 19, p. 835-848, 2009. 

(37)  SERPA, A. S. P. Ativismos socioculturais nos bairros populares de Salvador: Relações entre 
cultura e política na articulação de novos conteúdos para a esfera pública urbana. Cidades 
(Presidente Prudente), v. 6, p. 155-191, 2009. 

(38)  NASCIMENTO, Sergio ; BARBOSA, J. S. F. ; CRUZ, M. J. M. ; LIMA, C. M. . Hidrogeoquimica e 
indice de saturação dos minerais no sisitema aquífero do alto cristalino de Salvador-Bahia. 
Revista Brasileira de Geociências , v. 39(2), p. 230-237, 2009.  

(39)  LEITE, Carlson Matos Maia ; BARBOSA, J. S. F. ; Gonçalves, Phillipe ; NICOLLET, Christian ; 
SABATÉ, P. . Petrological Evolution of silica-undersatureted sapphirine-bearing granulite in 
the Paleoproterozoic Salvador-Curaçá Belt, Bahia, Brasil. Gondwana Research , v. 15, p. 
49-70, 2009. 

(40) EDUARDO, Antonio Sergio ; FERREIRA, Cláudio José ; FERREIRA, D. F. ; HERRMANN, 
Hildebrando ; SILVA, Paulo C. Fernandes da . Mecanismos de garantia financeira para 
assegurar o cumprimento de obrigações referentes à reabilitação ambiental. Geociências 
(São Paulo. Online), v. 27, p. 401-413, 2009. 

 
 
6.2. PUBLICAÇÃO DE LIVRO 

 
01. Fernando S. de Moraes (Org.), Lima, O. A. L. de (Org.), Jessé C. Costa (Org.) ; Francisco 

Nepomuceno Filho (Org.), Carlos Alberto Dias - A saga da Geofísica Aplicada e da Engenharia 
de E&P do Petróleo no Brasil. 1. ed. Salvador: Editora da Universidade Federal da Bahia, 
2009. v. 1. 265 p. 

02. HENRIQUE, Wendel. O Direito a Natureza na Cidade. 01. ed. Salvador: Edufba, 2009. v. 01. 
203 p.  

03. SILVA, M. A. (Org.); TOLEDO JUNIOR, Rubens de (Org.). VII Encontro com o Pensamento de 
Milton Santos. 1. ed. Salvador: Editora do IMA, 2009. v. 1. 126 p. 

04. MARINHO, M.M. et al.. A Sequência Vulcanossedimentar Contendas-Mirante – uma estrutura 
do tipo grenstone belt?. Série Arquivos Abertos, CBPM , 2009. 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2009 

 146 

05. LIMA, G. M. P. ; FARIAS, F. F. ; BARBOSA, J. S. F. ; CORRÊAGOMES, Luis Cesar . Inselbergs 
Ilhas Terrestres, Bahia: EDUFBA-Universidade Federal da Bahia, 2009. v. 01. 123 p. 

 
 

6.3. CAPÍTULO DE LIVRO 
 
01. DOMINGUEZ, J. M. L. The Coastal Zone of Brazil. In: Dillenburg, S.P.; Hesp, P. (Eds.). (Org.). 

Geology and Geomorphology of Holocene Coastal Barrier of Brazil.. Berlin - Heidelberg: 
Springer Verlag, 2009, v. 107, p. 17-52. 

02. BOTELHO, M. A. B. . As Novas Tecnologias Geofísicas e os Campos Marginais do Estado da 
Bahia. In: Doneivan F. Ferreira. (Org.). Produção de Petróleo e Gás em Campos Marginais: 
Um nascente mercado no Brasil. 1ed. Campinas: Komedi, 2009, v. 1, p. 354-369 

03. LESSA, G. C., CIRANO, M., GENZ, F., TANAJURA, C. A. S., RAMOS DA SILVA, R., Oceanografia 
Física. In: Vanessa Hatje,  Jailson B. de Andrade. (Org.). Baía de Todos os Santos: Aspectos 
Oceanográficos. Salvador: EDUFBA, 2009, v. 1, p. 67-120. 

04. GERMANI, Guiomar. Pequena Propriedade e meio ambiente no Médio São Francisco. In 
MEDEIROS, Rosa Maria Vieira e FALCADE, Ivanir (orgs). Tradição versus Tecnologia. As novas 
Territorialidades do espaço agrário brasileiro. Porto Alegre (RS): Editora da EFRGS, 2009, p 
125-142. 

05. GERMANI, Guiomar; KUHN, E. R. A. Terra e água: o território dos pescadores artesanais de 
São Francisco do Paraguaçu, Bahia.  In.  ALMEIDA, Maria Geralda, CRUZ, Beatriz Nates. 
Território e Cultura. Inclusão e exclusão nas dinâmicas socioespaciais. Goiânia: Universidade 
Federal de Goiás/FUNAPE; Manizales: Universidad de Caldas, 2009. 127138. 

06. GERMANI, Guiomar. A questão agrária na Bahia: Permanências e mudanças. MENDONÇA, 
Francisco de Assis; LOWEN-SAHR, Cicilian L. e SILVA, Márcia da. (orgs). Espaço e Tempo: 
complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico.  Curitiba (PR): ADEMADAN, 2009. 
p 348-370. 

07. HENRIQUE, Wendel . Do Meio Natural ao Meio Técnico-Científico-Informacional. A Natureza 
nas Obras do Professor Milton Santos. In: Silva, M.A. da; Toledo Júnior, R.. (Org.). VII 
Encontro com o Pensamento de Milton Santos.. 01 ed. Salvador: Instituto do Meio Ambiente 
do Estado da Bahia, 2009, v. 01, p. 109-125. 

08. PROST, Catherine. O falso consenso sobre a defesa do meio ambiente. In: Francisco 
Mendonça; Cicilian Luiza Lowen-Sahr; Márcia da Silva. (Org.). Espaço e tempo. 
Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico. 1 ed. Curitiba: ADEMADAN, 2009, 
v. 1, p. 181-200. 

09. HENRIQUE, Wendel. Horizontalidade e Verticalidades na Produção de Formas-conteúdo no 
Recôncavo Baiano. In: Silva, M.A. da; Toledo Júnior, R.. (Org.). Milton Santos O Homem e 
sua Obra. 30 anos de "Por uma Geografia Nova". 01 ed. Salvador: Edufba, 2009, v. 01, p. 
105-119. 

10. VASCONCELOS, Pedro, A. Salvador em dois períodos densos: 1763 e 1850. In: José Aldemir 
de Oliveira. (Org.). Cidades Brasileiras: territorialidades, sustentabilidade e demandas 
sociais. 1 ed. Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2009, v. 1, p. 285-296.  

11. FERREIRA, D. F. . PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS EM CAMPOS MARGINAIS: UM NASCENTE 
MERCADO NO BRASIL. 1. ed. Campinas: Komedi, 2009. v. 1. 512 p. 

12. FERREIRA, D. F. . Produção de Petróleo e Gás em Campos Marginais no Brasil Desafios e 
Oportunidades. In: Doneivan Fernandes Ferreira. (Org.). PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS EM 
CAMPOS MARGINAIS - UM NASCENTE MERCADO NO BRASIL. 1 ed. Campinas: Komedi, 2009, v. 
1, p. 53-66. 

13. FERREIRA, D. F. ; EDUARDO, Antonio Sergio ; Fontana, R.M.B. ; Pinto, T.L.S. . Garantias 
Financeiras Conceitos e Aplicação no Processo de Licitação de Áreas Inativas com 
Acumulações Marginais. In: Doneivan Fernandes Ferreira. (Org.). PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E 
GÁS EM CAMPOS MARGINAIS - UM NASCENTE MERCADO NO BRASIL. 1 ed. Campinas: Komedi, 
2009, v. 1, p. 272-295. 

 
 

7- Outras atividades desenvolvidas pelos grupos de pesquisa e pesquisadores 
 
01. SERPA, A. S. P. Acesso Livre à Internet. Jornal A Tarde, Salvador-BA, p. 2 - 2, 16 out. 

2009. 
02. SERPA, A. S. P. Cultura versus Especulação. Jornal A Tarde, Salvador-BA, p. 2 - 2, 22 set. 

2009. 
03. SERPA, A. S. P. Muros internalizados. Jornal A Tarde, Salvador-BA, p. 3 - 3, 01 ago. 2009. 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2009 

 147 

04. Caderno “Muito” – Abre Aspas. Jornal A TARDE. (Setembro). 
05. Revista Metrópole (Outubro). 
06. Participação no Programa APROVADO da Rede Bahia. Tema: Metrópole, urbanização e 

pobreza (Novembro). 
 
 

8- Principais projetos de pesquisa desenvolvidos 
 
01. Zonas de Cisalhamennto Mineralizadas em urânio no Coredor do Paramirim – 2009-2012. 

Coordenadora: Profa. Simone Cruz 
02. Mapeamento Geológico Básico das Folhas de Ubaitaba, Ituberá, Espinosa e Guanambi – 

2009-2011. Coordenador: Prof. Johildo Barbosa. 
03. Mapeamento Geológico de Detalhe de áreas mineralizadas no sul da Bahia - Projeto 

Jaguaquara-Rio Tinto Desenolvimento Mineral – 2009 – 2015. Coordenador: Prof. Johildo 
Barbosa. 

04. Projeto Geologia da Bahia: Pesquisa e Atualização de Dados – 2009- 2010. Coordenador: 
Prof. Johildo Barbosa. 

05. Projeto - Estudo geodinâmico das bacias sedimentares onshore tipo rift do Jequitinhonha, 
Estado da Bahia, até Jatobá, Estado de Pernambuco, e de seus embasamentos cristalinos 
(Projeto rift-Bahia) (Termo de Cooperação PETROBRÁS-UFBA-FAPEX). Coordenador: Prof. 
Johildo Barbosa. 

06. Projeto - Geologia e evolução metalogenética das rochas encaixantes e dos depósitos de 
ferro e manganês das regiões de Caetité e Licinio de Almeida, Bahia, Brasil”(Cooperação 
UFBA-CBPM). Coordenadores: Prof. Johildo Barbosa e Profao Simone Cruz. 

07. Geração de calor nas Bacias de Cumuruxatiba, Jequitionha, Sergipe-Alagoas e 
Pernambuco-Paraíba – Participante: Prof. Moacyr Moura Marinho. 

08. Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo nas Bacias Sedimentares da Costa Leste do 
Brasil. Financiamento: Convênio MMA – Fapex-UFBa: Coordenador: José Maria Landim 
Dominguez. 

09. Modelagem dos processos e parâmetros hidrossedimentológicos e geomorfológicos para 
avaliação das vazões ecológicas do Rio São Francisco. Financiamento: CNPq – CTHIDRO: 
Coordenador: José Maria Landim Dominguez. 

10. Mecanismos de Transferência de Sedimentos da Zona Costeira/Plataforma para o 
Talude/Bacia durante os Últimos 120.000 anos – Estudo de Caso – A Plataforma 
Continental Central do Estado da Bahia: Financiamento: CNPq – CTPetro. Coordenador: 
José Maria Landim Dominguez. 

11. Northern Brazilian River Deltas: River Impacts Versus Pristine Discharge - Univ Kiel, UFBA, 
UFPA, UFRN. Financiamento: Cooperation with Developing Countries, DFG-BMZ 
Programme – Alemanha: Coordenadores Alemanha (Universidade de Kiel): Prof. Dr. Karl 
Stattegger e Dr. Klaus Schwarzer. Coordenadores Brasil (Universidades UFBA e UFRN): 
Prof. Dr. Jose Maria Landim Dominguez e Prof. Dr. Helenice Vital. 

12. Recursos Naturais da Região Metropolitana de Salvador, Entorno da Baía de Todos os 
Santos e Plataforma Continental Adjacente. Financiamento: Fapesb. Coordenador: José 
Maria Landim Dominguez. 

13. Estudo Integrado para a Identificação de Áreas Prioritárias para Conservação na 
Plataforma Continental Estreita da Bahia. Financiamento: Fapesb. Coordenador: José 
Maria Landim Dominguez 

14. INCT (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia)  para  Mudanças  Climáticas 
(Coordenação Carlos Nobre - INPE),  sub-rede ZONAS COSTEIRAS 
(http://mudancasclimaticas.zonascosteiras.com.br/ - Participante: José Maria Landim 
Dominguez. Financiamento: CNPq. 

15. SISCAE Sistema de controle ambiental para áreas de interesse estratégico, financiado pela 
FINEP. Participante: Profa. Daria Nascimento. 

16. Rede FINEP 01 – Rede de Geofísica de Exploração – Coordenador: Prof. Amin Basrei. 
17. INCT – GP: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Geofísica de Petróleo – 

Coordenador: Prof. Milton Porsani. 
18. Petrologia e geoquímica isotópica das rochas máficas/ultramáficas dos greenstone belts 

de Umburanas e Riacho de Santana e dos diques/sills máficos da Chapada Diamantina, 
Bahia, Brasil. Coordenadora: Ângela Leal 

19. Táticas de apropriação dos meios de comunicação nos bairros populares e nos centros 
culturais da cena alternativa local em Berlim, Alemanha: Um estudo aplicado de geografia 
urbana e cultural. Coordenador: Ângelo Serpa. 
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20. A Apropriação Socio-Espacial dos Meios de Comunicação nos Bairros Populares da Cidade 
Contemporânea (Grupo de Pesquisa: Espaço Livre de Pesquisa-Ação). Coordenador: Ângelo 
Serpa. 

21. Geoprocessamento como estratégia de investigação do espaço geográfico: uma abordagem 
socioambiental aplicada ao Território de Identidade Sertão do São Francisco (BA). 
Coordenadora: Profa. Márcia Aparecida P.S. Scheer.  

22. Olhos D´água: Uma visão responsável para o futuro. Projeto aprovado pela FAPESB edital 
009/2009 – Popularização das Ciências. Coordenadora: Profa. Olga Otero. 

23. Disponibilidade de metais-traço na Baía de Todos os Santos: aplicação dos métodos Tessier 
e AVS. Coordenação Giseli Hadlich.  Aprovado FAPESB – Edital Pro-Pesquisa 2009 - período 
2009-2011. 

 
 
9- Eventos relevantes realizados pela Unidade/Professor/Pesquisador 

 
01. Exposição Geociênicas e Sociedade: Semana de Ciência e Tecnologia, 19 a 25/10/09. 
02. Workshop da Rede FINEP 01 – Fase 2, realizado no Museu Geológico da Bahia, nos dias 1 e 

2 de outubro de 2009. 
03. Jornada de recepção da turma dos mestrandos 2009, incluindo palestra, mesas-redondas e 

lançamento do volume 4 da Revista GeoTextos do MGEO-UFBA, 10/03/09. 
04. I Simpósio sobre Cidades Médias e Pequenas, realizado pela UFBA, UNEB, UESB, UESC 

(organização presidida pelo Prof. Wendel Henrique do grupo de pesquisa CiTePlan), 23 a 
25/11/09. 

05. Seminário Jean Tricart, realizado pelo grupo de pesquisa PRODURB (Produção do Espaço 
Urbano), coordenado pela Profª Maria Auxiliadora da Silva, 01/12/09. 

06. Organização e lançamento do livro: Milton Santos – O homem e sua obra (Dezembro). 
07. Organização de pôsteres sobre a “Evolução da geografia na Bahia e influência francesa”. 

