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1 APRESENTAÇÃO 
 

 

O Relatório Gerencial da Escola de Administração (EAUFBA) Exercício 2018 objetiva 

atender à necessidade da Universidade Federal da Bahia de reunir e propiciar uma visão 

conjunta das atividades mais relevantes desenvolvidas pela sua administração central e suas 

principais unidades.  Além do seu objetivo precípuo, o relatório é um instrumento de 

transparência que permite trazer ao corpo docente, discente e técnicos da EAUFBA e à 

sociedade baiana uma visão das principais ações desenvolvidas pela Escola de Administração 

no exercício recém-encerrado. 
 

Como será possível perceber, durante a leitura do documento, em todo o ano de 2018 e nas 

diversas atividades relatadas, a EAUFBA procurou atuar de acordo com a missão da 

Universidade Federal da Bahia, buscando excelência e relevância nas atividades de ensino, 

extensão e pesquisa, o que se refletiu na formação de graduandos e pós-graduandos 

qualificados, em uma produção acadêmica expressiva e em diversos programas e atividades 

de extensão com impacto, sobretudo social, destacado. 
 

Todo o esforço empreendido em termos de ensino voltou-se para a manutenção da nota 5 para 

o Curso de Administração e de manutenção ou melhoria das notas 4 obtidas pelos cursos de 

Secretariado Executivo e Gestão Pública no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) realizado no final do ano. 
 

Em termos da agenda de mudança da Escola de Administração, podem ser destacadas a 

institucionalização da Agência de Inovação Social (AIS) que está em atividade desde 

novembro último, a construção de novos cursos de Extensão que serão ofertados em 

2019 e o avanço no processo coletivo de construção da reforma acadêmica.  
 

 

 

2 VISÃO GERAL 
 

2.1 Breve Histórico da Unidade 
 

 Primeira Escola de Administração criada no norte e nordeste do país, a EAUFBA chega ao 

século XXI como o principal centro acadêmico da área de administração dessas regiões. 

Desfruta, hoje, de reconhecimento nacional e internacional, resultado da renovação constante 

de seu compromisso em formar profissionais éticos e qualificados para os quadros do Estado, 

instituições privadas e do terceiro setor. 
 

A contribuição social da EAUFBA ultrapassa as barreiras da universidade. Através da 

transmissão das mais atualizadas técnicas de administração nos campos do ensino, pesquisa e 

extensão, a Escola, criada em 1959, pelo Reitor Edgard Santos, ultrapassou as décadas com 

participação ativa nas mudanças e melhorias das práticas administrativas e gerenciais da 

Bahia e do Brasil. 
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Com um corpo docente de excelência e abordagem interdisciplinar, a EAUFBA já formou 

diversos profissionais nas áreas de Administração, Secretariado Executivo, Gestão Pública e 

Gestão Social Tecnológica. Juntos, dirigentes, professores, servidores, estudantes e toda a 

comunidade acadêmica ajudaram a construir uma unidade de ensino respeitada nos meios 

social, político e econômico. Um compromisso que será transmitido às próximas gerações. 
 

 

 

 

2.2  Organograma 
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3 CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

3.1 Titulação e Regime de Trabalho do corpo Docente e do quadro Técnico 

Administrativo 
 

Nos quadros a seguir são apresentados os docentes e técnico-administrativos. Para os 

primeiros, além da titulação e regime de trabalho são incluídas informações referentes a 

classe e nível. Para os segundos, além do regime de trabalho, são informados classificação, 

capacitação e padrão. 
 

Quadro 01 – Relação de docentes da EAUFBA 

 

Corpo Docente Classe Nível Regime Titulação 

Adriano Leal Bruni Tit 1 DE 27 

Ana Cristina Muniz Decia Adj 3 DE 27 

Ana Rita Silva Sacramento Adj 1 DE   

Andre Luis Nascimento Dos Santos Adj 2 DE 27 

Andrea Cardoso Ventura Adj 1 DE 27 

Antonio Carlos Peixoto De Magalhães 

Júnior Ass 2 20h X 

Antonio Francisco De Almeida Da Silva 

Júnior Adj 3 20h 27 

Antoniosergio Araújo Fernandes Aso 2 DE 27 

Ariadne Scalfonerigo Adj 2 DE 27 

Augusta Coelho Santana Sub 1 20h 26 

Barbara Maria Dultra Pereira Adj 4 DE 27 

Carlos César De Almeida Federico Tit 1 DE 27 

Claudiane Waiandt Adj 4 DE 27 

Cleide Dantas Carneiro Adj (Estudo Exterior) 1 20h 26 

Denise Ribeiro De Almeida Adj 3 DE 27 

Dilson Cerqueira Da Silva Ass(Estudo Exterior) 1 20h 26 

Diva Ester Okasakirowe Adj 4 DE 27 

Eduardo Paes Barreto Davel Adj 4 DE 27 

Elisabeth Regina Loiola Da Cruz Souza Tit 1 DE 27 

Elisabete Matos Ribeiro Aso 1 DE 27 

Ernani Coelho Neto Adj 4 DE 27 

Ernani Marques Dos Santos Adj 4 DE 27 

Fabio Almeida Ferreira Adj 4 DE 27 

Floriano Barboza Silva Ass 1 DE 27 

Genauto Carvalho De Franca Filho Aso 4 DE 27 

Grace Kelly Adj 3 DE 27 

Guilherme Marback Neto Adj 3 20h 27 

Horacio Nelson Hastenreiter Filho Adj 4 DE 27 

Isabel Sartori Adj 1 DE 27 

Ivone Freira Costa Aso 3 DE 27 
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Jair Sampaio Soares Jr Adj 3 20h 27 

Joao Dias De Queiroz Adj 4 40h 27 

Joao Marcelo Pitíá Barreto Adj 2 DE 27 

João Martins Tude Adj 1 DE 27 

José Celio Silveira Andrade Aso 4 DE 27 

Karine Freitas Souza Adj 1 DE 27 

Leidimar Cândida. Dos Santos 
Adj (Cooperação 

Ténica) 2 DE 27 

Maria Carolina Santos De Souza Adj 1 DE 27 

Maria Elisabete Pereira Dos  Santos Adj 4 DE 27 

Monica De Aguiar Mac Allister Da Silva Aso 1 DE 27 

Morjane Armstrong S.De Miranda Sub 1 20h 26 

Oswaldo Barreto Filho Adj 4 DE 26 

Paulo Guedes Aso 2 DE 27 

Paulo Soares Figueiredo Ada 1 DE 27 

Raimundo Santos Leal Aso 3 20h 27 

Ricardo Coutinho Melo Adj 2 DE 27 

Roberto Brazileiro Da Paixão Adj 3 DE 27 

Rodrigo Ladeira Adj 4 DE 27 

Rosana De Freitas Boullosa Adj (Coperaçãoténica) 1 DE 27 

Sandro Cabral Adj (Licença) 4 DE 27 

Silvio Vanderlei Araújo Sousa Adj 1 DE 27 

Sergio Ricardo Goes Oliveira Adj 1 DE 27 

Tânia Maria Diederichs Fischer Tit 1 DE 27 

Tânia Moura Benevides  Adj 2 20h 27 

** Adj - Adjunto/Ass - Assistente/Aso - 

Associado/Tit-Titular/Sub-Substituta         

**26 - Mestrado E 27 - Doutorado         

**DE - Dedicação Exclusiva         

 

 

 

Quadro 02 – Relação de Técnico-administrativos da EAUFBA 

 

Servidor Técnico 

Administrativo Classificação Capacitação Padrão Regime 
Ana Paula Prisco Paraíso De 

Queiroz Mello D 1 1 40 

Andreia Le Dias D 4 13 40 

Carlos Eduardo Gurgel Ribas D 1 1 40 

Antonio Mauricio Bastos Laborda D - Licença 1 15 40 

Cristiano Gomes De Andrade D - Cedido 2 2 40 

Daniel Chaves Almeida D 4 6 40 

Editania Maria Santos Santana C 1 16 40 

Davi Duarte E 4 14 40 

Ernani Sampaio Dorea D 1 16 40 

Felipe Moreira Costa D 1 1 40 

Fernanda De Sá Araújo De Queiroz D 1 1 40 

Joanito Carmo Dos Santos E 3 3 40 
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Julita Marques Samapio E 4 15 40 

Leandro José Da Silva 

Nascimento C 2 3 40 

Lucigal Marques Reis D 4 6 40 

Marcela Ferreira Lopes D 3 4 40 

Maria Angela Geiger Dortas E 4 15 40 

Maria Carmem Menezes Barreto D 4 16 40 

Miralva Santos Albergaria C 4 16 40 

Monica Motta Ferreira E 4 7 40 

Nélio Lustosa Santos Júnior D 1 1 40 

Priscila Da Silva Lago D 1 1 40 

Rick Da Silva Andrade Santos D 1 1 40 

Sinelândia Da Silva Santos E 4 16 40 

Tatiana Santos De Lima C 3 4 40 

Veronica Cardoso Dos Santos D 2 8 40 

Wellington Silva De Barros D 3 6 40 

          

          

Afastamentos         

         
Servidores Oficialmente 

Aposentados         

Marcus Alban         

Reynaldo Josué De Paula         

Mário César Crisóstomo         
Antônio Carlos Magalhães Jr     
Vera Mendes     
          

Outros Afastamentos         

         

Cleide Dantas Carneiro 
Afastamento do País P/ Pós-

Graduação 

22/09/2018 21/09/2019 
  

Dilson Cerqueira Da Silva 
Afastamento do País P/ Pós-

Graduação 

22/09/2018 21/09/2019   

Leidimar Cândida Dos Santos 
Afastamento Para Prestar 

Colaboração Técnica 

19/04/2018 17/04/2022 
  

Rosana Boullosa 
Afastamento Para Prestar 

Colaboração Técnica 

19/01/2019 18/01/2020 
  

Sandro Cabral 
Licença para Tratar de Interesse 

Particular 
04/02/2019 03/02/2022 

  

 

 

3.2 Breve descrição e principais mudanças ocorridas no exercício referentes ao 

corpo Docente e quadro Técnico Administrativo 
 

A Escola de Administração teve uma renovação importante dos seus quadros no ano de 

2018. Oito professores se aposentaram, desde o segundo semestre de 2017 e foram 

realizados concursos para quatro vagas, as quais passarão a ser ocupadas somente no 

início de 2019, por restrições de contratação em ano eleitoral. As quatro vagas 

remanescentes serão preenchidas a partir de concurso que deverá acontecer no primeiro 

trimestre de 2019. Foram solicitadas quatro vagas no concurso para técnicos, as quais 

https://sipweb.ufba.br/spe/pages/ServidorAction.do?method=ondeIr
https://sipweb.ufba.br/spe/pages/ServidorAction.do?method=ondeIr
https://sipweb.ufba.br/spe/pages/ServidorAction.do?method=ondeIr
https://sipweb.ufba.br/spe/pages/ServidorAction.do?method=ondeIr
https://sipweb.ufba.br/spe/pages/ServidorAction.do?method=ondeIr
https://sipweb.ufba.br/spe/pages/ServidorAction.do?method=ondeIr
https://sipweb.ufba.br/spe/pages/ServidorAction.do?method=ondeIr
https://sipweb.ufba.br/spe/pages/ServidorAction.do?method=ondeIr
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foram preenchidas no segundo semestre de 2018. Confirme deliberado nas reuniões do 

departamento que discutiram o perfil dos novos docentes, o processo seletivo continuará a 

valorizar profissionais que tenham experiência e disponibilidade para assumir funções de 

gestão e desenvolvida capacidade relacional. 