 
 

10- Convênios, Cooperação e Parcerias de que participe  
 

01. CAPES-COFECUB – Projeto “Petrologia, geologia isotópica e geocronologia de regiões 
mineralisadas no embasamento do Craton do São Francisco  na  Bahia, Brasil 
(Cooperação internacional IGEO/UFBA – Universidade de Rennes e Clermont Ferrand 
FRANÇA). 

 
 
11- Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados a Unidade 
 

01. Aluno: Matteus Freitas de Oliveira - Vencedor prêmio Instituto Claro: novas formas de 
aprender (modalidade vivência) projeto Por uma Retirolândia Verde. Eu penso verde. E 
você? Instituto Claro. 

02. Professora: Giseli Hadlaich - Trabalho premiado categoria CBERS - XIV SBSR, INPE - Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais :  HADLICH, G. M., UCHA, J. M., OLIVEIRA, T. L. de. 
Distribuição de apicuns e de manguezais na Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil In: 
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2009, Natal, RN.   Anais.... São José dos 
Campos: MCT/INPE, 2009. v.1. p.4607 – 4614 

 
 

12- Principais dificuldades e problemas enfrentados 
 

• Falta de técnicos de laboratórios para atendimento de aulas práticas; 
• Falta de capapacitação e engajamento com as atividades acadêmicas de alguns servidores 
técnicos e administrativos; 

• Falta de funcionários qualificados para atendimento de serviços de secretaria e apoio aos 
cursos de pós-graduação e ao curso de Geografia no turno noturno; 

• Falta de salas de aulas climatizadas e com acesso à internet; 
• Freqüentes problemas com a rede elétrica, tais como quedas e oscilações de tensão na 
rede elétrica; 

• Falta de auditório e salas de reuniões para atender as demandas dos cursos de graduação, 
pós-graduação e grupos de pesquisa; 
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• Dificuldades para viabilizar atendimento dos serviços de manutenção predial (ex: 
vazamentos, problemas elétricos, manutenção de arcondicionados) e manutenção de 
equipamentos didáticos (ex: conserto de datashows, microscópios, lupas e etc). 

• Equipamentos de laboratórios de graduação desatualizados e / ou quebrados. 
 
 
 13- Perspectivas para o exercício de 2010 

 
Na perspectiva da Universidade, durante o exercício de 2010 o IGEO deverá promover 

esforços, em conjunto com as demais Unidades da UFBA e a administração central da Universidade, 
no sentido de viabilizar de forma adequada a implementação das diretrizes estabelecidas no 
Programa REUNI.  

No caso específico da Unidade deverão ser implantadas as seguintes ações: 
 

01. Conclusão das obras dos blocos anexos do IGEO; 

02. Reestruturação acadêmica e administrativa através da revisão do Regimento Interno; 

03. Reforma da secretaria administrativa do IGEO, espaço dos professores da geografia do 
Bloco-B 2º andar e de pelo menos 02 laboratórios de graduação (ex: Geoprocessamento e 
Geologia de Campo); 

04. Início das obras do novo Laboratório de Preparação de Amostras 

05. Aumento do número de bolsas de alunos de graduação; 

06. Ampliação da climatização das salas de aulas; 

07. Melhorar a avaliação dos cursos de pós-graduação na CAPES; 

08. Implantar o doutorado em Geografia; 

09. Ampliação dos convênios existentes e estabelecimento de novas parcerias; 

10. Ampliar o número de concluintes dos cursos de graduação e pós-graduação; 

11. Contratação de 5 novos professores e 6 servidores técnico-administrativos; 

12. Elaboração do projeto de infraestrutura dos cursos de Pós-graduação no 3º andar do Bloco-D 
e envio para a FINEP; 

13. Melhoria e ampliação do acervo de livros, mapas e material bibliográfico da biblioteca; 

14. Aquisição de um ônibus com capacidade para 40 passageiros para viagens de campo e dois 
veículos 4x4 para atender a pesquisas. 

 
 
 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS 
PROFESSOR MILTON SANTOS 
 
 
Como pouco mais de um ano de criado, o IHAC apresenta à comunidade universitária e à sociedade 
seu primeiro relatório prestando contas do trabalho que vem realizando na UFBA. Em 22 de outubro 
de 2008, o Conselho Universitário aprovou o regimento do IHAC, depois de qualificado debate. 
Instituía-se então a primeira Unidade mit (multi-inter-trans) disciplinar da Universidade localizada 
na cidade de Salvador. Deste modo, a UFBA buscava estar sintonizada com os contemporâneos 
desenvolvimentos da produção do conhecimento que, cada vez mais, almejam enfrentar os 
problemas localizados em espaços de fronteira e nas interfaces existentes entre as áreas 
disciplinares de conhecimento.  
 
A perspectiva mitdisciplinar emerge como um dos novos e grandes desafios atuais do conhecimento, 
dada à constatação que muitos temas e indagações da complexa realidade e sociabilidade 
contemporâneas só podem ser compreendidos pelo acionamento de saberes que se encontram para 
além das áreas singulares de conhecimento. Elas continuam a ser vitais para equacionar questões, 
mas são insuficientes para desvelar a complexidade imanente ao mundo contemporâneo.  
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Deste modo, para estar em sintonia fina com tais demandas, a Universidade deve conjugar 
institucionalmente organismos disciplinares com novas entidades de perfil mitdisciplinar, destinadas 
ao estudo dos temas e problemas forjados pela contemporaneidade. O IHAC se inscreve neste 
horizonte de atualização da Universidade e de construção de um trabalho solidário e colaborativo 
entre áreas de conhecimento e unidades acadêmicas da UFBA.  
 
Tais desafios foram colocados em nossa Universidade inicialmente através de programas de pós-
graduação e de centros de pesquisa, que vislumbraram a mitdisciplinaridade como horizonte 
significativo para fazer avançar o conhecimento na atualidade. Através de política deliberada, a 
UFBA se tornou uma das universidades brasileiras, nas quais tais programas e centros mais se 
expandiram. Entretanto foi o investimento na transformação da graduação, através da implantação 
dos bacharelados interdisciplinares, que fez a Universidade Nova demandar a instalação de uma 
Unidade Universitária, com este perfil. Ela foi intitulada: Instituto de Humanidades, Artes e 
Ciências, para enfatizar seu caráter nitidamente mitdisciplinar. A esta denominação foi acrescido o 
nome Professor Milton Santos com a finalidade de homenagear um dos mais criativos pensadores 
baianos contemporâneos que exerceu sua reflexão crítica, sempre acionando diferenciadas áreas de 
conhecimento. 
 
A Reitoria, com autorização do Conselho Universitário, constituiu um grupo composto por oito 
docentes de diversas unidades da UFBA para coordenar a implantação do novo instituto. O grupo - 
formado pelos professores: Antonio Albino Canelas Rubim (Comunicação); Carmen Teixeira (Saúde 
Coletiva); Lucas Robatto (Música); Luiz Alberto Almeida (Engenharia); Marcelo Embiruçu 
(Engenharia); Márcia Pontes (Educação); Paulo Costa Lima (Música) e Sérgio Farias (Educação) – teve 
como atribuição inicial, além de configurar o projeto do IHAC, compor o corpo docente para o novo 
instituto. Com este objetivo, este coletivo desenvolveu um processo seletivo interno para 
professores da UFBA que desejassem migrar para a Unidade Universitária e oito concursos públicos 
para docentes. Em ambos os casos, a seleção se pautou pela consideração do mérito e da trajetória 
curricular mitdisciplinar apresentada pelos candidatos. Desde modo, ficou conformado o corpo 
docente inicial do IHAC com 33 professores doutores. 
 
Desafio seguinte: construção efetiva dos projetos acadêmico-pedagógicos dos bacharelados 
interdisciplinares, com base no programa geral aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (CONSEPE). Os bacharelados interdisciplinares são cursos de, no mínimo, três anos, com 
três semestres de formação geral e três semestres dedicados a uma área de concentração, escolhida 
pelo aluno. A formação geral em grande medida é de responsabilidade do IHAC, com componentes 
obrigatórios do Instituto de Letras. Os componentes curriculares, optativos e livres, e as áreas de 
concentração são ofertados por diversas Unidades Universitárias, inclusive pelo IHAC.    
 
Tal construção teve que ocorrer simultaneamente com a confecção da oferta de componentes 
curriculares e, logo depois, a matrícula para o primeiro semestre de 2009 dos 900 alunos aprovados 
no exame vestibular para os bacharelados interdisciplinares. Eles estavam distribuídos da seguinte 
maneira: Humanidades (400 alunos, sendo 300 no turno noturno e 100 no vespertino); Artes (300 
estudantes, com 200 alunos no período noturno e 100 no vespertino); Ciência e Tecnologia (100 
estudantes no turno noturno) e Saúde (100 estudantes no turno noturno).   
 
O esforço a seguir foi conformar pedagogicamente os componentes curriculares para o primeiro 
semestre de 2009, em especial para aqueles que envolviam muitos docentes e turmas. Coletivos e 
coordenações de componentes curriculares foram organizados (Ação Artística, Estudos das 
Humanidades, Estudos sobre a Contemporaneidade, Políticas Culturais); objetivando um trabalho 
mais conjunto e compartilhado entre as turmas. Em alguns casos, processos pedagógicos inovadores 
foram experimentados, como: atuação de todos os professores nas diferentes turmas; trabalhos 
colaborativos entre docentes; atividades acadêmicas comuns e utilização compartilhada de recursos 
tecnológicos. Em outros casos, o trabalho pedagógico ainda ficou restrito a modelos tradicionais, 
acionando quase somente o trabalho individual de cada professor. O projeto do IHAC requer para se 
tornar pleno uma efetiva inovação no trabalho pedagógico.    
 
Para se ter uma idéia das dimensões alcançadas pela graduação, o IHAC ofereceu, sem considerar 
componentes de pós-graduação: 60 turmas no primeiro semestre e 52 turmas no segundo semestre 
de 2009. A diferença entre o número de turmas nos dois semestres decorreu da participação dos 
professores do IHAC em cursos de pós-graduação e da decisão de fundir turmas com número 
pequeno de alunos, buscando racionalizar e potencializar a oferta de componentes curriculares.  
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Durante todo o ano de 2009, já com a participação dos novos professores, os projetos acadêmico-
pedagógicos dos quatro bacharelados interdisciplinares foram intensamente discutidos. Concluída a 
etapa de discussão dos projetos acadêmico-pedagógicos, o IHAC está voltado à elaboração, em 
conjunto com as demais unidades universitárias, das áreas de concentração dos bacharelados 
interdisciplinares. Reuniões com quase todos os diretores e com professores de outras Unidades 
estão sendo realizadas. Debates em congregações de Unidades foram efetuados em 2009 e 
continuarão a ser feitos em 2010. A construção colaborativa das áreas de concentração é vital para 
a qualificada e inovadora instalação dos bacharelados interdisciplinares e do projeto da 
Universidade Nova, que busca transformar a graduação da UFBA.   
 
Quatro modalidades de áreas de concentração estão em discussão e sendo implementadas: 1. 
oferecidas pelas unidades; 2. desenvolvidas pelo IHAC; 3. realizadas de modo transversal e conjunto 
por diversas unidades acadêmicas e 4. construídas através de trajetórias dos discentes, pré ou pós-
fixadas. Até o momento o IHAC aprovou quatro áreas de concentração de sua responsabilidade, mas 
que buscam interagir com diversas Unidades da UFBA. Tais áreas de concentração são: 1. Artes e 
Tecnologias Contemporâneas; 2. Estudos Urbanos; 3. Políticas e Gestão Culturais e 4. Relações 
Internacionais. Outras estão em processo de discussão. Muitas áreas de concentração se encontram 
em desenvolvimento em conjunto com diversas Unidades da UFBA. O desencadeamento do debate 
ainda no segundo semestre de 2009 visou assegurar uma oferta qualificada e ampla de opções para 
os estudantes dos bacharelados interdisciplinares no segundo semestre de 2010, quando a primeira 
turma de alunos deve estar ingressando nas áreas de concentração. 
 
Em 2009, a Congregação Ampliada do IHAC e o CONSEPE deliberaram que o processo seletivo para 
ingresso nos bacharelados interdisciplinares deveria ser o ENEM, em substituição ao vestibular. A 
concorrência para os cursos do IHAC foi bastante expressiva, colocando alguns destes cursos entre 
os mais demandados na UFBA. A relação do número de inscritos por vaga foi a seguinte para os 
bacharelados interdisciplinares do Instituto: Humanidades (diurno) 14,22; Saúde (diurno) 12,29; 
Ciência e Tecnologia (noturno) 11,01; Saúde (noturno) 10,78; Ciência e Tecnologia (diurno) 8,75; 
Humanidades (noturno) 6,87; Artes (diurno) 5,19 e Artes (noturno) 2,52.                
 
A importância dada à graduação pelo IHAC não significa desconhecer outras dimensões que dão 
plenitude à instituição universitária. Só existe Universidade, quando de modo indissociável e 
articulado, têm-se pesquisa, ensino e extensão. O IHAC vem trabalhando rigorosamente com esta 
concepção de Universidade e tem buscado o desenvolvimento integrado de todas estas dimensões 
essenciais da vida universitária.   
 
Com relação à Pós-Graduação, os movimentos do IHAC têm sido de duas ordens: 1. possibilitar a 
migração de Programas já existentes, como é o caso do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação 
em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura) e outros que se encontram em conversação e 2. criar novos 
projetos, a exemplo do Programa Interdisciplinar de Estudos sobre a Universidade, já aprovado pela 
Câmara de Pós-Graduação da UFBA e enviado à CAPES para ser iniciado em 2010. Em um horizonte 
próximo, interessa ao IHAC ter programas de pós-graduação voltados para Ciências e para Relações 
Internacionais. Em termos de pós-graduação lato sensu, o IHAC está envolvido em projetos com 
outras Unidades Universitárias como o Curso de Especialização Interdisciplinar em Estudos sobre a 
Educação Básica e o Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, com área de concentração em Álcool 
e outras Drogas. 
  
O desenvolvimento da pesquisa no IHAC tem sido uma outra prioridade do Instituto, apesar da 
dificuldade infra-estrutural que enfrenta com a ausência de uma sede própria. Na perspectiva de 
estimular e organizar a atividade de investigação entre docentes e estudantes foi criado no IHAC um 
Coletivo de Pesquisa, com sua respectiva Coordenação. Muitos professores realizam atividades de 
pesquisa e o corpo docente já conseguiu em 2009, através do edital PIBIC da UFBA, 18 bolsas de 
iniciação científica para viabilizar a participação de estudantes em investigações. Além dos 
bolsistas, alunos voluntários estão se envolvendo com a atividade de pesquisa. Os professores do 
IHAC participam de grupos de pesquisa, tais como: Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 
(CULT); Cultura e Identidade; GIPE-CIT; LABMUNDO; Poéticas Tecnológicas na Dança e o Núcleo de 
Estudos Interdisciplinares em Saúde, Violência e Subjetividade (SAVIS). Diversos destes grupos de 
pesquisa efetuaram seminários internos de discussão de suas investigações durante o ano. No dia 07 
de novembro de 2009, o IHAC realizou seu primeiro seminário de pesquisa, quando a quase 
totalidade de seus docentes apresentou suas investigações. O seminário contou com a participação 
do Reitor e do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e deve acontecer anualmente. 
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Também para estimular e organizar a atividade de extensão foi constituído um Coletivo com sua 
Coordenação. O IHAC em 2009 desenvolveu 36 atividades de extensão eventuais e permanentes. 
Tais atividades abrangem as mais diferentes áreas de conhecimento, em especial em suas interfaces 
mitdisciplinares. Assim, temas como: artes; artes e tecnologia; ciência; cultura; estudos prisionais; 
políticas culturais; relações internacionais; saúde e outros têm sido contemplados nestas atividades. 
Cabe anotar o grande número de professores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros associados a 
tais eventos. Mais de vinte convidados estrangeiros participaram de atividades no IHAC. Destaque 
deve ser dado às atividades de extensão que aconteceram nas aberturas do primeiro e do segundo 
semestres letivos de 2009 e à participação ativa de professores e estudantes na organização de 
atividades de extensão.  
 