 

3.3 Núcleo de Gestão de Pessoas (NUGEP) 

 
O Núcleo de Gestão de Pessoas (NUGEP) da Escola de Administração da UFBA foi criado 

sob uma perspectiva de administração mais participativa, democrática e transparente da 

Escola com a adoção de novas estratégias de gestão que buscam a satisfação dos envolvidos 

no processo e a geração de alternativas para o crescimento da instituição.Tem como objetivo 

integrar as relações entre os setores visando promover o desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus servidores. 

 

Atividades realizadas: 

 

• Realização dos processos de admissão, licenças e afastamentos, progressão horizontal 

e vertical, e desligamentos. 

• Controle dos sistemas de cadastro com o intuito de manter atualizado o quadro de 

funcionários 

• Organização de arquivos de pastas pessoais técnicos/professores 

• Controle de férias – lançamento semestral, alterações e acompanhamento 

• Homologação mensal da frequência 

• Divulgação de atividades sociais e profissionais para funcionários (palestras, cursos, 

eventos, dinâmicas, etc.). 

• Contato com a PRODEP para dirimir quaisquer dúvidas relacionadas a pessoal 

• Integração dos novos colaboradores após sua admissão 

 

Organização de atividades sociais – eventos (aniversários e confraternizações. Dentro dessa 

perspectiva de transparência e participação, A EAUFBA implementa, também, sua 

OUVIDORIA, considerando-a um setor chave para o feedback dos serviços prestados e 

melhoria dos processos. 

 

Atividades realizadas: 
 

• Atendimento presencial, por e-mail e através do site.  

• Divulgação permanente dos meios de acionamento do Setor através de cartazes, site, 

Semana Calorosa, dentre outros eventos. 

• Acolhimento e encaminhamento das manifestações (reclamações, elogios, sugestões e 

dúvidas) ao setor competente, a fim de resolvê-las com a maior brevidade possível. 

• Mapeamento dos atendimentos com o intuito de melhoria dos processos. 
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3.4 Núcleo de Apoio Acadêmico e Profissional ao Estudante (NAAPE)  
 

Reativado em 2018, o Núcleo de Apoio Acadêmico e Profissional ao Estudante (NAAPE) 

busca acompanhar as práticas de estágio dos estudantes da Escola de Administração. 

Inicialmente, foi realizada a gestão da documentação de estágio exigida pela Lei 11.788/2008. 

Em consonância com este objetivo, o NAAPE buscou se aproximar das Agências de 

Integração a fim de compartilhar melhores práticas de estágio, tendo participado de fóruns de 

discussão promovidos pelo Instituto EuvaldoLodi (IEL) e intercâmbio de práticas com 

Instituições de Ensino Superior Privadas e outras unidades da UFBA. 

Foram desenvolvidas as seguintes ações pelo NAAPE no período de maio a dezembro de 

2018: 

1. Atendimento presencial aos estudantes às demandas de estágio: 514 estudantes 

2. Gestão de documentação de estágio (Organização de documentos: Termos de 

Compromisso de Estágio, Termo Aditivo, Termo de Rescisão): 257 

3. Orientação aos estudantes para elaboração de planos de atividades e relatórios: 58 

4. Digitalização e arquivamento de documentos de estágio. 

5. Elaboração de ferramenta de acompanhamento de estágio não obrigatório (em fase de 

teste). 

6. Elaboração de ferramenta para traçar o perfil do estudante da Escola de Administração. 

7. Participação em Eventos das Agências de Integração: 4 

8. Benchmarking: 6 

9. Recebimento de Relatórios de Estágio: 38 do curso de Administração e 11do curso de 

Secretariado Executivo. 

 

4  INFRAESTRUTURA 
 

Os principais itens que compõem a infraestrutura da EAUFBA são as salas de aula, os 

laboratórios de informática, o auditório e a biblioteca. Além desses espaços, a EAUFBA 

possui estrutura para as suas unidades de apoio, núcleos de gestão e salas de professores. Toda 

essa estrutura está dividida em quatro pavimentos (térreo e mais três andares). A seguir, são 

apresentados alguns números dessa infraestrutura: 

 

• 17 salas de aula, 01 sala de videoconferência e 01 auditório com capacidade para 105 

pessoas; 

•  03 laboratórios de Informática com cerca de 78 estações de trabalho; O núcleo de 

Informática é responsável pela instalação e manutenção de outros 165 computadores 

Desktop, 15 unidades de impressoras em redes; 5 impressoras gerenciadas pelo 

Windows; 25 switches e 1 DVR (Digital Vídeo Recorder). 
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Em termos de acessibilidade, a Escola de Administração iniciou o acompanhamento e 

monitoração da instalação e montagem do novo elevador da Escola que entrou em operação 

no primeiro trimestre de 2018. 

 

Abaixo as atividades desenvolvidas pelo Apoio Administrativo ao longo do exercício de 

2018: 

1. Substituição dos bebedouros (Térreo, 1°, 2° e 3° andar) 

2. Pinturas (corredores e setores da EAUFBA) 

3. Atualização do Sistema Integrado da Escola de Administração (SIEA) 

4. Manutenção e retirada do lixo do Espaço RENOVA 

5. Podas de Árvores 

6. Melhoria na iluminação da área externa (Espaço Renova) 

7. Descupinização, Dedetização e Desratização (três vezes no ano de 2018) 

8. Lavagem dos 03 tanques 

9. Ampliação do CAD (espaço de armazenamento de arquivos) 

10. Substituição de 720 lâmpadas e reatores por lâmpadas de LED promovendo economia 

de energia 

11. Conserto no Sistema de Drenagem Pluvial da área externa 

12. Reservas de Salas 

13. Recarga dos Extintores de Incêndio 

14. Apoio Logístico 

15. Abertura de 296 Chamados no SIPAC para reparos, sendo: 

15.1.  00 Viários 

15.2.  127 Elétricos 

15.3.  09 Hidráulicos 

15.4.  36 Civis 

15.5.  25 Comunicações 

15.6.  23 Climatização – 18 ainda não foram atendidos 

15.7.  11 Elevador 

15.8.  08 Programa Água Pura 

16. Instalação de 02 aparelhos de ar condicionados portáteis na sala de estudos da 

biblioteca 

17. Instalação de 02 aparelhos de ar condicionados na Sala 01 – Recursos próprios 

18. Manutenção de 01 aparelho de ar condicionado da sala 05 – Recurso próprio  

19. Substituição da manta do elevador 

20. Inauguração do elevador 

21. Substituição de 04 câmeras de segurança 

22. Alienação de 168 itens inservíveis 

4.1 Biblioteca  

 

A Biblioteca da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia possui hoje 

18.276 títulos e 40.022 exemplares. Em 2108, as metas alcançadas foram:  

Incorporação de 3261 títulos, doados à Biblioteca da Escola de Administração/UFBA pelo Sr. 

Mário Kertész. Já disponível, na Base de Dados do SIBI/UFBA. 

O Espaço Eliana e Mário Kertész, designado pelo Diretor da Escola de ADM, para acolher o 

acervo, foi organizado e instalado fisicamente para armazenar e permitir o acesso a Coleção. 
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Disponibilizadas na Base de Dados da UFBA toda a produção científica, dissertações/teses, 

livros, artigos de periódicos, gerada pelos professores, mestrandos e doutorandos da Escola de 

Administração. 

Controle de qualidade do processamento técnico do acervo da Biblioteca de ADM na Base de 

Dados do SIBI/UFBA. 

Revalidação da produção cientifica da Comunidade da Escola de Administração no 

Repositório Institucional/UFBA 

Metas para 2019 

Novo projeto físico para a Biblioteca, visando o livre acesso ao acervo. 

Compatibilização do acervo às exigências da avaliação do MEC. 

Cobrar dos órgãos competentes a logística necessária para disponibilização e controle do 

acervo em ambiente aberto. 

Dar continuidade ao controle de qualidade do processamento técnico na Base de Dados do 

SIBI/UFBA 

Revalidação da produção científica da Comunidade da Escola de Administração no 

Repositório Institucional UFBA. 

5 ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

5.1 Atividades de Ensino 

5.1.1 Ensino de Graduação 

 

O Departamento de Administração/EAUFBA desenvolveu práticas administrativas voltadas 

para a gestão do corpo docente e discente da Escola de Administração e atendimentos das 

demandas internas e externas do ensino de graduação e pós-graduação. Nesse sentido, as 

principais ações desenvolvidas podem ser identificadas em dois grupos: ações operacionais e 

ações de suporte à melhoria na gestão. Abaixo são apresentadas as principais ações para os 

dois grupos. 
 

 

• Atendimento imediato e resolução de reclamações dos alunos que foram registradas na 

Ouvidoria/EAUFBA e UFBA; 

• Acolhimento de requerimentos de segunda chamada de avaliações em conformidade com 

o Regulamento de ensino de Graduação e Pós-Graduação; 

• Realização de reuniões periódicas do pleno departamental (uma vez ao mês e algumas 

extraordinárias, voltadas, sobretudo, para a construção coletiva do processo de reforma 

curricular); 

• Gestão de questões administrativas do corpo docente (afastamentos diversos, liberação 

para ministrar aulas em cursos de graduação e pós-graduação da Escola de outras 

unidades, constituição de bancas de progressão docente, avaliação de relatórios de 
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progressão docente, viabilização de defesa de memorial da progressão para titular, 

substituições, acolhimento e resolução de dúvidas, compartilhamento da prática docente); 

• Acompanhamento e avaliação do professor em estágio probatório; 

• Apreciação de pedidos externos sobre a oferta de componentes curriculares do campo da 

Administração; 

• Acolhimento e apreciação de projetos apresentados pelos professores da Escola de 

Administração; 

• Criação de práticas de comunicação via e-mail para aprimorar o diálogo com o corpo 

docente da Escola de Administração. 

 

 

Ações de Melhoria na Gestão 
 

• Criação de processo para regularização da marcação das férias dos professores, 

adequando-as à vigência dos semestres letivos; 

• Fortalecimento do diálogo e troca de experiências com as coordenações dos cursos da 

Escola de Administração para a elaboração do planejamento acadêmico semestral; 

• Estruturação de arquivo de Planos de Curso das graduações da Escola de 

Administração; 

• Criação e estruturação de banco de informações, com o seguinte conteúdo: visão 

individual das atividades desenvolvidas pelos professores, disciplinas ministradas 

pelos professores com alunos matriculados e desistentes, levantamento da situação 

acadêmica individual dos alunos de Secretariado Executivo e Gestão Pública. Essas 

informações visam subsidiar o processo decisório de alocação de professores às 

disciplinas e de distribuição de atividades e promover condições para o início de uma 

atividade de tutoria individualizada; 

• Criação de rotinas e mapeamento de processos do Departamento de Administração; 

• Criação de página no Moodle para melhorar a comunicação com o corpo docente da 

Escola de Administração; 

• Criação das práticas de utilização do e-mail como ferramenta de aprimoramento do 

diálogo com o corpo docente da Escola de Administração, aumentando a transparência 

e criando um canal permanente de difusão de informações que afetam/interessam ao 

corpo docente.  

 
 

A Escola possui três cursos de graduação: Administração, Secretariado Executivo e Gestão 

Pública (tecnólogo). Entre ações operacionais, intervenções para a melhoria dos cursos e 

programas específicos desenvolvidos em 2018, Os Colegiados de Graduação dos três cursos 

apresentaram os destaques abaixo relacionados. 
 

5.1.1.1 Administração  

 

• Formatura de alunos referentes aos semestres letivos 2017.2 e 2018.1;  

• Continuidade das ações operacionais decorrentes do funcionamento do curso e 

implantação da matrícula por semestralização;  

• Reuniões para reformulação e atualização do Projeto Pedagógico e da grade curricular 

do curso de Administração. 
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• Manutenção e aprofundamento de processo amplo de conscientização dos alunos a 

respeito das rotinas do Colegiado;  

• Levantamento da vida individual de 811 alunos ativos no curso, a qual trouxe 

subsídios para a definição prévia dos formandos, o conhecimento dos alunos em 

situação de desligamento do curso e a elaboração do planejamento acadêmico; 

• Coleta e tabulação das informações do perfil do alunado;  

• Realização da semana de atendimento aos alunos (orientação acadêmica); 

• Realização de atividades e palestras para comemorar a semana do administrador 

 

5.1.1.2 Secretariado Executivo 

 

• Organização e análise de Processos de permanência no curso de alunos atingidos pelo 

Art. 75 e 77 do REGPG (hipótese de cancelamento de matrícula); 

• Elaboração e gestão de plano de estudos individual de casos de permanência 

concedida para acompanhar estudantes até a conclusão no prazo estabelecido.  

• Realização de inscrição em componentes curriculares e ajustes presenciais 

dos semestres 2018.1 e 2018.2 (escalonamento por semestre de ingresso), 

objetivando alinhar alunos para a semestralização; 

• Planejamento acadêmico para oferta de componentes curriculares dos semestres 

2018.1 e 2018.2; 

• Recebimento de Alunos ingressantes por vagas residuais, orientação para inscrição em 

componentes curriculares, análise e avaliação de processos de aproveitamento de 

estudos. 

• Organização e Procedimentos de prováveis concluintes dos semestres 2018.1 e 2018.2 

e envio de avaliações curriculares para NAC/CARE/NAREG/NEDIC/SUPAC. 

• Orientação, controle e lançamento no SIAC das atividades complementares dos alunos 

para integralização curricular; 

• Organização da Formatura de 30 discentes;  

• Orientação aos alunos, tanto nos aspectos acadêmicos quanto no apoio nas diversas 

dificuldades cotidianas na permanência universitária; 

• Implementação de novo modelo de gestão das cadernetas do componente curricular  

ADMD06 (TCC). Até o semestre 2018.1, a caderneta era confeccionada quase 

sessenta dias após o inicio do semestre letivo. Com o novo método em 2019.1, no 

primeiro dia de aula, a caderneta estará disponível para os professores orientadores.  

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

UFBA.  

• Realização de eventos, acompanhamento e monitoramento do ENADE 2018:  

• Apoio aos alunos interessados em estudar fora do país.  

• Apoio aos alunos em mobilidade acadêmica.     

• Realização de reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Bacharelado em 

Secretariado.  

• Elaboração de documentos e participação no Processo de Reforma Curricular 

EAUFBA, visando a elaboração de proposta curricular inovadora do bacharelado em 

Secretariado Executivo; 

• Representação nas instâncias deliberativas da Unidade de Ensino EAUFBA 

• Participação de reuniões com a PROGRAD e outros órgãos da UFBA. 
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• Informação a STI sobre os critérios para escalonamento das inscrições em 

componentes curriculares;   

• Rotinas secretariais do Colegiado (reuniões de colegiado, atendimentos a estudantes 

tanto presencial quanto via telefone, recebimentos de documentos diversos, 

monitoramento de e-mail institucional, tramitação e despachos de processos 

acadêmicos); 

•  Orientação Acadêmica; 

• Apoio emocional e psicológico a estudantes; 

• Recepção dos alunos ingressantes no Curso (9º Calourosa Unificada EAUFBA); 

• Recebimento dos formulários dos pedidos de Diplomas a serem encaminhados ao 

NEDIC/CARE;  

• Registro no SIAC dos prováveis concluintes; entrega das avaliações dos prováveis 

concluintes ao NAC (NARE); 

• Monitoramento e apoio logístico aos formandos (e-mails, ligações, diálogos e 

atendimento presencial);  

•  Matricula dos ingressantes do Processo seletivo das Vagas Residuais;  

• Atendimento da agenda de Rotinas Acadêmicas da Superintendência Acadêmica 

(SUPAC/UFBA).   

 

5.1.1.3 Gestão Pública e Gestão Social 

 

As atividades do Curso Tecnológico em Gestão Pública têm sido gestadas no sentido de 

oportunizar a conclusão de Curso da maior quantidade possível dos alunos matriculados. 

Desde o ano de 2016.1 não tivemos mais entradas de novas turmas, sobretudo porque foi 

avaliado pelo corpo docente dessa casa a necessidade de repensar de um modo geral os 

Cursos da Escola de Administração frente a um mundo em transformações, algo que perpassa 

a mediação entre a atração do curso junto à sociedade, a formação curricular oferecida e a 

aceitação dos egressos no mercado de trabalho. 
 

Nesse sentido, diante da mudança do cenário da aceitação dos Cursos Tecnológicos pela 

sociedade baiana, algo que pode ser constatado pelos números de evasão e abandono 

apresentados pelo Curso Tecnológico em Gestão Pública, a avaliação institucional se deu no 

sentido de interromper o oferecimento desse curso na Escola, algo que tem sido realizado de 

modo paulatino, respeitando o direito dos alunos regularmente matriculados, a fim de que os 

mesmos consigam concluir o referido curso. 
 

Diante desse contexto, as atividades de ensino têm obedecido a um rigoroso processo de 

gestão acadêmica. Como não estamos recebendo novas turmas desde 2016.1, estamos 

ofertando disciplinas em conjunto com o colegiado de administração e secretariado (através 

do departamento), viabilizando e flexibilizando a participação de nossos alunos desses cursos 

em turmas no turno noturno, bem como, em outros turnos, de acordo com os horários e 

disciplinas oferecidos pela escola.  

 

5.1.1.4 Programa de Estudos Aplicados em Administração Política – PROAP/ Núcleo de 

Estudos Conjunturais em Administração – NEC 
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• Elaboração e aprovação do curso de bacharelado em Administração Pública na 

modalidade EAD, com previsão de início no semestre 2019.2. 

 

5.1.2 Ensino de Pós-Graduação, senso estrito, lato senso e residências 

5.1.2.1 Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 

 

Durante o ano de 2018, o NPGA, no seu eixo acadêmico, apresentou 131 alunos regularmente 

matriculados, sendo 30 alunos de Mestrado, 87 alunos de Doutorado e outros 14 alunos do 

Doutorado Interinstitucional – DINTER, realizado junto à Universidade Federal de Sergipe 

(UFS). Ao longo do ano, registrou-se 23 defesas de trabalhos acadêmicos, sendo sete do 

Mestrado e dezesseis do Doutorado. Também foram registradas 44 defesas de dissertação de 

Mestrado Profissional em Administração, sendo seis da turma para o Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais, seis da turma para o Instituto Federal do Sertão, oito da turma para a 

Controladoria Geral da União, quinze da turma para a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, seis 

da turma para a UFBA e quatro da turma para a Faculdade Adventista da Bahia. Em 2018, 

continuou-se a sistemática desenvolvida desde 2014 de ingresso dos alunos a partir da 

capacidade de orientação do programa, determinada pelas suas linhas de pesquisa, pela 

expertise dos seus professores e pela distribuição equitativa de orientandos por orientador, 

levando em conta os parâmetros recomendados pela CAPES. 