Registro especial para a elaboração de projeto visando participar de concorrência nacional do 
Programa PET, que contempla com bolsas, professor tutor e estudantes, além de propiciar recursos 
para efetivação de diferentes atividades acadêmicas durante o curso de graduação. O IHAC 
apresentou um projeto inovador em Estudos da Cultura, buscando aprofundar a formação cultural 
dos estudantes e integrar os bacharelados interdisciplinares. Seu projeto foi selecionado no edital 
da UFBA e no nacional e deve proximamente estar em pleno funcionamento. Para isto foi realizada 
uma seleção de quatro bolsistas, um de cada bacharelado interdisciplinar. Tal projeto é vital para a 
consolidação do IHAC e de sua formação diferenciada e qualificada. Cabe anotar igualmente a 
atuação dos docentes do Instituto na conquista de bolsas do Programa Permanecer, o amplia e 
qualifica a participação e a formação discente no IHAC.     
 
O processo de implantação do IHAC envolve o desenvolvimento destas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, mas igualmente a instalação de uma estrutura de administração acadêmica 
essencial para que as atividades fins possam ser realizadas de modo qualificado. Assim, esforço 
importante foi dedicado à construção democrática das instâncias de deliberação coletiva 
(congregação; congregação ampliada e os colegiados dos bacharelados interdisciplinares), e aquelas 
de administração acadêmica, tais como: Direção; Coordenação Acadêmica; Coordenações de 
Colegiados; Coordenações de Coletivos; Gerência e Secretaria Administrativas.  Grande trabalho foi 
despendido para transformar o IHAC em unidade gestora. Isto é, unidade capaz de gerir orçamento 
destinado à Unidade.     
 
Levando em consideração a dimensão e a inovação do IHAC, a comunicação ganha relevância para a 
construção de uma comunidade acadêmica efetivamente articulada, informada e participativa. 
Assim, o IHAC definiu como uma de suas prioridades a construção de um Coletivo e uma 
Coordenação de Comunicação, que, entre suas atribuições, é responsável pelo site do IHAC 
(www.ihac.ufba.br) e pelo boletim eletrônico do Instituto. O trabalho de Comunicação, interna e 
externa, tem sido muito importante para a integração e para a visibilidade do IHAC. Dele participam 
um grupo de alunos bolsistas ou voluntários, sob orientação docente, que assim aprimoram sua 
formação acadêmica e profissional. 
 
Outras dimensões vitais para a construção do IHAC ainda encontram-se em fase inicial de 
implantação. A orientação acadêmica e profissional, em processo de formulação e de discussão, 
começa a ser pensada como conformada pelo acionamento de diferentes momentos: Colegiados dos 
Bacharelados Interdisciplinares; Jornadas de Orientação Profissional e uma instância de orientação 
acadêmica universitária, a ser construída. Algumas instâncias, a exemplo do Colegiado de Artes, já 
iniciaram trabalhos sistemáticos de orientação acadêmica. 
 
A construção de modalidades pedagógicas e de avaliação discente inovadoras é outra dos eixos 
essenciais do projeto acadêmico do IHAC. O trabalho neste campo foi iniciado, mas ainda muito 
timidamente, dada complexidade própria destes temas e, em especial, a ausência de condições 
satisfatórias para a sua concretização. A elaboração compartilhada de dispositivos didáticos aparece 
como um horizonte vital para a concretização em plenitude das propostas inscritas no projeto 
acadêmico do Instituto.   
 
O procedimento de avaliação da formação e do trabalho desenvolvido pelo IHAC está sendo 
elaborado por comissão e deve ser amplamente discutido pela comunidade acadêmica do Instituto 
para ser rapidamente implantado. Nos dias 22 de outubro – data comemorativa de um ano do IHAC – 
e 15 de dezembro de 2009, foram realizados dois encontros para discutir democraticamente e 
avaliar o trabalho desenvolvido no IHAC. Destas reuniões participaram professores, funcionários e 
estudantes. No encontro de dezembro, além da avaliação institucional, foi construído um 
planejamento das prioridades para o ano de 2010, em todas as dimensões de atuação do Instituto.   
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Associada à avaliação, mas com conformação especifica, tem-se o sistema de planejamento e 
acompanhamento das atividades dos docentes do IHAC, que deve ter como balizamento as 
resoluções da UFBA sobre regime de trabalho, inclusive as novas normas inscritas no regimento. 
Nesta perspectiva, o IHAC iniciou um debate acerca da justa distribuição dos encargos docentes e 
deliberou que todo o planejamento da carga horária de seus professores deve ser transparente, 
inclusive divulgado através de seu site. A regulação interna do trabalho docente é imprescindível 
para garantir a distribuição justa e transparente do trabalho dos professores.     
 
O IHAC, provisória e precariamente, está funcionando no PAF III. Durante todo ano ele ocupou 
apenas uma sala, o que ocasionou muitos problemas e entraves ao desenvolvimento do Instituto. No 
final do ano, foram destinados espaços maiores, ainda provisórios, para o IHAC. Agora ele dispõe de 
nove salas, ainda insuficientes, mas bem mais adequadas a um projeto da sua envergadura. A sua 
sede definitiva deve ser construída no Campus de Ondina, em local determinado pelo Plano Diretor 
da UFBA e aprovado pelo Conselho Universitário. A Direção do IHAC, em conjunto com sua 
comunidade acadêmica e a Reitoria da UFBA, trabalhou no sentido de desenvolver um projeto 
arquitetônico para o Instituto, que seja viabilizado o mais rápido possível, com o apoio de uma 
emenda parlamentar coletiva da bancada baiana. Tal projeto deve atender plenamente o IHAC em 
sua dimensão e seu caráter inovador. Uma emenda parlamentar individual deve viabilizar a 
aquisição de equipamentos para laboratórios do Instituto.      
 
Outro dado altamente relevante no processo de implantação do IHAC: a rápida organização de 
quatro centros acadêmicos, abrangendo todos os quatro bacharelados interdisciplinares, bem como 
a atuação ativa da representação estudantil na vida acadêmica, política e cultural do Instituto.  A 
participação efetiva dos estudantes deve ser encarada como elemento constitutivo fundamental ao 
projeto do IHAC. Ela requer que sejam asseguradas condições satisfatórias para seu pleno 
funcionamento, tais como a existência de espaço físico equipado destinado aos Centros Acadêmicos, 
mesmo nas instalações provisórias do IHAC. Nesta perspectiva uma das nove salas conseguidas foi 
destinada aos centros acadêmicos representativos dos estudantes do IHAC.   
 
As perspectivas de desenvolvimento do IHAC para 2010 são amplas. Elas englobam graduação, pós-
graduação, pesquisa, extensão e outras atividades universitárias, inclusive o início da construção de 
seu prédio definitivo. A expansão prevista para a graduação dá mostras da amplitude dos projetos 
do IHAC. Elas estão sintetizadas no quadro da expansão de seu corpo discente, aprovado pela 
Congregação Ampliada do IHAC e pela Câmara de Graduação da UFBA.  
 
 

IHAC – Número de alunos por bacharelados interdisciplinares / ano 
 

Cursos de Graduação Entrada em 2009 Entrada em 2010 Totais de alunos 

BI de Artes    

Vespertino 100 100 200 

Noturno 200 200 400 

BI de C&T    

Vespertino 0 100 100 

Noturno 100 200 300 

BI de Humanidades    

Vespertino 100 100 200 

Noturno 300 300 600 

BI de Saúde    

Vespertino 0 100 100 

Noturno 100 200 300 

Totais 900 1300 2200 

 
Por óbvio, a expansão do corpo discente para 2010 pressupõe a ampliação de seu corpo docente, de 
seu corpo de funcionários – hoje só com seis participantes efetivos e dois temporários – e melhoria 
de suas condições de trabalho (instalações, equipamentos, recursos etc.). 
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Pretende-se que em 2010, o IHAC possua oito graduações (quatro bacharelados interdisciplinares 
vespertinos e quatro noturnos) com muitas e inovadoras áreas de concentração implantadas, 
ofertadas pelas mais diferentes Unidades da UFBA, em um trabalho colaborativo, e pelo próprio 
IHAC. Além deste forte investimento na graduação, o IHAC deve se consolidar como uma Unidade 
acadêmica na qual ensino, pesquisa e extensão sejam efetivamente indissociáveis. Assim, o IHAC 
pretende ter em 2010: pelo menos dois programas de pós-graduação, envolvendo curso(s) 
profissionalizante(s); uma atuação qualificada e ampliada na área da pesquisa, com a formação de 
novos grupos de investigação e com uma participação maior de seu corpo discente; uma atividade 
continuada e consistente de extensão, efetuando de modo multifacetado sua vocação nesta área; 
um programa PET em pleno funcionamento; um trabalho de comunicação eficiente e ágil, para 
integrar sua comunidade e dar visibilidade ao trabalho do IHAC; procedimentos, completamente 
instalados, de avaliação, de orientação estudantil e de acompanhamento do trabalho docente. O 
trabalho acadêmico de 2010 se inicia em janeiro com a oferta de cinco componentes curriculares 
como curso de férias para seus estudantes. 
 
A implantação, em 2010, da Cátedra Milton Santos como programa especial de atividades 
acadêmicas, objetivando estimular a vigência do pensamento crítico, tão representativo da obra do 
eminente estudioso, faz parte do horizonte de projetos em implantação no IHAC, sempre em 
colaboração com outras Unidades e com a Administração Central da UFBA.  A iniciativa da Cátedra 
Milton Santos visa estimular e assegurar o desenvolvimento de um dos fundamentos básicos da 
instituição universitária: a constituição de um ambiente de debate e interlocução intelectual 
qualificado e democrático. O IHAC precisa investir forte nesta perspectiva, inclusive com a 
construção de muitas outras iniciativas de interlocução intelectual com instituições e 
personalidades nacionais e internacionais.   
 
Aliás, a implantação completa do IHAC demanda muitos movimentos, sem os quais este estratégico 
projeto mitdisciplinar não se realizará do modo satisfatório e qualificado, como requer as 
transformações inscritas no programa da Universidade Nova. A dedicação e atuação qualificada da 
comunidade acadêmica do IHAC; a colaboração imprescindível das demais Unidades Universitárias; a 
interação continuada com a sociedade; o intercâmbio com instituições congêneres, nacionais e 
internacionais; o apoio da Administração Central da UFBA e do Ministério da Educação e a 
democratização da instituição universitária no país são requisitos essenciais para a viabilização do 
projeto do IHAC em toda sua amplitude.       
 

 
Quadro de dirigentes do IHAC 2008 / 2009 

 

Diretor (Pró-tempore) Antonio Albino Canelas Rubim 

Vice-Diretor (Pró-tempore) Sérgio Farias 

Representante no CONSEPE Eloísa Domenici 

Suplente de Representante no CONSEPE Paulo Miguez 

Coordenador Acadêmico Messias Bandeira 

Vice-Coordenador Acadêmico Márcio Nascimento 

Coordenador do BI de Artes Lucas Robatto 

Vice-Coordenador do BI de Artes Eloísa Domenici 

Coordenador do BI de Ciência e Tecnologia Luiz Alberto / Márcio Nascimento 

Vice-Coordenador do BI de C&T Antonio Cezar 

Coordenador do BI de Humanidades Carlos Milani /Carlos Bonfim 

Vice-Coordenador do BI de Humanidades Fernando Ferraz 

Coordenador do BI de Saúde Carmen Teixeira 

Vice-Coordenador do BI de Saúde Maria Thereza Coelho 

Coordenador de Extensão Djalma Thürler 

Coordenador de Pesquisa Fernando Ferraz 

Coordenador de Comunicação Leandro Colling 

Gerente Administrativo Ailton Oliveira 

Secretária Delmira Nunes 
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INSTITUTO DE LETRAS 
 
OBJETIVOS, METAS E ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS (CUMPRIMENTO DAS METAS DEFINIDAS E 
AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS) 
 

•••• Análise crítica dos resultados em relação ao Relatório de Gestão 2008 e metas 
estipuladas para 2009: 

 

Meta Realizado 
(SIM/NÃO) 

Nova turma do Curso de Língua Brasileira de Sinais SIM 

Implantação dos novos cursos de Graduação noturnos SIM 

Criação do Curso de Graduação em Letras – Licenciatura/Bacharelado com 
habilitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

SIM 

Criação do Curso de Graduação em Letras – Bacharelado com habilitação 
em Tradução 

NÃO *  

Oferta de componentes curriculares para os Bacharelados 
Interdisciplinares 

SIM 

Ampliação do espaço físico do Instituto de Letras SIM 

Implantação do DINTER com a UNIOESTE. SIM 

Reestruturação e desmembramento do PPGLL em dois programas: Língua e 
Cultura + Literatura e Cultura. 

SIM 

Apoio e incentivo às atividades acadêmicas nos Cursos de Graduação e Pós-
Graduação 

SIM 

 
* Não houve tempo hábil para a elaboração do curso, segundo avaliação da comissão formada para tratar do 
assunto. 
 
 
METAS PARA 2010:  
 

• Primeira avaliação interna do atual currículo de Letras, na forma de Fórum de Avaliação 
Curricular; 

• Estímulo à publicação; 
• SEPESQ 2010 como forma de apoio e incentivo às atividades acadêmicas nos Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação; 
• SLA – Seminário de Lingüística Aplicada e Tradução – como forma de apoio e incentivo às 

atividades acadêmicas nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação; 
• Expansão das instalações do ILUFBA em salas de pesquisa no prédio anexo, como forma de 

apoio e incentivo às atividades acadêmicas nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação; 
• Implantação da Cantina do ILUFBA; 
• Instalação de docentes nos 16 novos gabinetes no ILUFBA. 

 
 
AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

• O Fórum de Avaliação Curricular, programado para 2010.1, possibilitará a implantação e 
revisão do atual currículo de Letras, corroborando a melhoria do ensino de graduação. 

• Professor Leitor pago pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, Instituto Italiano de 
Cultura (Rio de Janeiro): PAOLA PILLERI (2009.1); RAOUL POLLEGGI (2009.2).  

• Professor Leitor pago pelo governo da Galícia - Espanha, através de convênio firmado entre a 
UFBA, a FAPEX e a Xunta de Galícia: MARIA FERNANDEZ BERNÁRDEZ. 