 

• Em relação a novos convênios e parcerias com instituições públicas, foram iniciadas 

em 2018 atividades com o objetivo de oferta de nova turma com dezenove vagas de 

Mestrado Profissional em Administração para o Instituto Federal do Norte de Minas e 

Serviço Nacional do Comércio; 

• Foram continuados os convênios anteriormente realizados com a CGU,  IF Sertão e 

IFNMG (2015), FIOCRUZ, UFBA e FADBA (2016) e UFBA e SESAB (2018) para 

turmas de Mestrado Profissional. Os alunos dessas turmas encontram-se em fase final 

do curso sendo que 44 alunos já defenderam suas dissertações e 27 defesas estão 

previstas para 2019. Já os convênios com a UFBA e SESAB (2018) de turmas de 

Mestrado Profissional encontram-se em fase de créditos em disciplinas; 

 

Planejamento 2019 

 

Na perspectiva de manter a qualidade do programa e ampliar seu alcance em nível 

internacional, destacam-se para o quadriênio 2017-2020 as seguintes ações:  

 

• Fortalecimento das ações de apoio à pesquisa e publicações; 

• Forte estímulo para a realização de doutorado sanduíche por parte dos alunos 

matriculados; 

• Identificação de novos convênios e parcerias de cooperação acadêmica; 

• Incentivos à busca pelos professores permanentes de estágios de pós-doutoramento no 

exterior (melhorando capacitação e ampliando a rede de contatos); 

• Atração de professores de universidades do exterior para atuarem por períodos curtos 

no NPGA como professores visitantes; 

• Criação de mecanismos para aumentar a integração com o ensino básico; 

• Reforço do quadro de professores permanentes com a inclusão de pelo menos mais 

três docentes (via concurso, uma vez que as vagas já existem), sendo prioridade o 

reforço na Área de Concentração Administração Pública e Governança. 



17 
 

 

5.1.2.2 Programa de Gestão em Segurança Pública (PROGESP) 

 

• No ano de 2018, foi iniciado uma turma (T07) de Mestrado profissional em Segurança 

Pública, Justiça e Cidadania - MPSPJC, em parceria com o Ministério Público do 

Estado da Bahia. Ocorreram também defesas de dissertações residuais das duas turmas 

- Ministério Público da Bahia (T05) e Sociedade civil (Vagas Universais) (T06) – do 

MPSPJC. 

• Realização do V Curso de Especialização em Políticas e Gestão de Segurança pública 

– V CEGESP 

 

5.1.2.3 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social – CIAGS 

 

O CIAGS tem dois programas: o PDGS e o LABOR com desenhos inovadores e 

experimentais que promovem a articulação entre diferentes disciplinas, escolas e 

universidades do Brasil e do exterior, diversos setores da sociedade, bem como a articulação 

entre teoria e prática, reflexão e intervenção com atuação desde a educação da base social até 

o Mestrado Profissional em Desenvolvimento e Gestão Social. É um programa, 

simultaneamente, interdisciplinar e profissional, o que o torna particularmente desafiador. 

Atualmente, também estão sendo ofertadas as seguintes turmas de especialização: 

• Curso de Especialização MSA (Consórcio SEPLAN) Formação em Gestão Social e 

Desenvolvimento de Territórios para 100 alunos entre funcionários e gestores do 

Governo do Estado da Bahia, coordenadores de consórcios e colegiados territoriais em 

27 municípios baianos. Participaram dois representantes do Banco do Nordeste e uma 

assessora da FIEB, na qualidade de bolsista, realizaram o curso. Está em elaboração as 

Coletâneas Territoriais com a publicação dos trabalhos e a realização de eventos.  

 

• Curso de Especialização em Gestão do Desenvolvimento Territorial com ênfase 

em Política Habitacional - MSA (CAIXA) ofertado para 547 estudantes distribuídos 

em cinco polos (Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Salvador), uma 

parceria UFBA com a Caixa Econômica Federal. Abertura do curso com aula 

inaugural nos 5 polos; Início da sequência 1 de ensino com disciplinas ofertadas no 

ambiente virtual Moodle. 

 

5.1.2.4 Núcleo de Extensão em Administração ˗ NEA 

 

O NEA apoiou a coordenação e execução dos seguintes cursos de Pós-Graduação ofertados na 

EAUFBA:  

• Curso de Especialização em Gestão de Pessoas com Ênfase em Gestão por 

Competência, na modalidade EAD, em parceria com a UAB-CAPES e outras 

Instituições de Ensino Superior interessadas em estabelecer cooperação técnica para o 
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desenvolvimento do Programa e do curso. Participaram dessa formação 289 alunos 

matriculados. O Curso foi coordenado pela Profa. Elizabeth Mattos e articulado ao 

Programa Integrado de Formação Profissional em Administração e Desenvolvimento 

Organizacional. O curso foi encerrado em novembro com 218 alunos aprovados.  

• Curso de Especialização em Administração Hospitalar e Sistemas em Serviços de 

Saúde, na modalidade presencial, coordenado pela Profa. Vera Mendes em parceria 

com a SESAB e AHSEB. Estão matriculados 30 alunos, que iniciaram a sua formação 

em agosto de 2018, com previsão de término para novembro de 2019.  
 

 

5.1.3 Relação entre Graduação e Pós-graduação 

 

5.1.3.1 Rede de Inovação e Aprendizagem em Gestão Hospitalar – InovarH 

 

Atividades Desenvolvidas 

• Projeto de Pesquisa Gestão da Inovação e Governança na saúde pública Baiana: 

Inovações organizacionais e judicialização de acesso à saúde, submetido para Edital 

Fapesb Nº03/2017; 

 

• Projeto de Pesquisa: Uma Proposta de Nova Solução Telemática para os Processos 

Regulatórios no Estado da Bahia, submetido e aprovado pelo Edital Fapesb 

Nº03/2017; 

 

• Projeto de extensão: Implementação da Política de Regulação Assistencial e uso de 

Tecnologias da Informação e Comunicação na avaliação dos efeitos orçamentários da 

Judicialização da Saúde no Brasil, submetido para a Chamada Pesquisas de Inovação 

em Saúde, CNPq 12/2018 

 

 

5.1.3.2 Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento 

Territorial da Universidade Federal da Bahia (ITES/UFBA) 

 

Disciplinas que articulam Ensino, Pesquisa e Extensão: 

• Seminários sobre Práticas de Gestão 2 – ADMF72; 

• Incubação de Empreendimentos Socioprodutivos – ADMF63; 

• Gestão de organizações Associativas e Empreendimentos Solidários – ADMF13. 

02 visitas técnicas/intercâmbio na Rede Matarandiba de Economia Solidária e Cultura 

integrando estudantes de diferentes disciplinas. 

 



19 
 

5.2 Atividades de Pesquisa 

 

5.2.1. NPGA 

 

Durante o ano de 2018, a coordenação do NPGA, com o apoio e a colaboração do seu corpo 

docente, dos seus técnicos e dos seus alunos, empreendeu esforços no sentido de alcançar o 

objetivo principal definido para o quadriênio 2017-2020 que é a manutenção da nota cinco na 

avaliação CAPES com conceito MUITO BOM em quase todos quesitos da avaliação Capes.  

Especificamente, destacam-se as seguintes ações:  

 

• Apoio à Revista Organizações e Sociedade que mantêm o conceito A2 no sistema de 

avaliação Qualis CAPES. Destaca-se que na última avaliação da Capes a revista O&S 

foi classificada em catorze áreas do conhecimento; 

• Apoio à apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos nacionais e internacionais 

(apoio financeiro para as despesas de locomoção, estadia e/ou inscrição). Para 

participação em eventos nacionais, foram apoiados 20 docentes e 24 discentes. Para 

participação em eventos internacionais, foram apoiados 4 docentes e 1 discente; 

• Estímulo constante à realização de estágio de pesquisa (bolsa – sanduíche) em 

instituição estrangeira – com dois doutorandos desenvolvendo estágio de pesquisa na 

Dinamarca e em Paris; 

• Incentivo à publicação em periódicos avaliados pelo QualisCAPES, o que resultou na 

publicação de 69 artigos completos em periódicos nacionais e internacionais;  

• Incentivo à participação e apresentação de trabalhos em eventos, com o apoio à ida de  

docentes e discentes para eventos como o EnANPAD 2018 (catorze trabalhos) ou o 

SEMEAD 2018 (21 trabalhos), dois dos mais bem avaliados eventos da área de 

Administração do país; 

• Três professores do NPGA foram contemplados, cada um respectivamente, com uma 

Bolsa PIBIC-CNPq referente ao Edital PROPCI/UFBA 01/2018 – PIBIC; 

• Um professor do NPGA foi contemplado com recursos de auxílio à pesquisa no Edital 

Universal CNPq, Chamada MCTIC/CNPq nº 28/2018; 

• Acolhimento do Professor Philippe Eynaud, professor de gestão do Institut 

d’Administration d’Entreprise (IAE) da Universidade de Paris 1 (Panthéon-

Sorbonne),.para a realização de atividades de cooperação científica no NPGA na 

condição de professor visitante. 

 

5.2 Programa de Estudos Aplicados em Administração Política – 

PROAP/Núcleo de Estudos Conjunturais em Administração – NEC 

 

 

No ano de 2018, o Programa de Estudos Aplicados em Administração Política – PROAP e o 

Núcleo de Estudos Conjunturais em Administração - NEC participaram das seguintes 

pesquisas: 

 

• Grupo de Trabalho Espaços Deliberativos e Governança Pública Apoiado pela 

CLACSO-Consejo Latino americano de Ciências Sociales coordenado pela 

Universidade Federal de Viçosa UFV, pelo Gigapp – Grupo de Investigación 

en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, IGOP - Institut de Govern i 

Politiques Públiques (UAB)  
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• Projeto Rede de Inovação Ponto de Gestão MROSC: Construindo Modelo de 

Articulação entre Organizações da Sociedade Civil, Universidade e Estado. o 

projeto foi aprovado no Edital PROEXT MEC 2016-2017 e conta com a 

parceria de diversas instituições: ABONG, Plafatorma de ONGs, 

SERIN/Governo do Estado da Bahia, SEMGE/Prefeitura Municipal de 

Salvador, CEAMA-Ministério Público do Estado da Bahia, Gérmen, entre 

outras IES. 

• Estudos em Administração Política do Desenvolvimento: Programa de 

Desenvolvimento Socio territorial Integrado e Sustentável – PRODEIS. 