• Professor Leitor pago pelo governo espanhol, através de convênio da UFBA com o governo da 
Espanha, com participação do DLR: MARIA LUZ ROCIO GARCIA. 

• Promoção da vinda de professores de universidades brasileiras e  estrangeiras para 
realização de palestras, mini-cursos e cursos na graduação e pós-graduação. 
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• Curso de Libras. 
• Reestruturação e desmembramento do PPGLL em dois programas: Língua e Cultura + 

Literatura e Cultura. 
 

 
DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
• Curso Noturno: implementado em 2009.1, com Licenciatura em Letras Vernáculas (45 vagas 

para o primeiro semestre), Licenciaturas em Língua Estrangeira (45 vagas para o primeiro 
semestre).  
 

 
PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO 
  

Professor Coordenador Projeto 

Alessandra Paola Caramori Cantiere di parole: a elaboração de um dicionário 
pedagógico em língua italiana. 

Alicia Duhá Lose 
 

Edição digtal semidiplomática do Livro de Aforamentos do 
Mosteiro de São Bento da Bahia. 

Alicia Duhá Lose Dietário do Mosteiro de São Bento da Bahia, volumes 1 e 2: 
edições e estudo filológico 

Alvanita Almeida Santos  

América Lúcia Silva César Formação de professores indígenas: língua, escrita e (re) 
construção de identidades étnicas/Etapa III 

Américo V. L. Machado 
Filho 

Dicionário Etimológico do Português Arcaico 

Ana Rosa Neves Ramos Espaço Público Identidades e Mídia 

Anna M. Nolasco de Macêdo  

Antonia Torreão Herrera 
 

O escritor e seus múltiplos: migrações: O intelectual e a 
formação teórica da pesquisa literária nas Instituições de 
Ensino Superior. 

Antônio Marcos da S.Pereira  

Aurélio G. de Lacerda  

Cássia Dolores Costa Lopes Entre fronteiras e casas: a poética e a política do corpo. 

Célia Marques Telles 
 

A lição conservadora e os fatos de língua em documentos 
do Mosteiro de São Bento da Bahia. 

Célia Marques Telles Das cartas à obra: uma trajetória 

Célia Marques Telles Estudo Diacrônico de Fenômenos Lingüísticos na România 

Cláudia da Cruz Cerqueira  

Cláudia T.Sobrinho da Silva  

Danniel da Silva Carvalho A Sintaxe dos Pronomes Pessoais em Português 

Dante Lucchesi Ramacciotti Vertentes do português popular do estado da Bahia 

Décio Torres Cruz e 
Adelaide Oliveira 

Idea Factory: 100 games and fun activities for your English 
classes. Livro de atividades para professores de inglês. 

Décio Torres Cruz Dicionário de provérbios inglês/português 

Denise M. Oliveira Zoghbi 
 

(Re)construção de identidades no discurso inclusiva da 
Educação. 

Denise Scheyerl Educação, Linguagem e Interculturalidade 

Denise Scheyerl e 
Domingos Sávio P. Siqueira 

Materiais didáticos de línguas: contestações e proposições 

Domingos Sávio P. Siqueira Inglês como língua franca (ILF): crítica, atitude e 
identidade 

Edivalda Alves Araujo O Tópico em questão no Português Brasileiro 
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Edleise Mendes O.Santos Interculturalidade, competências para ensinar e formação 
de professor de língua portuguesa 

Eliana Mara de F.Chiossi  

Eliana Paes Cardoso Franco Audiodescrição: promovendo a acessibilida-de dos cegos 
brasileiros ao audiovisual. 

Eliana Paes Cardoso Franco Tradução, Mídia e Audiodescrição – TRAMAD 

Eliana Paes Cardoso Franco TRAMADAN: Tradução, Mídia, Áudio-descri-ção e Dança 

Eliana Paes Cardoso Franco Acessibilidade audiovisual via áudio-descri-ção: em busca 
de um modelo 

Eliana Paes Cardoso Tradução e Mídia – TRAM 

Elisabeth Baldwin Centros Culturais da América Latina: os imaginários das 
línguas e das culturas e as línguas e as cultura dos 
imaginários. 

Elizabeth Reis Teixeira A situação lingüística da criança surda frente ao desafio do 
letramento 

Elizabeth S. Ramos Traduções de São Bernard, de Graciliano Ramos. 

Elizabeth S. Ramos Shakespeare passeia pela contempora-neidade: análise e 
interpretação das adaptações fílmicas de W.Skakespeare 

Elmo José dos Santos  

 Evelina de C. Sá Hoisel Teorias críticas de literatura comparada na América Latina 

Eneida Leal Cunha Etnicidades entre Bahia e Angola 

Evelina de C. Sá Hoisel 
  

O escritor e seus múltiplos: migrações - a produção de 
Silviano Santiago, Affonso Romano de Sant´Anna, Cleise 
Mendes e Antonio Brasileiro 

Florentina da Silva Souza EtniCidades: escritores/as e intelectuais negros/as no 
Brasil 

Gilson Magno dos Santos 
 

Usos e erudições do léxico latino em Ambrósio de Milão 
(Obras: I, II/1. III) 

Hilda M. F. de C. Amitay 
 

Um estudo semântico da Metáfora no Discurso Sagrado em 
“A Demanda do Santo Graal”. 

Igor Rossoni 
 

Sertão movente: a transfiguração do lugar em Elomar, 
Guimarães Rosa e Manoel de Barros. 

Igor Rossoni 
 

Estratégias e diabruras: reflexões sobre a construção do 
itinerário discursivo de várias histórias de Machado de 
Assis. 

Ilza Ribeiro 
 

Estudo das realizações estruturais da focalização e da 
clivagem na história do português brasileiro: século XVIII a 
XX. 

Iracema Luiza de Souza  

Iraneide Costa  

Ívia Iracema Duarte Alves Imagens e representações fragmentadas (a representação 
das mulheres através das imagens e discursos da televisão) 

Jacyra Andrade Mota Informatização e publicação de amostras do Projeto 
NURC/ Salvador - Diálogos entre dois informantes (D 2) 

José Newton P. de Seixas 
Fº. 

Estudos Miméticos dos Órfãos de Rua na Literatura Mundial 

José Newton P. de Seixas 
Fº. 

Tradução, Gravação, e Aplicação de Lite-ratura através 
das mídias sonoras para órfãos de rua em instituições 
sociais mundo. 

José Henrique de Freitas Etnoescrituras: proficiência multimodal de leitura e 
escrita em contextos extraescolares 

Juliana Soledade B.Coelho Todos os nomes: análise sócio-histórica, etimológica e 
mórfica da antroponímia baiana 
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Lícia Maria Bahia Heine Compreensão e copiação: investigação da compreensão 
textual nos manuais de língua portuguesa do ensino 
fundamental do estado da Bahia. 

Lígia Guimarães Telles 
 

O escritor e seus múltiplos: migrações - a produção de 
Judith Grossmann, Maria da Conceição Paranhos, Maria 
Lucia dal Farra e Roberval Pereyr. 

Lígia Guimarães Telles 
 

Estudos de teorias e representações literárias e culturais. 

Leonardo Medeiros Vieira 
 

Os símiles de Apolônio de Rodes e a cons-trução do herói 
nas Argonáuticas: rupturas e apropriações do modelo 
homérico. 

Leonardo Medeiros Vieira Tradução de oradores gregos. 

Luciano Amaral Oliveira Mapeamento semântico-discursivo das relações desiguais 
de poder e a formação do leitor 

Luciene Almeida de 
Azevedo 
 

Como se faz um autor? Performance, autoria e autoficção 
na prosa contemporânea. 

Luciene Almeida de 
Azevedo 

Ensino de Literatura: teoria e prática 

Luciene Almeida de 
Azevedo 

A narrativa latino-americana contem-porânea (dos anos 90 
aos dias atuais) 

Luciene Lages da Silva Tradução comentada da Biblioteca de Apolodoro 

Marcela Moura Torres Paim NORMA URBANA, Identidade Social e Variação a partir do 
Projeto Atlas Lingüístico do Brasil (ALiB) 

Márcia Paraquett Fernandes 
 

Aprendizagem de Espanhol no Brasil: pluralidade cultural e 
inclusão social 

Márcio Ricardo Coelho 
Muniz 

Para uma revisão da Escola Vicentina 

Maria da Conceição de Melo 
Tôrres 

Estudos culturais sobre os Estados Unidos: conexões entre 
cultura, desenvolvimento e sociedade 

Maria de Fátima M. Ribeiro Pesquisa e Editoração dos Anais do IV Colóquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros (Salvador, 1959) 

Maria do Carmo Páscoli A canção popular brasileira: uma análise da 
interdependência entre as linguagens verbal e musical 

Maria do S. Sepúlveda 
Netto 

Leitura e Produção de Textos por Falantes/Ouvintes 
Deficientes Visuais 

Maria Eugênia Olímpio de 
Oliveira 

Fraseografía teórica y práctica. 

Mário Augusto dos Santos 

 

Tradução do alemão para o português do acervo do 
consulado alemão. 

Marlene Holzhausen A criação de áudio-livros em português sobre peças 
radiofônicas em língua alemã 

Mauro Porru 
 

Rastros da decadência: permanência de elementos 
decadentistas na literatura e no cinema do século XX 

Milena Brito de Queiroz  

Mirella Márcia L. Vieira 
Lima 

Aves Tardias: personificações da arte em textos 
contemporâneos 

Nancy Rita Ferreira Vieira RASURAS: estudos de práticas de leitura e escrita 

Noélia Borges de Araújo Adaptação de peças de teatro irlandesas para o cinema 

Noélia Borges de Araújo Tradução para o português de capítulos de livros de 
críticos irlandeses sobre cinema irlandês e identidade 
Irlandesa 

Noélia Borges de Araújo O sistema de estrelato hollywoodiano e a construção da 
personagem feminina de romances do século XIX e XX 
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Noélia Borges de Araújo Estudos irlandeses: história, cultura e literatura irlandesa 

Noélia Borges de Araújo Ensinando língua, cultura e literaturas de língua inglesa. 

Noélia Borges de Araújo Língua inglesa e estratégias de leitura 

Noélia Borges de Araújo Inglês para profissionais de hotelaria e turismo 

Rachel Esteves Lima Memórias da Crítica 

Raimunda Bedasee Núcleo de Estudos da Cultura e da Literatura Feminina 

Risonete Batista de Souza Mudanças Lingüísticas na România. 

Risonete Batista de Souza Edição e estudo de textos medievais portugueses. 

Rosa Borges dos Santos 
 

Edição e estudo de textos teatrais censurados no período 
da Ditadura na Bahia (parte I e II). 

Rosa Borges dos Santos Edição e estudo de textos literários e não-literários 
baianos 

Rosa Virgínia de M.O. e 
Silva 

Constituição histórica da língua portuguesa 

Rosauta Poggio Aspectos da gramaticalização na história do português 

Rosauta Poggio Estudo da gramaticalização de preposições documentadas 
no século XVII 

Ruy d'Assis Espinheira Filho  

Sandro Santos Ornellas Corpos políticos na poesia portuguesa contemporânea 

Serafina de Souza Pondé A natureza e o funcionamento dos fenôme-nos lexicais. 

Sergio Barbosa de Cerqueda Representações do Quebec contemporâneo 

Silvana Soares Costa Ribeiro  

Silvia M. Guerra Anastácio O processo de criação de áudio-livros: da tradução à 
gravação. 

Silvia M. Guerra Anastácio Processos de criação, cultura e tradução inter-artes 

Silvia M. Guerra Anastácio Tradução cultural e animação em Os Simpsons 

Simone Bueno B. da Silva Divulgação científica: um olhar na leitura e no material de 
leitura 

Sônia Bastos Borba Costa Projeto GRAM (Aspectos da gramaticalização na história do 
Português): adverbiais espaciais e temporais 

Suzana Alice M. Cardoso Projeto Estudo da Variação Lingüística em Tempo Real 

Takiko do Nascimento A utilização da gramática francesa na obra de duas 
romancistas belgas 

Tânia Conceição Freire 
Lobo 

Todos os nomes: análise sócio-histórica, mórfico-
semântica e etimológica da antroponímia baiana 

Teresa Leal G. Pereira 
 

Edição semidiplomática dos Guias náuticos de Munique e 
de Évora. 

Teresa Leal G. Pereira Análise semântico-cognitiva de termos relacionados com a 
categoria de espaço no Tratado da Esfera de Sacrobosco. 

Therezinha Mello Barreto Constituição Histórica do Português 

 
 
PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

• ProPEEP: envolve projetos de extensão voltados para duas modalidades: Português como 
língua materna e Português como língua estrangeira. É, também, o posto aplicador do 
exame CELP – Bras, atendendo cerca de 50 candidatos, por semestre. 

• CEAG: criado em 2003, o Centro de Estudos Anglo-Germânicos oferece quinze atividades 
gratuitas e pagas, aloja uma biblioteca com um acervo de 2.500 volumes em inglês e alemão 
– livros, fitas cassete e de vídeo, revistas e jornais – destinados, particularmente, às áreas 
de metodologia e aprendizado de língua estrangeira. 

• CEIFE: O Centro de Estudos e Ensino de Inglês para Fins Específicos oferece cursos 
relacionados à pesquisa e ao estudo das práticas pedagógicas voltadas para o ensino da 
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língua inglesa como língua estrangeira, para suprir as necessidades lingüísticas imediatas do 
aprendiz relativas às quatro habilidades básicas: ouvir, falar, ler e escrever. Foram 
oferecidos os seguintes cursos: “Preparação para conversação”; “Estratégias de Leitura”; 
“Metodologia para o Ensino de Inglês”; “Metodologia II”; “Estratégias de Aprendizagem em 
Línguas Estrangeiras”, “Conversation Light”, “Metodologia”. 

• CELF: Funcionando desde 1996, o Centro de Extensão em Língua Francesa conta com 960 
alunos inscritos, distribuídos entre seis níveis de aprendizado – de Iniciante 1 a Avançado 2. 
Ao longo de 2009, 95 desses alunos foram bolsistas. O CELF apoiou a realização dos 
seguintes eventos no Instituto de Letras: Congresso Internacional ROSAE, Congresso 
Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, Caruru de Letras, Congresso Brasileiro de 
Professores de Italiano, Curso de Especialização em Espanhol, Encontro do grupo de 
desenvolvimento do Atlas Lingüístico do Brasil, Seminário Estudantil de Pesquisa do ILUFBA. 
Além disso, foi responsável pelo pagamento de duas estagiárias, ao longo do ano, para a 
Secretaria do Departamento de Letras Românicas, tendo adquirido material permanente, 
como computadores e impressoras, além de material de consumo diverso para o DLR. 
Comprou, ainda, um computador para o PPGLL, material de consumo para o Colegiado 402, 
material pedagógico para o Setor de Francês do DLR. Responsabilizou-se pela manutenção 
das salas do PAC ocupadas pelo CELF, em 2009, providenciando o conserto de aparelhos de 
ar condicionado, dentre outros equipamentos. O CELF provê, ainda, apoio acadêmico para a 
prática de ensino de língua francesa para estudantes das disciplinas Estágio Supervisionado I 
e II de Língua Francesa. 

• CEE: O Centro de Extensão em Espanhol tem como objetivo atender às comunidades interna 
e externa da UFBA que buscam cursos de espanhol. 