Realizado em parceria com o Gérmen; o Programa conta com o apoio do 

Ministério Público do Estado da Bahia, Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana e outras instituições de ensino superior.   

• Avaliação da Capacidade de Administração Política do Desenvolvimento dos 

Municípios Baianos: uma análise da Realidade de Feira de Santana.    

• Empiria e Construção de Novos Parâmetros Teórico-Metodológicos para 

Avaliação da Administração Política Brasileira: uma análise aplicada no 

Município de Vitória da Conquista-Ba.        

• Empiria e construção de novos parâmetros teórico-metodológicos para 

avaliação da administração política brasileira: uma análise aplicada à realidade 

do município de Arapiraca-AL   

 

5.2.2 Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial 

– ITES 

 

Gestão do projeto cultural Memórias de Terra e Mar 

- Pesquisa e sistematização de histórias da oralidade da comunidade de Matarandiba - Vera 

Cruz - Bahia; 

- Produção de um livro infantil com histórias da oralidade e imaginário local; 

- Produção de um minedoc com moradores e histórias da oralidade local; 

- Realização de 4 oficinas de desenho e escrita criativa; 

- Realização de 3 oficinas de contação de histórias 

5.2.3 Programa de Gestão em Segurança Pública (PROGESP) 

Produção dos Cadernos de Resumos Temáticos em Segurança Pública 

Preparação para o lançamento em 2019 dos Cadernos Temáticos em Segurança Pública. O 

produto tem como objetivo reunir a produção intelectual dos egressos do PROGESP e 

consiste em proposições de estratégias para a formulação de uma agenda de políticas públicas 

da segurança e sistema de justiça. Os cadernos temáticos atendem ao perfil institucional dos 

egressos: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA, Ministério Público do Estado da 

Bahia - MP, Secretária de Segurança Pública – SSP e vagas universais.  
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5.3 Atividades de Extensão  

5.3.1 Programa de Estudos Aplicados em Administração Política – PROAP/Núcleo de Estudos 

Conjunturais em Administração – NEC 

 

 

 

Atividades Desenvolvidas: 

 

• Realização de Palestra sobre Cidadania e Controle Social nas Políticas Públicas - 

05/10/2018 – ESAF 

• Palestra sobre Cidadania e Controle Social nas Políticas Públicas, realizado pela 

Escola de Administração Fazendária – ESAF, no dia25/09/2018. 

• Realização da Oficina prático-vivencial sobre Planejamento e Orçamento Público - 

Disciplinas ADM F16 e ADM227(19/07/2018) 

• Formação de Capacitadores em Análise e Resolução de Conflitos 

• Curso Gestão de  Políticas  Públicas,  realizado  pela  Escola  de Administração 

Fazendária – ESAF. 

 

5.3.2 Núcleo de Extensão em Administração - NEA 

 

O Núcleo de Extensão da Escola de Administração da UFBA desenvolve as suas atividades 

considerando a proposta de Extensão da UFBA, divulgada pela PROEXT, em consonância 

com a Resolução 02/2012 [EAUFBA], que define como principais atividades:  

 

I - Credenciar, através de processo formal, público e transparente, as iniciativas consideradas 

como atividades de extensão da Escola de Administração da UFBA;  

II - Elaborar, organizar, coordenar e apoiar a prestação de serviços de consultoria e assessoria 

nas áreas de especialização profissional dos membros da comunidade acadêmica da Escola de 

Administração da UFBA e de outros profissionais credenciados pelo NEA;  

III - Apoiar e executar programas e projetos de educação continuada e corporativa em nível 

de pós-graduação lato sensu (atualização, profissionalização e especialização de forma 

autônoma ou conjunta) em parceria com os outros programas e núcleos da Escola de 

Administração da UFBA; e  

IV - Identificar mecanismos e atividades de extensão que complementem e fortaleçam a 

formação dos alunos, técnicos e docentes da Escola de Administração da UFBA. 

 

Como política o NEA estabelece a promoção de trabalhos de extensão na EAUFBA, voltados 

paras as demandas sociais; o incremento a participação do corpo discente, técnico e docente nos 

programas e projetos do NEA; e o estabelecimento de mecanismos de avaliação dos resultados 

das ações realizadas.  

 

 

Projetos e Atividades de Extensão  
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As atividades planejadas e executadas em 2018 foram: EAUFBA Compartilha; extensão 

docente; visitas técnicas; Diálogos EAUFBA, cursos de curta duração, entre outras demandas 

de docentes, de técnicos e de discentes. Tais atividades tiveram como foco a apresentação e 

discussão de temas inovadores, envolvendo tecnologia, mercado e demandas sociais.  

 

 

 

 

EAUFBA Compartilha  

 

O EAUFBA Compartilha é um evento de caráter interdisciplinar, que promove a troca de 

experiências entre discentes, egressos, professores e ex-professores da EAUFBA. As 

atividades desenvolvidas no período são abertas à sociedade civil.  

Em 2018, foram realizadas a 5ª e a 6ª Edição do EAUFBA Compartilha. As atividades do 5º 

EAUFBA Compartilha aconteceram no período compreendido entre os dias 14 e 17 de maio 

de 2018 e as atividades da 6ª edição aconteceram entre os dias 06 e 09 de novembro de 2018.  
 

Foram ofertadas, conforme quadros 1 e 2 apresentados a seguir, diferentes atividades, dando 

aos participantes a possibilidade de escolher temas de interesse profissional ou acadêmico 

Quadro 1 – EAUFBA Compartilha 5ª Edição  

Temas  Responsáveis  

O que é currículo?  Fabrício Moreira  

Reforma Curricular  HoracioHastenreiter 

Filho e João Tude 

Interdisciplinaridade: possível comparação entre a visão de atores da Escola de 

Administração da Universidade Federal da Bahia  
Clara Oliveira  

Análise da Gestão de Indicadores de Satisfação nas Concessões Aeroportuárias 

Brasileiras no Aeroporto Internacional de Guarulhos  
Dennis Oliveira  

Marketing Experiencial: A Influência do Valor Experiência no Ramo de 

Hamburgueria Gourmet  
João Pedro Caldas  

Métricas de Audiência em Marketing Digital: um Estudo de Caso em Blog de 

Startup Soteropolitana  
Rita Araújo  

Pesquisas EAUFBA – Professores  Professores 

Pesquisadores EAUFBA  

Dados Abertos – Usos e oportunidades para a Bahia  Marcelo Leal  

Treinamento e Desenvolvimento no Exército Brasileiro  Cap. Andrey Antunes  

DENEGRIR  Grupo Denegrir  

Brasil Profundo: O mundo é diferente da ponte pra cá – Relato de Experiência  Eloá dos Santos e 

Juliana Castro  

Documentário – Travessia Negra  Documentário  

Fonte: Elaboração própria (2019).  

 

Quadro 2 - EAUFBA Compartilha 6ª Edição  

Temas  Responsáveis  

Diversidade e Inclusão nas Organizações: Faz sentido?   Andrea Figueredo e Igor 

Santos  

Estudar no exterior: Um novo mundo de possibilidades  Gabriel Mendes  
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Validação da escala “medo de ser enganado” para o contexto brasileiro   Anna Luisa Abreu Netto  

Liderança como prática intercultural: um estudo de projetos internacionais na 

organização Rotary  
Otacílio Torres  

Precisamos Falar de Assédio Moral: uma análise sobre as práticas e estratégias de 

enfrentamento da EAUFBA   
Mailane Fontes  

 

Gestão Estratégica de Pessoas no contexto universitário: Uma análise do modelo 

proposto no plano de desenvolvimento institucional/ UFBA (2018 - 2022) e os seus 

impactos nas práticas de gestão de pessoas da Pró-reitoria de Desenvolvimento de 

Pessoas (PRODEP/UFBA) -   

Evanise Tosta Santos  

Magic The Gathering: A influência de promoção, produto, aprendizagem e 

colecionismo na diferenciação de collectiblecard games 
VitoMagarão 

Gestão da informação para o processo de inovação: estudo de casos sob a ótica da 

abordagem integrativa em micro e pequenas empresas (MPEs) de serviços de 

tecnologia   

Morjane Armstrong  

Valuation: “Aspectos e Modelos Introdutórios da Precificação de Ativos” Maurício Carvalho 

Campos  

Casos de Ensino: Sementes do planejamento estratégico em áreas funcionais das 

organizações: estudos de casos da disciplina ADM  
012 (Administração) da EAUFBA 2018.1  

Morjane Armstrong  

Impulse toAct 2.0  Luiza Callizo 

Lançamento do livro StrategicCanvas Ricardo Costa Caggy e 

Tânia Moura Benevides  

Fonte: Elaboração própria (2019).  

 

 

Extensão Docente  

Os cursos de Extensão da EAUFBA oferecem aperfeiçoamento para diversas áreas do 

conhecimento. Eles são criados a partir de novas demandas, sejam elas técnicas ou de gestão, 

para o uso prático nas organizações/instituições. 

Em 2018 o NEA apoiou um grupo de professores da EAUFBA, em parceria com outros 

professores da UFBA, na organização de um curso de extensão denominado “Movimento 

Popular e Direito à Cidade - uma Abordagem Formativa”. Com 332 horas-aula, a formação é 

coordenada pelas seguintes professoras: Ana Cristina Muniz Décia (EAUFBA); Denise Vieira 

(CRH); Graça Druck (CRH); Leidimar Cândida dos Santos (EAUFBA); Maria Elisabete 

Pereira dos Santos (EAUFBA); Patrícia de Senna Britto (FÓRUM) e Tânia Moura Benevides 

(EAUFBA). O curso conta com o apoio do Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades 

(CRH/UFBA).  

A atividade tem o objetivo de formar lideranças e equipes técnicas, partícipes do Fórum de 

Pós-ocupação de Habitação de Interesse Social, a partir de uma perspectiva crítica, 

explicitando como as conjunturas política, econômica e social interferem na formação da 

sociedade em suas múltiplas dimensões.  

Em 2018, foram realizados os seguintes módulos:  

Quadro 2 – Atividades do curso de extensão Movimento Popular e Direito à Cidade - 2018 

Atividade  Carga Horária  Responsável  

SEMINÁRIO - Movimentos 

Populares e Crise  
4  Graça Druck 

Recorrência Histórica 
Elementos Estruturais Da 
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Formação Econômica, 

Sociocultural E Política Do 

Brasil 

O Brasil colonial e escravista e 

o Brasil republicano   
12  Elisabete Santos, Rita de  

Cassia Almeida Santos e Tânia Moura  

A modernização tardia e 

dependente / o país em 

desenvolvimento – a inserção 

subordinada no capitalismo   

12  Luiz Filgueiras 

Padrão de urbanização e 

segregação sócio espacial – O 

século XX. A ditadura, 

resistência e redemocratização   

12  Ângela Gordilho 

Introdução à Teoria Da Crise    

O que é crise - as crises 

econômica, social e política no 

contexto do capitalismo / 

globalização financeira e Crise 

de Modelos/projetos de 

desenvolvimento  

12  Luiz Filgueiras 

Crise e formas de representação 

moderna e ascensão da direita   
12  Celi Taffarel  

Teoria Da Crise No Brasil 

Contemporâneo E Modelo / 

Projeto De Desenvolvimento  

  

 

Contexto político, cultura 

política, estrutura político-

partidária e formas de 

representação e interesse de 

classe.  

12  Celi Taffarel  

Projeto Político e 

Desenvolvimento no Brasil no 

Contexto da Globalização - 

Modelos/projetos de 

desenvolvimento  

12  Luiz Filgueiras 

Impeachment e pós-

impeachment: as reformas - 

política, trabalhista e 

previdenciária / Fascismo e 

momento atual?!  

12  Carlos Zacarias  

Fonte: Elaboração própria (2019).  

 

VISITAS TÉCNICAS  

Museu do Carnaval  

 

Foi realizada através do NEA, na mesma semana em que ocorreu a 6ª edição do EAUFBA 

Compartilha, uma visita técnica ao Museu do Carnaval.  



25 
 

Na oportunidade os alunos visitaram as instalações do Museu e conheceram a história do Carnaval da 

Bahia.  

 

 
 

 

Figura 1 – Visita técnica ao Museu do Carnaval 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

HUB Salvador   

No dia da palestra Inovação Criativa: diferentes olhares, do Diálogos EAUFBA, os alunos da Escola e 

da Faculdade Adventista da Bahia [Cachoeira] fizeram uma visita ao HUB Salvador, o maior HUB de 

inovação do Brasil. Foi possível conhecer as instalações do coworking, com mais de 400 estações de 

trabalho; as estruturas que abrigam as diferentes sturtups instaladas no local; e participar de uma 

palestra com diferentes atores que participam do ecossistema de inovação e empreendedorismo da 

Bahia.  

 
Figura 2 – Visita técnica ao HUB Salvador  

 
Fonte: Paulo Pietrobon (2018).  

 

Diálogos EAUFBA  

 



26 
 

O Diálogos EAUFBA é um encontro que tem por objetivo estabelecer um canal de 

comunicação entre a Escola de Administração da UFBA e seus stakeholders, incluindo 

discentes, docentes, servidores e representantes da sociedade civil. Em 2018, os diferentes 

eventos, contaram com um total de 691 participantes. Foram promovidas palestras distintas 

que trataram de temas envolvendo a gestão pública, privada e de organizações não 

governamentais.   
 

 

 
 

Quadro 3 – Atividades do Diálogos EAUFBA  

Tema  Responsáveis  

Economia Criativa: Inovações nas Experiências de Consumo de 

Cultura  
Daniela Cañedo 

Cine Debate: Caricaturas da Vida Organizacional  Horacio Nelson 

Hastenreiter Filho  

 
INOVAPE (Inovar para Empreender) O despertar da Consciência  

Morjane Armstrong  

A Importância de Instituições e Competências em Parcerias Público-

Privadas  
Sandro Cabral  

Montagem de Startups  Camilo Telles  

Perspectivas de e Governo em Debate  Marcos Alban, José 

Vieira Santana Neto e 

Luiz Filgueiras 

Liderança Criativa  Ricardo Azevedo  

Cine Debate: Não Fale com Estranhos  Klaus Hastenreiter 

LasPalomitas: Empreendendo no setor de alimentos  Bráulio Barreto  

A Força do Campeão  Daniel Galvão  

A Participação do Administrador como Orientador na Implantação de 

Sistemas Integradas de Gestão  
Michel Angelo Penna 

de Oliveira  

Debate Empático UFBA  Horácio Nelson 

Hastenreiter Filho  

 

Designer que Empreende: Empreendedorismo e Criatividade  Silas Cunha de 

Oliveira  

O Futuro das Organizações e da Gestão de Pessoas na Indústria  Cezar Almeida  

Comunicação política, mídias e eleições  Rosane Santana  

Estratégia Digital do SEBRAE para apoiar os Pequenos Negócios  Franklin Santos  

A influência dos Vieses Cognitivos na Tomada de Decisão  Horacio Nelson 

Hastenreiter Filho  

Inovação Aberta: diferentes olhares  Andrey Antunes e 

Paulo Pietrobon 
Fonte: Elaboração Própria (2018).  
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Figura 3 – Painel Fotos Diálogos 

 

 

Fonte: Elaboração Própria (2018). 

 

Cursos de Extensão de Curta Duração  

 

Em 2018, o NEA aprovou o projeto de Cursos de Extensão de Curta Duração, com objetivo de ofertar, 

para a sociedade civil, cursos de formação na área de gestão. Além dos participantes da sociedade 

civil, as diferentes formações atendem também aos Discentes, docentes e técnicos da Escola de 

Administração da UFBA. Espera-se com essa ação qualificar profissionais, de formações diversas, na 

área de gestão.  

A estrutura curricular dos cursos, desse Projeto, foi desenvolvida a partir da articulação de diferentes 

eixos formativos, que se entrecruzam gerando uma dinâmica diferenciada e aplicada a formação 

profissional.  

40% das vagas foram destinadas aos discentes, docentes, técnicos e terceirizados da EAUFBA, a partir 

da comprovação de vínculo divulgados em editais específicos [bolsa de 50%]. A partir de critérios de 

vulnerabilidade social e alinhamento profissional, apresentados em editais específicos, foram ofertadas 

bolsas de 100% para o público geral.  
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No primeiro ano de atuação foram realizados os seguintes Cursos de Extensão:  

 

Quadro 4 – Cursos de Extensão 2018  

Cursos  Docentes  

Planejamento de Marketing Digital  Bruno Dantas Fontes  

Coaching e Carreira  Ritah Oliveira  

Desenvolvimento de Liderança  Tânia Moura e 

Lucimara Potye 

Contabilidade Empresarial e Análise Financeira  Adriano Leal Bruni  

Inteligência Relacional  Ritah Oliveira  

 

Comunicação e Expressão  Fábio Ferreira  

DGCC – Método para Dialogar e Gerir Conflitos Criativamente I  Vivina Machado  

Prática de Gerenciamento de Projeto  Cristiane Leite  

Formação Básica PNL  Manuela Campos  

Fonte: Elaboração Própria (2018).  

 

Figura 4 – Painel Fotos Cursos de Extensão 

 

Fonte: Elaboração Própria (2018) 
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5.3.3  Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 

 

Atividades Extracurriculares - Realização de Cursos e Minicursos:  

 

Curso sobre Temas Contemporâneos em Estudos Organizacionais realizado pelo professor 

Miguel Pina e Cunha. Professor Catedrático na Nova School of Business and Economics, 

Universidade Nova de Lisboa (Portugal). Ph.D. em Administração pela Tilburg University e 

Mestrado em Comportamento organizacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada 

 

Conferências “A Relação entre Solidariedade e Economia: uma questão tão antiga quanto 

atual” e “Repensar a Emancipação: filosofia política, sociologia pragmática e epistemologias 

do sul” com o Prof. Jean-Louis Laville, professor do CNAM (Conservatoire des Arts et 

Métiers) de Paris e pesquisador associado do Collège d´Études Mondiales/Maison des 

Sciences de l’Homme também em Paris/França 

 

Palestra “Repensando modelos organizacionais para uma outra gestão: economia solidária, 

bens comuns e gestão social” ministrada pelo professor Philippe Eynaud. Professor de gestão 

do Institut d’Administration d’Entreprise (IAE) da Universidade de Paris 1 (Panthéon-

Sorbonne) 

 

Seminário sobre A Esfera Metropolitana no Brasil: difusão e efeitos coordenado pelo 

professor Antônio Sérgio Araújo Fernandes (NPGA/EAUFBA) com a participação do 

debatedor professor Dr. Marco Antônio Carvalho Teixeira (EAESP/FGV) e dos palestrantes: 

Prof. Dr. Denilson Bandeira Coêlho (IPOL/UNEB), Profa. Dra. Suely M. V. G de Araújo 

(IPOL/UNEB), Prof. Dr. Eduardo Grim (EAESP/FGV) 

 

Videoconferência “Etnografia: Método, Teoria, Texto e Contexto” com o professor Dr. Pedro 

Jaime Coelho Junior do PPGA da FEI – SP 

 

Palestra “Inovação para Políticas Públicas: Atuação e Projetos da FGV/DAPP” com o 

pesquisador Wagner Oliveira - Pesquisador FGV/DAPP 

 

Curso “Modelagem de Equações Estruturais Aplicada à Administração” com o Professor 

Dr. Abdinardo Moreira Barreto de Oliveira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

UTFPR. 

 

5.3.4. Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial 

da Universidade Federal da Bahia (ITES/UFBA) 

 

 

Curso de Elaboração de Projetos para conselheiros das associações locais e membros dos 

diversos empreendimentos da Rede Matarandiba, e como produto da formação, três projetos 

elaborados comunitário foram elaborados pelos participantes: um relacionado à coleta e 

reciclagem se resíduos sólidos, outro que visava a criação de um curso pré-vestibular 

comunitário e um terceiro que projetou a criação de um sistema local de compras coletivas 

para comerciantes e empreendedores locais. 

http://lattes.cnpq.br/0682311806037694
http://lattes.cnpq.br/0682311806037694
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Foram promovidos pela Incubadora 02 (dois) mini-cursos destinados à estudantes, 

pesquisadores e Gestores Públicos. O primeiro, ocorrido no mês de julho de 2018, contou 

com a condução do professor doutor Genauto Carvalho de França Filho e participação do 

convidado Philippe Eynaud, professor de gestão do Institut d’Administration d’Entreprise 

(IAE) da Universidade de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). A formação aconteceu durante dois 

dias, no auditório da Escola de Administração da UFBA, tendo como tema geral "Repensando 

Modelos Organizacionais para Uma Outra Gestão: Economia Solidária, bens comuns e 

Gestão Social. O segundo mini-curso, que chamados de Conferência-Debate, teve como 

convidado o professor Doutor Jean-Louis Laville tendo com o tema do primeiro dia "A 

Relação entre Solidariedade e Economia" e, no segundo dia, "Repensar a Emancipação: 

Política, Sociologia Pragmática e Epistemologias do Sul". 