• NELG: o Núcleo de Extensão em Letras Germânicas, nos seus oito anos de existência, atende 
a mais de dois mil alunos da UFBA e da comunidade de maneira geral, por semestre, 
oferecendo seis semestres letivos de cursos de inglês e alemão básico. 
O Núcleo de Extensão de Letras Germânicas foi criado em 1996, com o fim de promover o 
acesso da comunidade ao estudo de inglês e alemão. É coordenado pelos professores Denise 
Scheyerl (Coordenação Administrativa), Jael Glauce da Fonseca (Coordenação Acadêmica de 
Alemão) e Robério Rubem de Matos (Coordenação Acadêmica de Inglês). Em 2009.1, uma 
equipe de 30 instrutores, ministrou aulas em 83 turmas de inglês e 6 de alemão, entre os 
níveis Iniciante-A e de Proficiência Oral. Em 2009.2, o NELG teve 88 turmas de inglês e 9 de 
alemão, dos mesmos níveis Atendendo à Resolução 02/96 do Conselho de Coordenação da 
UFBA, o Núcleo ofereceu, ao longo de 2009, 752 bolsas integrais para a comunidade carente 
externa e interna da UFBA, em língua inglesa, e concedeu 19  bolsas para o estudo de 
alemão. O NELG promoveu, em 2009, atividades acadêmicas visando formação de 
professores de língua estrangeira. Além disso, co-patrocinou o Rosae – I Congresso 
Internacional de Lingüística Histórica e o XXII Congresso Internacional da Associação 
Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, na UFBA. Responsabilizou-se, também, 
pelo pagamento de passagens e diárias para professores do Departamento de Letras 
Germânicas para participação congressos nacionais, através do Fundo de Pesquisa do DLG. 

• Curso de Extensão em Língua Italiana. 
 

 
EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 

• ROSAE – I Congresso Internacional de Linguística Histórica realizado no período de 25 a 28-
07-2009. 

• XXII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de Literatura 
Portuguesa, realizado no período de 13 a 18/09/2009. 

• SEPESQ 2009 – Tecendo Novos Rumos. O evento, entre os dias 14 e 16 de outubro de 2009, 
contou com 150 trabalhos apresentados e 228 alunos-participantes inscritos. Cerca de 100 
professores atuaram como avaliadores, coordenadores de mesa e/ou comissão organizadora. 

• Atividade de extensão “Finding Our Way through the Invisible: Power and Purpose in 
Academic and Personal Narratives”, com o Prof. Jesse Waters, do Elizabethtown College, 
Pennsilvânia, EUA, sob a coordenação do Prof. Dr. Domingos Sávio Pimentel Siqueira, em 
24/07/2009, com carga horária de 4 horas.   

• Mini-curso “Introdução à Formação de Audiodescritores” ministrado pela Professora Dra. 
Eliana P. C. Franco, convidada pela Faculdade de Artes Dramáticas da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA), em maio de 2009. como atividade de Extensão. 
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• Mini-curso "Legendagem para deficientes auditivos e para o teatro", ministrado pelo Prof. 
Dr. Eduard Bartoll (Universidade Pompeu Fabra, Espanha), em setembro de 2009, no 
ILUFBA, sob a organização da Professora Dra. Eliana P. Cardoso Franco. 

• Mini-curso "Tradução assistida por computador com Déjà Vu X", ministrado pelo Prof. 
Me.Bartolomé Mesa Lao (Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha), em setembro de 
2009, no ILUFBA. Organização: Professora Dra. Eliana P. Cardoso Franco. 

• Palestra “Translation, Languages, Research and the International Ranking (Position) of 
Universities”, proferida pelo Prof. Dr. José Lambert (UKLeuven, Bélgica), em junho de 2009, 
no ILUFBA. Organização: Professora Dra. Eliana P. Cardoso Franco. 

• IX Settimana della língua italiana nel mondo (10/09) 
• Mini-curso Relações entre história, memória e identidade: eixos de reflexão, problemáticas 

de estudos e resultados de pesquisas, no ILUFBA. Professor Jocelyn Létourneau (Université 
Laval – Canadá) (04/09). Organização: DLR. 

• “Giornate di studi letterari e traduttori”, no âmbito de acordo com a Università Gabrielle 
d’Annunzio (11/09) com conferências de professores da referida Universidade, no ILUFBA. 
Organização: DLR. 

• “A reforma ortográfica da Língua Portuguesa sob a visão da Ciência da Linguagem”, 
ministrado pelo Professor Evanildo Bechara, em 13 de março de 2009, na UFBA. 
Organização: Profa. Dra. Licia Heine. 

• “A obra de Mikhail Bakhtin: conceitos-chave”, ministrado pelo Professor José Luiz Fiorin, de 
13 a 17 de abril de 2009, na UFBA. Organização: Profa. Dra. Licia Heine. 

• “Texto, Discurso e Sociedade”, de 25 a 27 de novembro de 2009, na UFBA. Ministrado pela 
Profa. Noemi Cristian Padilla, Universitad de Chile. Organização: Profa. Dra. Licia Heine. 

• “Discurso e Poder”, de 09 a 10 de dezembro de 2009, na UFBA, ministrado pelo Prof. Teun 
A. van Dijk Inuversidade, Universidade Pompeu Fabra, Espanha. Organização: Profa. Dra. 
Licia Heine. 

 
 
INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

• Intercâmbio de alunos de alemão (Graduação) com as Universidades de Jenna e Passau, 
Alemanha. 

• Université des Antilles et de la Guyanne. Profa. Dra. Raimunda Maria da Silva Bedasee 
(2009.1).  

• Université des Antilles et de la Guyanne. Seis estudantes acolhidos. Graduação/DLR. 
Université Paris XIII. Uma estudante. Gradução/DLR.  

 
 
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 

 
• Convênio com a Università Gabrielle d’Annunzio. 
• Parceria com a FAPEX para os Cursos de Extensão. 
• Convênio com a Universidade de Kassel e Goethe Institut Salvador. Cursos de Especialização 

de Professores de alemão à distância. 
 
 
PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE 
 

• Trabalhos de premiados no SEPESQ 2009 
 

Estudos Lingüísticos 
− Adriana de C. Urpia Santos, Íris Fortunato e Viviane Quadros  
− Aline M. de Araújo.  
− Amanda de Farias Ribeiro.  
− Luana Ferreira Rodrigues e Lucilene Silveira Rodrigues 
− Marla O. Andrade.  
− Renato da S. Macambyra Ferreira.  
− Ronaldo Pelecioli 
− Shirley Freitas Souza.  
− Viviane Gomes de Deus.  
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Estudos Literários 
− Aline Van Der Schimidt  
− Ana Maria Bicalho   
− Isabela Santos de Almeida  
− Ivo Falcão da Silva  
− Jorge Hernán Yerro  
− Joseneida Mendes Eloi de Souza  
− Juliana Oliveira Lesquives  
− Luana Teixeira do Amaral  
− Mônica de Menezes Santos  
− Natássia Guedes Alves  

 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 
 

− Informações quantitativas (número de alunos) 
 
Graduação 

 

Semestre 2009.1 2009.2 TOTAL 

Número de 
ingressantes 

152 94 246 
 

Número de 
desistentes 

36 44 80 

Número de 
concluintes 

33 95 128 

Número de alunos 
em intercâmbio no 

exterior 

 08 08 

 

 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA 
 

− No ano de 2009, o Instituto de Matemática foi responsável pelo funcionamento dos cursos de 
graduação em Ciência da Computação (Bacharelado), Estatística (Bacharelado) e Matemática 
(Licenciatura e Bacharelado – diurno, Licenciatura – noturno e Licenciatura à Distância - EAD) e 
dos cursos de pós-graduação (Mestrado) em Matemática e Mecatrônica, o Doutorado 
Multiinstitucional em Ciência da Computação (uma parceria da UFBA com a UNIFACS e UEFS), e 
a Especialização Avançada em Sistemas Distribuídos.  

− Além do suporte a estes cursos, os três departamentos que compõem o Instituto de 
Matemática: Ciência da Computação, Estatística, Matemática, ofereceram disciplinas para 
atendimento a diversos cursos de graduação (mais de 17.000 vagas/disciplinas para mais de 33 
cursos atendidos).  

− Como destaques em relação ao ensino de graduação em 2009, temos: (i) o oferecimento do 
Curso de Licenciatura em Matemática à Distância, parte integrante do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB/CAPES/MEC), que teve seu início em abril de 2009 após um longo período 
de preparação, desde a sua aprovação (outubro 2006), passando pela produção do material 
didático (2007/2008), vestibular (maio/setembro 2008), devido a diversos problemas logísticos. 
Está sendo ofertado em 10 Pólos de Apoio Presencial, sediados nas seguintes cidades baianas: 
Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Lauro de Freitas, Mundo Novo, Ipupiara, Itamaraju, Itapicuru, 
Jacaraci, Paratinga e Simões Filho, contando com cerca de 460 alunos matriculados; (ii) a 
grande participação do Instituto de Matemática no programa REUNI/UFBA. Conforme previsto 
no projeto aprovado pelo MEC, iniciamos o ano letivo com o Curso Noturno de Licenciatura em 
Matemática, ampliações de vagas nos cursos de Ciência da Computação e Estatística, além do 
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aumento na oferta de vagas em disciplinas dos 3 departamentos do IM. Em sua primeira 
alocação de pessoal para o ano de 2009 foram alocadas 21 vagas para docentes e 09 vagas para 
técnicos administrativos, as quais vêm sendo ocupadas paulatinamente com as realizações dos 
respectivos concursos. Para o ano de 2010, teremos o início dos cursos de Bacharelado em 
Sistemas de Informação e Licenciatura em Computação (projetos do Departamento de Ciência 
da Computação aprovados na Câmara de Ensino de Graduação em 2009), além da oferta de 
mais de vagas em componentes curriculares para outros cursos novos, o que ampliará a nossa 
participação neste programa. Consequentemente, na segunda alocação de pessoal para o ano 
de 2010 foram alocadas mais 11 vagas para docentes e 05 vagas para técnicos administrativos, 
que deverão ser disponibilizadas para as realizações dos respectivos concursos, previstos para o 
período março a junho de 2010; (iii) a participação do Instituto de Matemática no projeto da 
UFBA (envolvendo ainda os Institutos de Física e Química e a Faculdade de Educação), aprovado 
em outubro de 2008, no primeiro edital da CAPES para o Programa Institucional de Iniciação à 
Docência – PIBID. As atividades do PIBID/UFBA tiveram início em março de 2009 envolvendo os 
alunos das Licenciaturas em Matemática, Física e Química, professores orientadores das suas 
respectivas Unidades Universitárias e colégios da rede pública estadual pré-selecionados. O 
PIBID/UFBA oferece bolsas do FNDE/MEC para os seus participantes, além de verba de custeio 
para o(s) projeto(s). No nosso caso contamos com 19 alunos bolsistas do Curso de Licenciatura 
em Matemática sob a orientação da Coordenadora do Curso, a qual foi responsável pela 
elaboração do nosso projeto de participação no PIBID/UFBA. 

− Com relação ao ensino de pós-graduação não podemos deixar de citar a aprovação pela CAPES 
(novembro de 2009) do Curso de Doutorado Matemática em Associação, uma parceria entre as 
pós-graduações em Matemática da UFBA e da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, que 
deverá ter início em março de 2010, além das iniciativas dos departamentos de Ciência da 
Computação e Estatística para a criação do Curso de Doutorado em Mecatrônica e o Curso de 
Mestrado em Estatística, respectivamente.  

− A seguir faremos um breve resumo, inclusive numérico, das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, desenvolvidas no ano de 2009: 
 

 
Graduação 
 
− Mais de 10 projetos de monitoria oferecidos pelos 3 departamentos do Instituto. 
− Mais de 50 monografias de conclusão de cursos de graduação aprovadas. 
− 19 alunos da Licenciatura em Matemática bolsistas do PIBID/UFBA. 
− Orientação acadêmica dos alunos dos cursos de Matemática e Estatística pelos professores dos 

respectivos departamentos. 
− Revisão e atualização dos programas das disciplinas dos 3 departamentos do Instituto. 
 

 
Pós-Graduação 

 
− Defesa de 11 dissertações do Mestrado em Matemática orientadas por professores do 

Departamento de Matemática, além de diversas orientações em andamento. 
− Defesa de 02 dissertações do Mestrado em Mecatrônica orientadas por professores do 

Departamento de Ciência da Computação, além de diversas orientações em andamento. 
− Co-orientação de alunos dos programas de pós-graduação: Mestrado e Doutorado em Saúde 

Coletiva (Instituto de Saúde Coletiva), Mestrado em Saúde Ambiental e Trabalho (Faculdade de 
Medicina da Bahia – Departamento de Medicina Preventiva) e Mestrado em Mecatrônica 
(Instituto de Matemática/Escola Politécnica) por professores do Departamento de Estatística. 

− Participação em bancas examinadoras de Dissertação de Mestrado: mais de 30. 
− Programa de Verão da Pós-Graduação em Matemática. 

 
 

Pesquisa 
 

− Desenvolvimento de atividades de pesquisa (mais de 40 projetos) pelos seguintes grupos: 
Álgebra, Geometria Diferencial, Sistemas Dinâmicos, Otimização e Programação Linear, LASID, 
GALDI, Inteligência Artificial, Engenharia de Software, Ontologia e Representação do 
Conhecimento, Sistemas Distribuídos, Robótica, Sistemas Tutores Inteligentes, Computação 
Gráfica e Processamento de Imagem, Estatística. Vale ressaltar que todos os projetos de 
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pesquisa do Instituto de Matemática contam com algum apoio das agências de fomento: CAPES, 
CNPq, FAPESB ou FINEP, entre outras.  

− Professores em programas de pós-doutoramento: 4. 
− Visitas às diversas universidades (centro de pesquisa) parceiras em projetos de pesquisa: UFAL, 

UFPB, UFC, UFPE, UNICAMP, USP, IMPA, UFRJ, entre outras. 
− Professores visitantes (estrangeiros e brasileiros - curta e longa duração): mais de 15 
− Publicação em revistas especializadas, Anais de Congressos e Capítulos de Livros: mais de 50. 
− Projetos de iniciação científica no PIBIC/UFBA: mais de 50. 
− Orientação de alunos da rede pública da região metropolitana de Salvador em projetos de 

iniciação científica: 100 bolsistas do programa PIC. 
− Orientação de alunos medalhistas em Olimpíadas de Matemática em projetos de iniciação 

científica: 15 bolsistas do programa PICME. 
 
 

Extensão 
 

− Atividades Avançadas em Laboratório de Ensino de Matemática (Participação de professores e 
alunos de Matemática) 

− Laboratório de Ensino de Matemática - Produção de material didático, empréstimos a escolas 
de ensino secundário (feira de ciências), apoio às licenciaturas em Matemática –UFBA, UFRB – 
Amargosa e eventos organizados pelo Instituto de Matemática. 

− Programa de Olimpíadas em Matemática. 
− Participação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP. 
− 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. 

− Consultoria Estatística. 
− Curso de Extensão em Modelos Estatísticos em Genética Quantitativa. 
− Curso de Extensão em Tópicos Avançados em Epidemiologia e Estatística. 
− Onda Digital. 
− Cadastros de Modelos. 
− Participação no programa PERMANECER/UFBA com projetos oriundos dos 3 departamentos. 
− Atualizações e confecções dos sites dos diversos setores do IM 

 
 

Organização de Eventos 
 

− Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do ensino Médio através de 
Teleconferência via Internet. 