Projeto Ecosmar - Economia Solidária e Sustentável de Matarandiba (2017/18) – 

Financiamento Dow Brasil – Execução financeira de R$360.000,00 (Trezentos e sessenta mil 

reais) pela FAPEX/UFBA 

Projeto Incubação em Economia Solidária Como Geradora De Inovação Social – 

Financiamento Edital Chamada CNPq-MTb-SENAES N° 27/2017 – R$ 100.000,00 (Cem mil 

reais). 

Apoio Técnico para a gestão do Ponto de Cultura Voa Voa Maria 

- Mobilização de recursos e apoio para a gestão financeira do Ponto de Cultura; 

- Apoio na produção e fabricação do disco do grupo cultural Voa Voa Maria; 

- Apoio para a gestão da comunicação do grupo, redes sociais e relações institucionais; 

- Produção do evento de lançamento do disco do grupo Voa Voa Maria. 

 

Acompanhamento técnico da gestão da Associação Sociocultural de 

Matarandiba/ASCOMAT 

- Apoio para a mobilização de recursos da associação; 

- Orientação para planejamento e gestão coletiva;  

- Aquisição de equipamentos, via projetos da Incubadora, para a instituição (mesas, cadeiras, 

tela de projeção, notbooks, etc.) 

- Acompanhamento técnico e assessoria às atividades do Pontos de Memória e do Ponto de 

Memória; 
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Acompanhamento técnico da gestão da Associação Comunitária de 

Matarandiba/ASCOMA e empreendimentos a ela vinculados 

- Elaboração e aprovação do projeto de "Apoio a Bancos Comunitários” do edital de 

"Finanças Solidárias" da SETRE-BA; 

- Aquisição de equipamentos para empreendimentos, via projeto da Incubadora (notebooks 

para gestão, ar-condicionado estúdio, toldo, armário e utensílios para padaria comunitária); 

- Assessoria para reorganização das finanças e prestação de contas da Associação; 

- Formulação conjunta de roteiros turísticos de base comunitária; 

- Apoio para a organização financeira da Padaria Comunitária; 

- Apoio para a construção de sucessão de gestão da Associação. 

 

Rede em geral para a Ecosmar 

- Realização do curso de extensão em elaboração de projetos comunitários para conselheiros 

das associações e agentes dos empreendimentos do projeto; 

- Realização do curso de extensão fotografia básica para a comunidade; 

- Facilitação de reuniões gerais da Rede e dos encontros dos conselheiros das associações 

locais; 

- Mediação de conflitos e promoção de espaços de diálogos entre atores locais; 

- Elaboração de projetos para mobilização de recursos externos; 

- Apoio técnico para a elaboração de 5 edições do jornal comunitário; 

- Promoção da participação de pessoas locais em espaços de diálogo, articulação política e 

capacitação (Fórum Social Mundial, Conselhos, Fóruns, Cursos) 

 

Elaboração de 02 instrumentos técnicos de avaliação (a ser concluídos): 

- Mandala de Auto-avaliação Reflexiva: Instrumento que se utilizando de questões 

provocadoras que geram o debate e a emprendizagem entre os participantes de 

empreendimentos de economia solidária para seu processo de avaliação. 

- Matriz de Avaliação da Sustentabilidade: Instrumento que permite agentes externos avaliem 

empreendimentos de economia solidária baseado em critérios não só econômicos, mas 

também, sociais, culturais, políticos e ambientais. 

 

Participação de integrantes da ITES/UFBA, da Rede Ecosmar e da Rede Baiana de 

Bancos Comunitários em atividades e instâncias de discussão sobre Ecosol 
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Participação em Eventos: 

• Encontro Global de Bancos Comunitários - Fortaleza-CE - Participação de dois 

membros da Incubadora e de agentes de créditos de todos os bancos comunitários da 

Bahia; 

• Feira de Economia Solidária de Santa Maria - RS - Participação de Membro de 

Incubadora, participação na reunião da Rede de ITCPs 

 

• Fórum Social Mundial - Participação de Todos os Membros da Incubadora e de 

membros de empreendimentos incubados, realização e reunião de Bancos 

Comunitários do Brasil, Realização do Encontro Global de Turismo Sustentável, 

circulação de moedas sociais de bancos comunitários da Bahia; 

• II Congresso Internacional de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local 

- Feira de Santa - BA - Participação de membros da Incubadora para apresentação oral 

de artigo sobre a Incubação de Redes Locais de Economia Solidária; 

• II CONPES – Congresso de Pesquisadores de Economia Solidária – Participação do 

Coordenador da Incubadora Genauto Carvalho de França Filho. 

 

5.4  Eventos (Congressos, Simpósios e Seminários etc.) 

 

5.4.1. PROGESP 

O II Congresso Internacional de Segurança e Defesa, promovido por 7 universidades - Uni-

CV, UFBA, UFPA, UEA, UERR, UVV e UAL -, foi realizado no mês de novembro na 

Escola de administração e na Faculdade de Direito. Ao longo dos quatro dias, o evento somou 

a participação de 313 inscritos. A equipe do PROGESP esteve à frente da representação 

Baiana do evento, e contou também com a monitoria dos(as) estudantes da graduação de 

secretariado executivo para apoio aos coordenadores de GT, conferencistas e público em 

geral.  Por se tratar de um evento internacional, a programação do CISD envolveu em sua 

programação palestras nacionais e internacionais. O evento promoveu ampla discussão, 

reflexão e troca de conhecimentos sobre novas metodologias, tecnologias, inovações, 

estratégias e diretrizes para um melhor planejamento na área de Segurança e Defesa. Registra-

se que durante o evento, a coordenadora do PROGESP, Ivone Freire Costa, recebeu do 

Ministério Público do Estado da Bahia a medalha de honra ao mérito pelos serviços prestados 

à Bahia.  
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6  RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS 
 

6.1 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social – CIAGS  

 

Projeto Minha Casa Nossas Vidas/DIST 2/ Lauro de Freitas Capelão e Capiarara 

(2017/2020) - Projeto de formação, integração econômica e sociocultural para o Programa 

Minha Casa, Minha Vida, apoiado pelo Fundo Socioambiental/CAIXA nos empreendimentos 

de Capelão e Capiarara, com atividades executadas entre abril e dezembro de 2018, segundo 

cronograma do projeto. 

 

6.2 Modelo de Gestão Compartilhada - Programa de Gestão em Segurança Pública 

(PROGESP) 

 

O Modelo de Gestão Compartilhada entre a Faculdade de Direito e a Escola de Administração 

é um modelo inovador por reunir duas diferentes instituições no desenvolvimento de um 

único programa, mesmo sendo interdisciplinar: o MPSPJC. A diferença expressa-se na gestão 

dos recursos, tanto financeiros como de infraestrutura para sustentação do programa. Sobre 

taxa: A estrutura acadêmica do mestrado já nasceu interdisciplinar, mas, a gestão foi realizada 

por mais de 06 anos de forma centralizada em uma única unidade. Um edital de Formalização 

desse modelo será enviado a Procuradoria Federal junto a UFBA. 

 

7 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

O presente relatório apresenta o resultado orçamentário do ano corrente de 2018, indicando as 

receitas e despesas consolidadas e empenhadas ao longo do exercício. 

Anexo à este relatório estão a planilha de fluxo de receitas x despesas, bem como o relatório 

de restos à pagar. 

Cumpre ressaltar que, para o ano de 2018 foram desprendidos esforços no sentido de zerar os 

saldos orçamentários, cujo valor remanescente foi de apenas R$ 884,62 (Oitocentos e oitenta 

e quatro reais e sessenta e dois centavos), contra R$ 68.522,93 em 2017 e R$ 57.340,06 em 

2016 (FONTE: SIPAC). 

Entretanto, mais de 90% (R$ 2.556.895,16 – Dois milhões quinhentos e cinquenta e seis mil 

oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos) dos recursos auferidos ao longo do 

ano foram destinados aos contratos de apoio à projetos e cursos junto à FAPEX, restando 

menos de 10% para despesas de custeio e investimentos de capital. 

Também foram realizados esforços para aquisições de equipamentos de informática junto à 

Proplan, (Pró-reitoria de Planejamento), porém, sem êxito, devido à ausência de orçamento 

para as aquisições. 
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Dentre as aquisições mais importantes do ano corrente de 2018 citamos: 

• Renovação do parque de ar condicionados em 35% (Conforme estabelecido na comissão 

do orçamento) 

• Instalação de 10 Lousas eletrônicas interativas nas salas de aula 

• Contratação de serviço para renovação dos quadros de sala de aula 

• Aporte de recursos para apoio estudantil em forma de Auxílio Financeiro ao estudante 

• Aquisição de equipamentos para modernização do sistema de som do Auditório 

• Elaboração do projeto de Desenvolvimento Institucional da Escola de Administração da 

UFFBA 

Para o ano corrente de 2019 o setor financeiro aponta como prioridades as seguintes ações: 

• Renovação do parque de T.I (Aquisição de computadores, notebooks e acessórios); 

• Renovação dos equipamentos mobiliários das salas de aula, auditório e departamentos; 

• Aquisição de nova cancela automática para controle de fluxo e identificação de usuários; 

•  Instalação de memorial de homenagem aos 60 anos da Escola de Administração; 

•  Implementação do projeto de Desenvolvimento Institucional da EAUFBA; 
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Resumo do Orçamento 

Total Distribuído: 
R$ 2.732.542,05 

Total Recebido: R$ 0,00 

Total Anulado: R$ 0,00 

Total Transferido: R$ 9.082,95 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária:                                                                                  Ano Orçamentário: 

ESCOLA DE ADMINISTRACAO (12.01.58) 2018 

Nat. Despesa 
Fonte Rec. Distribuído Entrada  Saída  Transferido Contido Empenhos Saldo 

A. FINAN. 

EST.(339018) 8100000000 3.312,50 0 0 0 0 3.312,50 0 

A. FINAN. 

EST.(339018) 8250110003 8.833,46 4.335,00 0 0 0 13.168,43 0,03 

A. FINAN. 

EST.(339018) 8250151005 16.797,50 4.644,68 0 0 0 21.385,00 57,18 

MAT. 