− Exposição do Laboratório de Ensino de Matemática (LEMA) no XII Encontro de Matemática da 
UFBA (participação de vários professores e alunos do Instituto de Matemática). 

− Exposição do Laboratório de Ensino de Matemática (LEMA) na Universidade Federal de Campina 
Grande – UFCG/PB (participação de vários professores e alunos do Instituto de Matemática). 

− Oficinas e Palestras do LEMA no XII Encontro de Matemática da UFBA. 
− XII Encontro de Matemática da UFBA. 
− Dia do Estatístico. 
− II Semana da ABE / 2º Encontro Baiano de Estatística. 
− Maratona de Programação. 
− XII Jornada da Olimpíada de Matemática. 
− Programa de Verão da Pós-Graduação em Matemática. 

 
 
Prêmios 

 
− Prêmio Inventor UFBA 1ª Edição 2009 – Categoria Inventor: Prof. Thierry Corrêa Petit Lobão, do 

Departamento de Matemática. 
− Prêmio Inventor UFBA 1ª Edição 2009 – Categoria Unidade da UFBA: Instituto de Matemática. 
− Prêmio Melhor Trabalho do WTICG-BASE – 9ª ERBASE 2009 – 2º lugar para Joilma Santos, aluna do 

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, que contou com a orientação da Profa. 
Daniela Claro, do Departamento de Ciência da Computação. 
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− Prêmio Melhor Trabalho do WTICG-BASE – 9ª ERBASE 2009 – 3º lugar para Diego Dias, aluno do 
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, que contou com a orientação dos professores 
Adolfo Duran e Leo Freitas, do Departamento de Ciência da Computação. 

− Prêmio Melhor Trabalho do WTICG-BASE – 9ª ERBASE 2009 – 3º lugar para Robson dos Santos, 
aluno do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, que contou com a orientação dos 
professores Adolfo Duran e Leo Freitas, do Departamento de Ciência da Computação. 

 
 

Perspectivas para 2010 
 
− Graduação: 1. Início dos cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação e Licenciatura em 

Computação no primeiro semestre letivo de 2010; 2. Oferta da primeira turma do Curso de 
Licenciatura Especial em Matemática (PROLE/UFBA) dentro do REUNI/UFBA, prevista para o 
período março/dezembro de 2010. 

− Pós-Graduação: 1. Início da primeira turma do Curso de Doutorado Matemática em Associação 
(UFBA/UFAL) no primeiro semestre letivo de 2010; 2 Proposta de implantação do Curso de 
Doutorado em Mecatrônica para o ano de 2011; 3. Proposta de criação de um curso de pós-
graduação na área de Estatística.  

− Pesquisa: 1. Consolidação dos diversos grupos de pesquisa do IM, principalmente dos vinculados 
aos programas de pós-graduação; 2. Criação de novos grupos visando à ampliação da pesquisa no 
IM. 

− Extensão: Além dos programas já existentes em 2009, serão ampliadas as atividades de extensão 
nos três departamentos do IM. 

− Infraestrutura física: 1. Deveremos iniciar o ano de 2010 com as obras de reforma e ampliação do 
IM previstas no programa REUNI/UFBA. Teremos uma readequação dos espaços físicos, 
construção de novos gabinetes para professores e a reforma do espaço da antiga biblioteca para 
abrigar uma infraestrutura (auditório, salas de aula, gabinetes para estudantes, etc.) adequada 
para a pós-graduação do IM. 

− Servidores: 1. Esperamos contar com todos os servidores técnicos administrativos que foram 
alocados para o IM no intuito de atender as demandas do REUNI/UFBA, consolidando a 
implantação das secretarias únicas de graduação (Centro de Atendimento a Graduação – CEAG) e 
pós-graduação (Centro de Atendimento a Pós-Graduação – CEAPG) do IM; 2. Estabilização do 
corpo docente do IM com a realização dos concursos para as vagas alocadas pelo REUNI/UFBA, 
bem como pelo quadro de professores equivalentes da UFBA. 

− Por fim, contamos com aprovação do colendo Conselho Universitário para a nossa proposta de 
criação do Instituto de Ciência e Tecnologias da Computação – ICTC a partir da desmembração do 
Departamento de Ciência da Computação, conforme projeto aprovado pela Congregação do 
Instituto de Matemática em novembro de 2009. 
 

 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
 
Introdução 
 
• A criação do Instituto de Psicologia foi aprovada pelo Conselho Universitário da UFBA em 18 de 

novembro de 2008.  
• Inicialmente, o Instituto de Psicologia, ex-Departamento de Psicologia, ficou constituído por 

todos os professores do antigo Departamento de Psicologia (32 efetivos e 14 substitutos), com 
dois funcionários técnico-administrativos, lotados no Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
e três psicólogos, lotados no Serviço de Psicologia “Prof. João Ignácio de Mendonça”. Não havia 
nenhum funcionário técnico-administrativos para atender os serviços da diretoria e das 
secretarias dos colegiados de graduação. 

• O Instituto de Psicologia tem sob sua responsabilidade o Curso de Graduação em Formação de 
Psicólogo, o Curso de Graduação em Serviço Social, o Bacharelado Interdisciplinar em Estudos 
sobre o Comportamento, o Bacharelado Interdisciplinar em Atenção Psicossocial e o Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia (Mestrado e Doutorado). Além disso, oferece um Curso de 
Especialização em Teoria da Clínica Psicanalítica e duas dezenas de turmas de disciplinas com 
conteúdo de Psicologia para outros cursos da UFBA. É responsável, ainda, pela pesquisa e 
extensão universitária em Psicologia e Serviço Social. 
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• Somente em 20 de janeiro de 2009 foram nomeados diretor e vice-diretora pro tempore os 
Professores Antonio Marcos Chaves e Sônia Maria Guedes Gondim, o configurou a existência 
concreta do Instituto, à medida que já tinha quem o gerisse. 

• A Congregação do Instituto de Psicologia foi instalada em março de 2009, com a presença do 
Reitor Naomar Monteiro de Almeida Santos. A partir daí, realizou mensalmente as suas reuniões 
ordinária e reuniões extraordinárias, quando necessário. 

• Os sistemas informatizados, necessários para o funcionamento da Unidade, e a implantação da 
unidade orçamentária só foram concluídos em maio de 2009. 

• Finalmente, em outubro de 2009 foram lotados três funcionários técnico-administrativos na 
Unidade, que passaram a prestar serviços nas secretarias da direção, dos colegiados de 
graduação e do Serviço de Psicologia “João Ignácio de Mendonça”. 

 
 

Bens Adquiridos e Bens Recebidos em 2009 
 

Neste relatório descreveremos as modificações patrimoniais ocorridas no exercício de 2009, bem 

como os empenhos efetuados em 2008 , cujos itens empenhados passaram a fazer parte do 

patrimônio do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia IPSI/UFBA. 

 

1. PRÓ-SAÚDE 

A análise dos números nos revela contribuição significativa dos efeitos do convênio com o Ministério 

da Saúde através do Pró-Saúde II UFBA, tanto com as aquisições efetuadas em 2008, cujos itens 

foram recebidos em 2009 (R$ 35.957,00), como no total empenhado em 2009 cujos itens 

patrimoniais estarão disponíveis no IPS em 2010. Foram adquiridos basicamente itens relacionados a 

computadores com monitores e dois potentes aparelhos de ar-condicionado. 

 

Valor em  R$  
Tombame

nto 

Discriminação Qt 

  Unitário     Total     

622898 condicionador de ar capacidade de ref 24.000 
btu/h, 220v tipo split marca midea 

1 2.100,00 2.100,00 

622899 condicionador de ar capacidade de ref 24.000 
btu/h, 220v tipo split marca midea 

1 2.100,00 2.100,00 

622902 projetor multimídia 2.00 lumens cpx-253 marca 
hitachi 

1 3.063,00 3.063,00 

 monitor de vídeo 13 399,00 5.187,00 

 Microcomputador 13 1.381,00 17.953,00 

  Cadeira 15 159,00 2.385,00 

  mesa reunião 2x1x0,75 2 410,00 820,00 

  mesa pequena + teclado retrátil 3 170,00 510,00 

 notebook microcomputador 1 1.839,00 1.839,00 

TOTAL      35.957,00 
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Nos itens empenhados em 2009, com previsão de recebimento no início de 2010, tiveram destaques 

equipamentos a serem usados no setor administrativo, conforme tabela a seguir. 

 

Valor em  R$  
 

Discriminação 

 
Qt 

   
 

Unitário   

  
 

 Total   

aparelho ar condicionado - bi-split de 18.000 (2 x 9.000) btus. 
alimentação de 220 volts bifásico 

5 2.479,00 12.395,00 

televisão tipo lcd de 40” hdtv  samsung ln40b450c4mxzd 1 2.295,90 2.295,90 

 armário aço, pintado, cinza, 2 un, com fechadura,  3 un, 1,60 
m, 0,90 m, 0,50 m, prateleiras removíveis, chapa aço 18  

4 209,00 836,00 

arquivo escritório, chapa aço 24 / 26, pintura eletrostática, 
tratamento antiferruginoso,      4 un, com puxadores, cinza,  
dimensões 0,46 x 0,55 x 1,33 m, corrediça deslizan, pastas 
suspensas  

2 428,50 857,00 

bebedouro água, pressão, pintura em epoxi, 95 cm, 37 cm, 27 
cm, 02 saídas água gelada 

1 359,85 359,85 

microcomputador intel core 2 duo e8400 3ghz, 2gb, hd 320gb, 
gravador de dvd/rw - windows lenovo - m58p 

8 1.920,00 15.360,00 

armário estante, aglomerado, folheado madeira, cerejeira, 1 
un, com dobradiças e chave, 0,90 m, 0,40 m, 1,60 m, bege, 
envernizado, 1 um 

1 291,00 291,00 

impressora multifuncional, laser, 600 x 600 dpi, 17 ppm, 
100/240 v, 33,6 kb/s, 600 x 600 dpi, 25 a 400 per, 17 ppm, 600 
x 600 dpi, monocromática, ciclo trabalho 10.000 páginas/mês, 
interface paralela e usb, softwares windows 95, 98, 2000, me e 
xp, a  

2 2.190,00 4.380,00 

mesa escritório, tubo metálico, pintado, aglomerado, folheado 
madeira, 2 un, 0,90 m, 0,75 m, 0,75 m, mógno, preta, com 
chave 

4 138,00 552,00 

mesa microcomputador, tubo aço, pintura em epóxi, 
aglomerado, laminado melamínico, retrátil, grafite, 1 m, 0,75 
m, 0,75 m, orifício circular para passagem de fiação/sapatas: 

3 97,84 293,52 

projetor multimídia 3.000 lumens   hitachi cp-x3010 4 3.310,00 13.240,00 

microcomputador notebook dual core 2.0 ghz, mem 2gb, hd 
160gb, tela 14"  

4 2.235,00 8.940,00 

TOTAL 59.800,27 

 

 

2. RECURSOS PRÓPRIOS ORIUNDOS DO MEC 

 
Com os recursos advindos de repasses do MEC, as aquisições foram menos representativas, porém 
importantes, com grande destaque para aquisição de uma copiadora, equipamento que será de 
grande utilidade, e que era uma grande carência do IPS. 
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Valor em  R$ Tombamento Discriminação Qt 

  Unitário   Total 

700026 xerox copiadora workcentre 4118 1 3.350,00 3.350,00 

EMPENHADO nobreak capacidade 0,6 kva,  115 v,  led 
indicador no painel frontal de rede 
monofásico 

3 200,00 600,00 

EMPENHADO estabilizador tensão,  0,3 kva,  115 v 4 35,00 140,00 

TOTAL  4.090,00 

 

 

3. LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA 

Para as atividades de pesquisa sobre comportamento anti-social na infância foram adquiridos um 
gravador digital e uma mesa.   
 

 
 

4. PROJETO SAÚDE MENTAL 

 
Para dar suporte às atividades do projeto saúde mental sob responsabilidade de um dos docentes do 
IPS foi adquirido um note dual.  

 

Valor em  R$  
 

Tombamento 

 
 

Discriminação 

 
 

Quant   Unitário  7   Total    8 

703171 note dual core t3400 2gb 
1.3mp 14v - st serie ns-
090636187 

1 1.699,00 1.699,00 

TOTAL 1699,00 

 

Para finalizar, salienta-se que no período 2008 foi empenhado pelo PRÓ-SAÚDE o valor de 
35.957,00 (trinta e cinco mil, novecentos e cinqüenta e sete reais), cujos itens empenhados só 
foram entregues nos primeiros meses do ano de 2009. Soma-se o total de R$ 2.123,05 (dois mil 
cento e vinte e três reais e cinco centavos) referente a empenhos realizados pelo projeto Saúde 
Mental e pelo Laboratório de Psicologia. Ainda 2009, o PRÓ-SAÚDE empenhou R$ 59.800,27 
(cinqüenta e nove mil e oitocentos reais e vinte e sete centavos), cujos itens serão recebidos em 
2010. O IPS ainda empenhou a soma de R$ 740,00 (Setecentos e quarenta reais) em valores 
recebidos do MEC, cujos itens serão recebidos também em 2010. 

Valor em  R$ Tombam
ento 

Discriminação Qt 

  Unitário   Total 

 Gravador digital VN 4100 PC - OLYMPUS SERIE 
9001251006 

1 284,05 284,05 

 Mesa 90 x 90 PDOIM 1 140,00 140,00 

TOTAL  424,05 
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Atividades da Coordenação Acadêmica 
 

Para fins do relatório anual do Instituto de Psicologia, a coordenação acadêmica enumera a seguir 
as atividades sob sua responsabilidade no ano de 2009: 
 
− Realizou o planejamento acadêmico dos semestres de 2009-1, 2009-2 e 2010-1, sendo 

responsável pela alocação de docentes efetivos que atuam na graduação e pós-graduação, 
assim como dos professores substitutos; 

− Assessorou a direção do Instituto de Psicologia na organização e estruturação desta nova 
Unidade Acadêmica, desde sua criação há um ano; 

− Apreciou e encaminhou para as instâncias competentes todos os processos relativos a docentes, 
tais como progressão funcional, solicitações de licenças, mudança de regime de trabalho etc; 

− Apreciou e encaminhou para as instâncias competentes todos os processos relativos a 
solicitações discentes de equivalência de disciplinas; 

− Providenciou todos os processos de seleção de substitutos, compondo bancas e assessorando 
todos os processos; 

− Providenciou todos os processos de concurso docente para preenchimento de vagas efetivas 
para o curso de Psicologia e de Serviço Social realizado no final de 2008 e início de 2009; 

− Está providenciando o processo de concurso público para provimento de vaga de professor 
efetivo para área de Psicologia do Desenvolvimento que será realizado em janeiro de 2010; 

− Participou ativamente das reuniões Congregação, encaminhando, quando necessário, os 
processos apreciados na instância da Coordenação Acadêmica para serem homologados na 
Congregação do Instituto de Psicologia; 

− Assessorou e orientou professores e também as coordenações dos cursos de Psicologia e Serviço 
Social, sempre que solicitada; 

−  Realizou reuniões com os professores substitutos para orientação e melhor alocação nas 
disciplinas ofertadas pelo Instituto de Psicologia para o curso de graduação em Psicologia ou 
demais cursos da UFBA; 

−  Realizou reuniões com os coordenadores dos núcleos e com os demais membros integrantes da 
coordenação acadêmica para orientação e programação de atividades; 

−  Organizou o processo de elaboração dos programas de todas as disciplinas do currículo novo 
sob a responsabilidade dos docentes do Instituto; 

−  Realizou o I Seminário de Integralização Curricular, em virtude da implantação do novo 
currículo do curso de graduação em Psicologia da UFBA iniciado em 2009-1. 

− No Instituto de Psicologia foram desenvolvidos, ainda, cerca de 15 Projetos de Pesquisa, 
coordenado por docentes pesquisadores, cerca 40 Projetos de Pesquisa de Doutorado e de 
Mestrado e 54 Atividades de Extensão. 

 

 

Atividades da Coordenação de Ensino de Graduação em Psicologia 

 
A principal atividade desenvolvida em 2009 foi a implantação do novo currículo do Curso de 
Graduação em Psicologia. Além desenvolveu as seguintes as seguintes rotinas administrativas, 
mostradas na Figura 1. 
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Figura 1 

Quantidade e tipos de processos tramitados no Colegiado de Ensino de Graduação em 
Psicologia em 2009 
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Atividades da Coordenação de Ensino de Graduação em Serviço Social 

 

O curso de Serviço Social da UFBA teve sua primeira turma iniciada no semestre 2009.1, sendo o 
segundo curso no Estado da Bahia a ser oferecido por uma instituição de ensino público federal.  
 
Desta feita, coube ao atual Colegiado do Curso de Graduação em Serviço Social a responsabilidade 
de finalizar o Projeto Pedagógico com bases na Lei 8.662/93 de Regulamentação Profissional, as 
Diretrizes Curriculares (Resolução CNE/CES de 13.03.2002) e o Projeto Ético-Político Profissional, 
instrumentos que informam os princípios éticos fundamentais da profissão e dão indicação como os 
mesmos podem ser articulados na dinâmica curricular. 
 
O curso de Serviço Social tem duração de 4 (quatro) anos e seus componentes curriculares, sob a 
forma de disciplinas, oficinas, seminários, estágio supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), são distribuídos em núcleos de fundamentação em conformidade com as Diretrizes da 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), a saber: núcleo de 
fundamentos teórico-metodológicos da vida social; núcleo de fundamentos da formação sócio- 
histórica da sociedade brasileira; núcleo de fundamentos do trabalho profissional.  
 
Desse modo, as atividades da Coordenação do Ensino de Graduação em Serviço Social centraram-se, 
em 2009, na implantação do curso, na elaboração do Projeto Pedagógico e Ético-Político e no 
cumprimento das rotinas administrativas. 
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4. ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 
 

       

EDITORA DA UFBA  
 

 
Como órgão suplementar da UFBA vinculada diretamente ao Gabinete do Reitor, a Editora é 
responsável pela difusão através do formato livro, da pesquisa científica desenvolvida na 
Instituição. Com aumento dos canais de distribuição bem como maior participação em eventos 
científicos nas diversas áreas do conhecimento, houve uma ampliação na visibilidade da EDUFBA que 
contou em 2009 com um maior número de originais para serem avaliados pelo Conselho Editorial 
visado a publicação. 

 
 

METAS 
 

As metas estabelecidas para 2009 foram cumpridas graças ao empenho da equipe da EDUFBA que 
tem se comprometido cada vez mais no pronto atendimento no setor de comercialização e 
distribuição, pois a dinâmica do setor responsável pela circulação dos livros produzidos, requer 
eficácia e agilidade. Embora com quadro de pessoal insuficiente, conseguimos avançar e fechamos o 
ano com um saldo positivo nas vendas, graças  a realização no início de dezembro de uma Feira de 
Livros com descontos especiais. O maior saldo, no entanto, foi possibilitarmos que alunos, 
servidores e professores tivessem acesso ao livro e a leitura. 
A outra meta que diz respeito à ampliação do número de títulos publicados também foi cumprida já 
que finalizamos com 90 novos títulos. 
Par o ano de 2010, temos uma expectativa na ampliação e difusão da produção da EDUFBA inclusive 
utilizando as tecnologias de informação e comunicação, disponibilizando conteúdos. 
A EDUFBA participa do Projeto no Programa Permanecer com dois estagiários: um na área de Design 
Gráfico (Curso de Desenho Industrial), dois na área de Biblioteconomia e um de Produção em 
Comunicação e Cultura. 
No ano de 2009 ampliamos as nossas atividades editoriais, as relações de comercialização e 
distribuição participando de eventos nacionais e da Bienal do livro do rio de Janeiro, de Alagoas  e 
da Bahia, foram lançados 90 títulos editados pela Editora da Universidade Federal da Bahia. 

 
 
Demonstrativo de vendas:  

EDUFBA EDITORAS 
/ IES 

TOTAL 

SINTUAÇÕES 
DE VENDAS 

QUANT. QUANT. QUANT. 

POSTOS DE 
VENDAS 

2.071 
 

1.657 
 

3.728 

EVENTOS E 
LANÇAMENTOS 

2.218 
 

908 
 

3.126 
 

VENDAS 
AVULSAS  

3.298 
 

94 
 

3.392 
 

VENDAS 
LIVRARIAS 
PARTICULARES 

2.853 
 

62 
 

2.915 
 

VENDAS NAS 
IES - PIDL 

910 
 

0 
 

910 
 

TOTAL 11.350 2.721 14.071 
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Livros publicados em 2009: 
 
 

Título 
 

Autor/Organizador 

Compreendendo a complexidade sociespacial contemporânea: 
o território como categoria de diálogo interdisciplinar 

Maria Tereza Ribeiro 
Carlos Milani 

Avaliação e sociedade: a negociação como caminho Robinson Tenório 

Mestres e capoeiras famosos da Bahia Pedro Abib 

Transas na cena em transe: teatro é contracultura na Bahia Raimundo de M. Leão 

Geografia de Salvador  2ª. Ed Adriano Bittencourt et al. 

Educação e contemporaneidade Antonio Dias Nascimento 
et al. 

Toxicomanias: incidências clínicas e socioantropológicas Antonio Nery Filho 

Integralismo na Bahia: gênero, educação e assistência social 
em O Imparcial – 1933-1937 

Laís Monica Ferreira 

Preservação de documentos: métodos e práticas de 
salvaguarda 3ª. Ed. 

Zeny Duarte 

À luz das narrativas Carlos Ribeiro 

Capoeira regional: a escola de mestre Bimba Helio Campos 

O paradoxismo do sonho: um estudo sobre a exclusão social 
no Jornal Nacional 

Rita de Cassia Aragão 
Matos 

Curso básico de microeconomia  3ª. Ed. José Carrera-Hernandez 

Dietário (1582-1815) do Mosteiro de São Bento da Bahia: 
edição diplomática 

Dom Gregório Paixão et 
al. 

Biblioteca universitária brasileira. Instrumento para seu 
planejamento e gestão,visando à avliação do seu desempenho 

Nidia Lubisco 
Sonia Chagas 

Em busca do conhecimento sobre antigas lições, ciência 
moderna e energia sutil 

Hélio Silva Campos 

Cartografia da saudade – Eurico Alves e a invenção da Bahia 
sertaneja 

Valter Guimarães Soares 

A gripe espanhola na Bahia: saúde, política e medicina em 
tempos de epidemia 

Christiane Maria Cruz de 
Souza 

A administração dos bens temporais do Mosteiro de São Bento 
da Bahia 

Maria Hermínia Oliveira 
Hernández 

Rumores de Festa: o sagrado e o profano na Bahia 2ª. Ed Ordep Serra 

CEAS: jesuítas e o apostolado social durante a ditadura 
militar 

Grimaldo Carneiro 

Trabalho pedagógico e formação de professores/militares 
culturais: construindo políticas públicas para a educação 
física, esporte e lazer 

Celi Taffarel 

Nossos colonizadores africanos: presença e tradição negra na 
Bahia 2ª. Ed. 

Ildásio Tavares 

Capoeira. Identidade e gênero: ensaios sobre a história social 
da capoeira no Brasil 

Josivaldo Pires de Oliveira 
e 
Luiz Augusto Pinheiro Leal 

Gestão educacional nos municípios: entraves e perspectivas Maria Couto Cunha 

O tutu da Bahia: transição conservadora e formação da nação 
(1838-1850) 

Dilton Oliveira de Araújo 

Cinematógrafo: um olhar sobre a história Jorge Nóvoa 

Pensar o discurso no webjornalismo: temporalidade, 
paratexto e comunidades de experiência 

Edson Fernando Dalmonte 
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Mitos e outras narrativas kamayura Pedro Agostinho 

Carlos Alberto Dias: a saga da geofísica aplicada e da 
engenharia E&P do petróleo do Brasil 

Fernando S. de Moraes  
et al. 

Espaços lingüísticas: resistências e expansões  2ª ed Katia Mota et al. 

Histerosalpingografia: um estudo da radiologia ginecológica Hugo Maia 

Primeiro traço: manual descomplicado de roteiro Roberto L. Duarte 

Novos tons de rosa... Para Rosa Virgínia Mattos e Silva Klebson Oliveira et al. 

O português afro-brasileiro Dante Lucchesi et al. 

Baía de todos os santos: aspectos oceanográficos Vanessa Hatje 

Expressões usuais em Odontologia (v. 2) Roberto Paulo et. al. 

Odontologia: temas relevantes (v. 2) Roberto Paulo et. al. 

Do português arcaico ao português brasileiro: outras histórias Klebson Oliveira et al. 

África à vista: dez estudos... Klebson Oliveira Tania 
Lobo 

Dos sons às palavras Silvana Ribeiro et al. 

Histórias de negro (2. ed.) Ubiratan Castro 

Poética da oportunidade: estruturas... Hugo Leonardo 

Salvador aérea Nilton Souza 

Deus ou seja a natureza Roberto Leon Ponczek 

O poder dos candomblés-perseguição... Edmar Ferreira Santos 

Ruínas Fratelli Vita Viga Gordilho 

A razão e o tempo Robinson Tenório 

Urbanismo na América do Sul Marco Aurélio A. Filgueiras 

A interatividade, o controle da cena... Margarida Rauen 

Mídia, fonte e palanque do pensamento Edson Dalmonte 

O direito à natureza na cidade Wendel Henrique 

Ludicidade e educação infantil Vera Bacelar 

Casa e balcão: os caixeiros de Salvador Mario Augusto Santos 

Difusão e cultura científica: alguns recortes Cristiane Magalhães Porto 

Risco, radiodiagnóstico e vigilância sanitária Marcus Vinicius Navarro 

Leituras de novas tecnologias e saúde Ana Cristina e Estelio 

Do corpo objeto ao sujeito histórico Maria Cecília Silva 

Política e afetividade: narrativas Manoel Mendonça Filho 

As donas do canto: o sucesso... Marilda Santana 

Diversidade e convivência, em verso e verso Grupo Conviver 

Educação inclusiva: o professor mediando... Cristiane e Sonia Sampaio 

Leituras afro-brasileiras: territórios Ana Cristina e Estelio 

Memórias de um cirurgião bucomaxilofacial Benedito Alves 

A construção da universidade baiana Edivaldo Boaventura 

Diversidade e convivência:  vencendo desafios Grupo Conviver 

A medicina na era da informação Zeny Duarte e Lucio Farias 

Entre arquiteturas: antigenealogias e deposições Joaquim Viana Neto 

Um rigor outro... Roberto Sidnei et al. 

Dramaturgia latino-americana Luiz Alberto Allonso et al. 

Sociologia das relações internacionais Guillaume Devin 

O diplomata e o intruso: a entrada... Bertrand Badie 

Ditadura militar na Bahia Grimaldo Carneiro 

A perversão da experiência no trabalho... Jair Batista da Silva 
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Educação básica: contribuições... Robinson Tenório 

Gabriela Baiana de todas as cores Sonia Regina Caldas 

Memórias de Olinda: história... Eliane Nascimento 

Educação inclusiva, deficiência e contexto social Felix Diaz et al. 

Do boticário ao farmacêutico Mirabeau Levi Souza et al. 

Comunicação e mobilidade:... André Lemos 

África Negra Elikia M’Bokolo 

Formação pela Pesquisa – Desafios Pedagógicos Robinson Tenório 

Fragmentos de uma Preciosa Memória – Esmeralda Aragão Angela Maria Barreto et 
al. 

Canô Velloso Antonio Fernando 
Guerreiro de 
Freitas    et al. 

Ficar na Escola:um furo no afeto Maria de Lourdes Ornellas 

Sociedade Civil na Bahia Elenaldo Celso Teixeira 

Minha primeira viagem marítima 2ª. Ed Ian 

Políticas publicas de inclusão digital Tania Hetok e Ivan Novaes 

Multiplas vozes: racismo e anti-racismo Paula Barreto 

Milton Santos: O homem e sua obra Maria Auxiliadora da Silva 

 
 
CONVÊNIOS 

 
A FAPEX administra os recursos oriundos de serviços prestados pela Editora como publicações, 
projetos gráficos entre outros. Com a verba do convênio são custeadas as despesas com folha de 
pessoal (fixo e estagiários) e material de consumo.  
 
 
PERSPECTIVAS PARA 2010 

 
Em 2010 a EDUFBA pretende continuar com a inserção no mercado editorial brasileiro, buscando 
participação em feiras, bienais e eventos científicos difundindo as nossas produções. 
 
A Editora tem como meta atingir todas as áreas do conhecimento da Instituição com a publicação de 
livros didáticos para a graduação, através do Projeto Sala de Aula, consolidando, desse modo, a 
UFBA na vanguarda da atividade editorial e cultural. 
 
Para 2010, está prevista a inclusão da EDUFBA no Projeto SCiELO Livros desenvolvido pela BIEREME 
para produção e publicação de livros on-line. 
 

 
 

HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PROFº RENATO 
RODENBURG DE MEDEIROS NETO 
 
Objetivos, metas e ações  

 
O objetivo do HOSPMEV é desenvolver atividades de ensino na área de saúde animal, propiciar 
atividades de extensão que atendam aos anseios da comunidade e programar pesquisas.  
 
Atualmente, trabalham 26 professores, sendo 90% doutores, que disponibilizam seus saberes para 
um número aproximado de 800 alunos por semestre. Sendo oferecidas 40 disciplinas 
profissionalizantes do curso graduação, 11 para os alunos da residência e 25 de pós-graduação. 
Percebe-se, então, que este hospital é o coração do ensino da Medicina Veterinária.  
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O hospital participa ativamente na oferta de serviços à comunidade, por meio da Extensão, com a 
coordenação do atendimento ambulatorial em clínica cirúrgica e médica e dos laboratórios de 
Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Reprodução, Toxicologia, Diagnóstico das Parasitoses dos 
Animais, Bacterioses, Viroses, Infectologia e Georreferenciamento. 
 
Outro aspecto relevante é a pesquisa científica e tecnológica no Hospital, que se organiza em oito 
grupos, com registro CNPq, no qual os professores estão certificados na Plataforma Lattes. 
Atualmente desenvolvem 40 projetos de pesquisa, muitos destes com financiamento externo por 
agências de fomento. Tal assertiva vem gerando crescente produção científica em periódicos 
indexados nacionais e internacionais nas diferentes linhas de pesquisa e a contemplação de alunos e 
professores com 27 bolsas de Iniciação Científica/PIBIC, duas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação/PIBITI, 20 bolsas do Projeto Permanecer, três bolsas PRODOC (CAPES, CNPq 
e FAPESB), 34 bolsas de mestrado e doutorado (CAPES, CAPES/REUNI, CNPq e FAPESB) e um 
convênio PROCAD NF08/CAPES. 
 
Ressalta-se ainda o envolvimento dos docentes em intercâmbio com instituições nacionais e 
estrangeiras, em destaque a parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão/JICA, 
através do treinamento de nove professores desta Instituição de Ensino Superior em diferentes 
Instituições no Japão, implantação do “Programa de Treinamento para Terceiros Países (TCTP)”, 
desde 2000, em caráter anual, e que presta atualização de médicos veterinários, oriundos de países 
da América Latina e África (de língua portuguesa). De maneira semelhante, o convênio com os 
Estados Unidos da América, possibilita intercâmbio bi-lateral de alunos de graduação. 
 
O Hospital de Medicina Veterinária em números: 
 

DESCRIÇÃO NÚMERO / ANO 

Professores 26/2009 

Técnicos de nível superior 15/2009 

Técnicos de nível médio 15/2009 

Alunos de graduação, pós-graduação e residência 847/2009 

Trabalhos publicados em periódicos científicos 85/2007-2009 

Atendimento clínica médica e cirúrgica 3604/2009 

Exames laboratoriais realizados 7412/2009 

Recursos arrecadados com projetos de pesquisa 2008-2009.  R$ 1.047.676,12 

 
O grande desafio hoje do HOSPMEV é dar continuidade e aprofundar os trabalhos voltados para o 
desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão, desta forma buscar-se-a: 
 
• Ações para readequação do Hospital de Medicina Veterinária no campus universitário de Ondina.  
• Readequação e recuperação física parcial de setores do HOSPMEV, enquanto a recuperação geral   

e definitiva não estiver com o aporte financeiro aprovado e disponibilizado. 
• Aquisição e distribuição de equipamentos novos e usados.  
• Ações para captação de recursos para execução de projetos definidos e não executados. 
• Detalhamento do projeto arquitetônico que define a redistribuição física e edificações propostas 

para o HOSPMEV no sentido de propiciar definição de módulos com especificações de materiais e 
orçamento para elaboração de projetos específicos, com a finalidade de alocação de recursos.  

• Manutenção do propósito de Inserção do Laboratório de Reprodução Animal no cenário produtivo 
da EMV – Seja do ponto de vista de pesquisa como o de extensão. 

• Reestruturação do centro cirúrgico de grandes animais, de forma a otimizar seu uso para 
atividades correlatas, como sala cirúrgica para desenvolvimento de atividades didáticas. 

• Sedimentação de Programa de Especialização sob a forma de Residência Médico – Veterinária, 
através da certificação junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária e com a ampliação de 
vagas e de áreas contempladas; 

• Implementação de normas e procedimentos de biosegurança para os Setores de Clínica e Cirurgia 
do HOSPMEV. 
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Principais projetos de pesquisa: 
 
• Efeitos da infusão contínua de propofol sobre parâmetros hemodinâmicos, ventilatórios, 

hemogasométricos e movimentação celular, em coelhos submetidos ao pneumoperitônio e 
mantidos em cefalodeclive ou em posição horizontal; 

• Avaliação eletrocardiografica, ventilométrica e hemogasométrica de coelhos anestesiados com 
isofluorano ou sevofluorano e submetidos à ventilação espontânea ou controlada a volume.  

• Desenvolvimento de um aplicativo multimídia como instrumento de apoio ao ensino da disciplina 
de técnica cirúrgica veterinária; 

• Caracterização da resposta inflamatória nos carcinomas mamários da cadela; 
• Sexagem de espermatozóides ovinos por centrifugação em gradiente de densidade; 
• Fecundação de oócitos de bijupirá (rachycentron canadum) utilizando sêmen fresco e 

criopreservado; 
• Criopreservação de sêmen de bijupirá; 
• Administração de ácido ascórbico para o desvio da proporção do sexo em cadelas diagnosticadas 

em estro por citologia vaginal. Início: 2009 -  universidade federal da Bahia; 
• Expressão da cox-2 e caracterização da resposta inflamatória nos carcinomas de mama de 

cadelas; 
• Caracterização da resposta inflamatória nos carcinomas de mama da cadela; 
• Estudo soroepidemiológico da leptospirose em animais silvestres no estado da bahia, brasil; 

Estudo soroepidemiológico de potenciais agentes zoonóticos em callithrix jacchus e callithrix 
penicillata no estado da Bahia; 

• Estudo da microbiota conjuntival bacteriana em cães clinicamente sadios; 
• Estudo da microbiota conjuntival em callithrix jacchus e callithrix penicillata; 
• Estudo da microbiota conjuntival bacteriana em cães portadores de ceratoconjuntivite seca; 
• Proposta de um sistema de vigilância epidemiológica da tuberculose bovina no estado da bahia: 

caracterização molecular e análise espacial da distribuição de mycobacterium bovis no estado; 
• Prevalência da leptospirose no rebanho eqüino da microrregião do recôncavo do estado da Bahia; 
• Polivinilpirrolidona-iodo (pvp-i) em base aquosa nas concentrações de 0,1% e 0,5% na antissepsia 

de campo oftálmico de cães; 
• Pesquisa sobre a desenvolvimento de pcr multiplex para diagnóstico de babesia caballi e 
theileria equi e comparação com nested pcr e amplificação isotérmica de dna (dissertação de 
mestrado em andamento – danielle custódio leal – orientador: profº dr. Cláudio roberto 
madruga); 

• Prevalência de atopia e de toxocaríase e estudo de associação entre atopia e esta helmintíase 
em cães mestiços vermifugados ou não vermifugados da cidade de salvador, bahia (dissertação 
de mestrado concluída em outubro de 2009 – sabynne christina silva regis –Padronização e 
validação de pcr-rflp para biomonitoramento de frangos expostos a aflatoxinas  

• Caracterização e classificação das diferentes cardiomiopatias em cães de salvador e municípios 
do litoral norte; 

• Relação da expressão de colectinas em caprinos com infecção por nematóides gastrintestinais; 
• Produção de anticorpos monoclonais contra neospora caninum e utilização em teste 

imunohistoquímico (tese de doutorado em andamento; 
• xenodiagnóstico para avaliação da transmissibilidade de leishmania chagasi a lutzomyia 
lonsipalpis em cães sob intervenção vacinal contra leishmaniose viceral (projeto aprovado em 
editais fapesb – cnpq / 2009; 

• Estudo da fauna flebotomínica transmissora de leishmania na cidade de salvador e municípios do 
litoral norte da Bahia; 

• Realização de elisa e cultivo de aspirado esplênico para determinação do perfil de igg total, 
igg1, igg2 e parasitismo em cães sob intervenção vacinal contra leshmaniose visceral (projeto ic 
concluído em novembro de 2009; 

• Realização de exame parasitológico de aspirados esplênicos e de linfonodo para pesquisa de 
infecção por leishmania em cães vacinados contra leishmaniose visceral;  

• Realização de elisa. Indireto para diagnóstico sorológico de infecção por leishmania em cães 
vacinados contra leishmaniose visceral; 

• Divulgação de conceitos de guarda responsável de animais de companhia e responsabilidade 
ambiental: sensibilização para prevenção de zoonoses, bem-estar animal e sanidade do meio 
ambiente em salvador; 

• Realização de pcr para diagnóstico molecular de infecção por leishmania em cães vacinados 
contra leishmaniose visceral. 
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Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e pós-graduação 
 
Intercâmbio de natureza acadêmica 

 
• Projeto PROCAD novas fronteiras edital 08/2008 submetido à Capes pelo Programa de pós-
graduação em Ciência Animal nos Trópicos, da Universidade Federal da Bahia (instituição lider) em 
consonância com o Programa de Pós-graduação em Cirurgia Veterinária da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal – UNESP. 
  
• Laboratório de Monitoramento de Doenças pelo SIG (LAMDOSIG), através da coordenação do 
Convênio Internacional FIPSE/CAPES – Programa de Intercâmbio Brasil/Estados Unidos de Educação 
Superior da Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do 
Ministério da Educação do Brasil e pelo Fund for the Improvement of Postsecondary Education 
(FIPSE), do Departamento de Educação dos Estados Unidos. 
 
 
Eventos 
 

• I Curso Teórico - Prático de Anestesia de cães e gatos - Proposta n. 666 – Pró-Reitoria de 
Extensão – Relatório n. 113 

• I Simpósio de Neurologia Veterinária da EMEV/UFBA – I NEUROVET 
 
 
Informações complementares 
 
A administração do Hospital Veterinário, ao longo do ano de 2009, continuou em um trabalho 
conjunto com os corpos docente e técnico-administrativo, empenhando-se, fundamentalmente, em 
gerenciar e a reduzir os custos inerentes às suas atividades de ensino e de extensão, tendo, 
entretanto, a preocupação em manter e disponibilizar condições satisfatórias para a realização das 
atividades didática e extensionista.  
 
Paralelamente a este trabalho, essa administração continuou empenhando-se também em buscar 
mecanismos concretos para propiciar melhorias infra-estruturais, operacionais e de acesso dos 
corpos docente, técnico e, especialmente, discente, por exemplo, às inovações terapêuticas e 
tecnológicas, através de propostas de convênios com laboratórios e empresas que comercializam 
produtos médico-veterinários.  
 
Temos a certeza de que a postura adotada por esta administração continuou pautando-se em 
princípios democráticos por ter sido justa e participativa, voltada para o resgate do nome, dos 
valores morais, dos princípios éticos, da consciência do papel gerador e divulgador de ciência dos 
profissionais e discentes que nele trabalham e estudam, respectivamente, muito embora sempre 
restando muito a realizar. 
 
 

MUSEU DE ARTE SACRA  
 
 
Neste relatório, informamos as atividades desenvolvidas pelo Museu de Arte Sacra da UFBA, durante 
o exercício de 2009. Tem este documento síntese, a finalidade de registrar o esforço despendido 
por toda a equipe do MAS, representada pelos diversos setores da sua estrutura funcional. 
 

1- Metas atingidas pela Unidade/Órgão: 
 
� avanço das revisões e marcações das coleções da Irmandade da Conceição da Praia e 

Capelania da Palma; 
� continuação dos trabalhos fotográficos das obras do acervo para alimentação do banco de 

imagens do MAS; 
� continuação da correção das fichas que foram elaboradas para os catálogos das coleções sob 

a guarda do museu; 
� checagem dos números do inventário do IPHAN das coleções mantidas no museu; 
� continuação da marcação das coleções que compõem o acervo do MAS; 
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� continuação dos escaneamento de documentos para a pasta digital das coleções da igreja de 
Santo Amaro de Ipitanga e da igreja de N. Sa. de Abadia; 

� organização das fotografias das pinturas individuais dos altares-armários do claustro;  
� conclusão do catálogo da imaginária da coleção da Irmandade do Pilar; 
� conclusão do catálogo da coleção de prataria de Santo Amaro de Ipitanga; 
� conclusão da marcação das coleções de Abadia, Santo Amaro de Ipitanga e igreja do Pilar; 
� renovação de antigos comodatos e a elaboração de novos comodatos com igrejas e 

irmandades de Salvador; 
� confecção de etiquetas para as salas de exposição de longa duração; 
� conservação e restauração rotineira de peças do acervo do MAS. 
 

 
2 – Ações (Gestão/Ensino/Pesquisa/Extensão) e Programas Especiais: 
 

� pesquisa para informações técnicas e estilísticas para as fichas descritivas de prataria das 
coleções da igreja de Abadia e de Santo Amaro de Ipitanga; 

� planejamento para o projeto da nova home page do MAS; 
� organização de pastas dos arquivos do setor de documentação do MAS; 
� atendimento a pesquisadores, mestrandos e doutorandos do país e do exterior; 
� atendimento aos alunos do curso de restauração da escola de Belas Artes da UFBA; 
� pesquisa e coleta de dados para a informatização do acervo; 
� atendimento aos alunos da rede pública e privada do ensino médio, fundamental e superior; 
� atendimento aos alunos do curso de Teologia da Faculdade de São Bento da Bahia; 
� treinamento de estagiários voluntários do curso de Museologia para o setor de 

documentação; 
� aprovação para 2010 de projetos pelo programa Permanecer para os setores de 

documentação e exposição; 
� exposição temporária: “Sagrada Sedução – A Hierarquia do Paramentos Litúrgicos”; 
� exposição temporária: Ecletismo, realizada pelos estudantes da escola de Belas Artes da 

UFBA; 
� exposição temporária: “Arquitetos Artistas” realizada pela faculdade de Arquitetura da 

UFBA; 
� exposição temporária: Dom Clemente Maria da Silva Nigra – Cinquentenário do MAS; 
� exposição temporária: “Rememoráveis” do artista plástico Luiz Cláudio; 
� visita monitorada aos alunos do Instituto de Cegos da Bahia; 
� parcerias com a Universidade Católica do Salvador e Escola de Belas Artes da UFBA para 

estágio curricular no setor de restauração do MAS; 
� parceria com o departamento de Museologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

da UFBA; 
� lançamento do livro “O tutu da Bahia” do professor Dilton Oliveira de Araújo – EDUFBA; 
� assinatura de convênio da Secretaria do Meio Ambiente – UFBA, UNEB e UEFS; 
� lançamento de livro “Salvador Aérea” de Nilton Souza – EDUFBA; 
� lançamento de livro “Do Boticário ao Farmacêutico” em comemoração aos 60 anos da 

faculdade de Farmácia da UFBA; 
� parceria entre a Fundação Norberto Odebrecht e o MAS para cessão em regime de comodato 

da coleção “Mirabeau Sampaio”. 

 
3 – Eventos Gerais realizados: 
 

� Casamentos – 30 
� Concertos - 03  
� Recitais – 09 
� Coquetéis – 01 
� Lançamentos de Livros – 03 
� Exposições – 05 
� Missas - 03 
� Jantares – 01 
� Assinaturas de Contratos – 01 
� Gravações de DVDs – 05 
� Reuniões dos Conselhos Superiores/UFBA – 02. 
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4 – Balanço Social: 
 
As ações de caráter educativo desenvolvidas pelo MAS junto às escolas das redes pública e privada e 
ao público em geral, contribuirão a médio e longo prazo para a consolidação de cidadania, como 
também para a conscientização de parcela da história e memória brasileiras. 

 
5 – Perspectivas: 
 

� Ampliação e consolidação com instituições que desenvolveram projetos de caráter social, 
cujo objetivo seja a formação profissional de jovens aprendizes; 

� Busca persistente pela auto-sustentabilidade, através de projetos e ampliação dos espaços 
disponíveis a múltiplos eventos; 

� Elaboração de projetos a serem encaminhados a investidores, para a formação de novas 
parcerias; 

� Promoção e divulgação do MAS e conseqüentemente da UFBA; 
� Ampliação das ações de extensão, pesquisa e ensino. 

 