CONSUMO(339030) 8100000000 0 3.312,50 3.312,50 0 0 0 0 

MAT. 

CONSUMO(339030) 8250110003 1.511,67 25.000,00 328,5 0 0 26.140,62 42,55 

MAT. 

CONSUMO(339030) 8250151005 6.448,53 0 0 0 0 6.327,05 121,48 

MAT. 

CONSUMO(339030) 8250154157 728,91 0 0 0 0 702,02 26,89 

MAT. 

CONSUMO(339030) 8100000000 15.000,00 0 0 9.082,95 1.279,20 4.388,16 249,69 

S. P. FÍSICA(339036) 8250151005 1.038,13 0 0 0 0 1.038,13 0 

S. P. 

JURÍDICA(339039) 8100000000 180.000,00 0 0 0 0 180.000,00 0 

S. P. 

JURÍDICA(339039) 8100000000 0 3.312,50 3.312,50 0 0 0 0 

S. P. 

JURÍDICA(339039) 8250110003 1.544.509,83 0 29.335,00 0 0 1.515.105,86 68,97 

S. P. 

JURÍDICA(339039) 8250151005 12.623,73 0 4.644,68 0 0 7.979,05 0 

S. P. 

JURÍDICA(339039) 8250154157 861.789,30 0 0 0 0 861.789,30 0 

OBRIG. 

PATRONAIS(339147) 8250110003 0 328,5 0 0 0 207,63 120,87 

E. MAT. 

PERMAN.(449052) 8250110003 37.464,86 0 0 0 0 37.426,58 38,28 

E. MAT. 

PERMAN.(449052) 8250151005 42.483,63 0 0 0 0 42.324,95 158,68 

 
Total da 

Unidade: 
2732542,05 40.933,18 40.933,18 9.082,95 1.279,20 2.721.295,28 884,62 
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Total Contido: R$ 1.279,20 

Total Empenhado: R$ 2.721.295,28 

Saldo de Orçamento Custeio: R$ 687,66 

Saldo de Orçamento Capital: R$ 196,96 

Saldo Total: R$ 884,62 

 

LEGENDAS: 
Nat. Despesa: Natureza de Despesa  

Fonte Rec.: Fonte de Recurso  

Anulado: Distribuíções Anuladas  

Entrada Remanej.: Entrada Remanejamento  

Saída Remanej.: Saída Remanejamento 

 

 

7.1 Relação de Restos à Pagar 
 

 

Informamos sobre a relação de Restos à pagar, conforme portaria 125/2018 “que dispõe sobre 

o encerramento do exercício de 2018”, cujos empenhos não foram liquidados nem pagos no 

exercício atual, devendo ser realizados no ano seguinte: 

 
SIAFI Credor  Valor (R$)  Nat. Despesa. 
803170 17417928/0001-79 – VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS 4.350,00 449052 
803169 17417928/0001-79 – VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS 11.900,00 449052 
803168 17417928/0001-79 – VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS 4.450,00 449052 
801823 16513231/0001-39 – T C DA SILVA ROSAS 230,20 339030 
801769 26469541/0001-57 – SUL. COM ATACADO E VAREJO LTDA 220,00 339030 
801731 25329901000152 – MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP 707,00 339030 
801728 25329901000152 – MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP 123,52 339030 
803878 09255284/0001-31 – CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA – EPP 163,00 449052 
801822 10942831/0001-36 – COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 454,90 339030 
803876 68352350/0001-50 – R.C.M. COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 798,90 449052 
803877 24963230/0001-14 – AVANTTI INDUSTRIA COM E SERV EIRELLI 197,98 449052 
803715 27232288/0001-86 – RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIREÇOI - EPP 3036,00 339039 
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8 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

8.1.1  Plano de Desenvolvimento da Unidade ou Plano Diretor da Unidade (PDU) 

 

O Plano de Desenvolvimento da EAUFBA tem as suas ações determinadas pela seguinte 

visão relacional entre eixos e áreas temáticas e atingimento da sua visão de futuro: 
 

 
 

Para estabelecimento das ações a serem desenvolvidas para atingimento da Visão de Futuro, 

estabeleceu-se o seguinte processo: definição das questões críticas que afetam cada área dos 

eixos de suporte e fundamental, levantamento de temas e possíveis intervenções, proposições 

de ações relacionadas aos temas e intervenções levantados. São apresentados, a seguir, os 

status das principais ações de cada componente dos eixos de suporte e do eixo fundamental. 

 

Eixo de Suporte 
 

Comunicação 

•Reformulação do Site da Escola - concluído 

•Adoção de Calendário Coletivo – em andamento 

•Produção de Filme sobre a Escola - concluído 

•Desenvolvimento de Base de Dados de Pesquisa - pendente 

•Revisão do Modelo de Relatório Anual da Escola - pendente 

•Maior articulação com os grandes canais de comunicação – em andamento 

•Definição e Desenho dos principais processos de comunicação - concluído 
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Infraestrutura 

•Instalação do Novo elevador - concluído 

•Adaptação de Sala para descanso de terceirizados - concluído 

•Redistribuição do espaço do estacionamento - pendente 

•Readequação dos espaços SAEG – em andamento 

•Criação da sala de professores – em andamento 

•Reestruturação das salas individuais de professores – em andamento 

•Adoção de sistemática de reposição de equipamentos adequada à vida útil 

– em andamento 

•Avaliação e melhoria das condições das salas de aula – em andaemnto 

•Transformação da sala 08 em Sala Criativa - pendente 

•Readequação da biblioteca para atendimento às demandas dos alunos - 

pendente 
 

 

Financiamento 

•Assunção dos Terceirizados nos contratos da Administração Central – 

concluído (há apenas um funcionário ligado à estrutura geral da Escola 

não absorvido pelos contratos da Administração Central da Universidade) 

•Desenvolvimento de atividades continuadas (CPA e Extensão) para a 

captação de recursos – Em andamento 

•Aprovação do orçamento anual e das prioridades pela Congregação – Em 

andamento 

•Formação de visão de longo prazo para as demandas de recursos – Em 

andamento 

•Criação de Normas para uso dos recursos (Ex. passagens e diárias) - 

Pendente 

 

Recursos Tecnológicos 

•Definição de estruturas e de áreas temáticas para Gestão do 

Conhecimento – Em andamento 

•Implantação de aplicativo para gestão de conteúdo - Pendente 

•Implantação de Sistema de Informações Gerenciais – Em andamento 

•Identificação e incorporação de jogos em computador no processo de 

ensino-aprendizagem - Pendente 

•Implantação de Banco de Dados de Boas Práticas para Ensino e 

Aprendizagem – Em andamento 
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Integração 

•Criação da Área de Gestão de Pessoas – Concluído 

•Implantação da Ouvidoria - Concluído 

•Criação e desenvolvimento da Agência de Inovação Social – Em 

andamento 

•Transformação da cantina em cantina-escola - Pendente 

•Desenvolvimento de uma agenda social para a EAUFBA - Pendente 

•Envolvimento dos técnicos na agenda da Escola – Em andamento 

•Ações de integração para a melhoria da relação entre cotistas e não cotistas 

- Pendente 

 

Articulação Externa 

•Mobilização para uma nova constituição de associação de ex-alunos – Em 

andamento 

•Apresentações da Escola para alunos do 3º ano do segundo grau – 

Concluído (processo permanente) 

•Utilização da Metodologia Redes de Cooperação para alavancar 

competitividade junto a segmentos produtivos – Em andamento 

•Parceria com a Ouvidoria Geral do estado para ciclo de palestras com 

temas relevantes para a sociedade - Concluído 

•Institucionalizar processo de desenvolvimento de Estudos de Caso para 

Ensino - Pendente 

 

Transparência 

•Criação de norma para a aprovação de projetos que envolvam captação de 

recursos - Concluído 

•Criação de norma para apoio a professores, alunos e técnicos em eventos e 

viagens - Pendente 

•Criação de norma para reconhecimento de atividades de pesquisa e 

extensão – Pendente (apresentada uma proposta que precisa ser 

operacionalizada) 

•Apresentação e debate com os alunos dos resultados da pesquisa sobre a 

Escola - Concluído 

•Incorporação das principais demandas e itens críticos identificados pelos 

alunos no planejamento da Escola - Concluído 
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Gestão de Pessoas 

•Implantar novos processos de avaliação para técnicos e professores - Pendente 

•Estabelecer critérios para recebimento e manutenção de funções gratificadas - 

Pendente 

•Criar editais de apoio a pesquisa para ocupantes dos cargos de gestão – Em 

andamento 

•Estabelecer regras para acesso a benefícios vinculados a desempenho - Pendente 

 

 

Melhoria dos Processos 

•Mapeamento dos Processos - Concluído 

•Revisão e melhoria dos processos – Em andamento 

•Informatização dos processos - Pendente 

•Disponibilização do acesso aos processos mapeados – Em andamento 

 

Ensino 

•Realização de reforma curricular na graduação – Em andamento 

•Redesenho da pós-graduação – Em andamento 

•Desenvolver uma agenda de internacionalização, visando, sobretudo, 

atividades de intercâmbio - Pendente 

•Realizar Benchmarking e difusão de experiências de metodologias ativas - 

Pendente 

•Realizar programa permanente de tutoria com os alunos para questões de 

ensino e inserção profissional – Em andamento (proposta apresentada, a ser 

operacionalizada em 2019) 

•Realização de ciclo de oficinas de ensino e aprendizagem - Pendente 
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Extensão 

•Reestruturação do NEA e Elaboração de Plano de Ação - Concluído 

•Elaboração de Portfólio para Cursos de Extensão – Concluído (em 

andamento a revisão para 2019) 

•Consolidação das atividades de extensão no SIATEX – Concluído (as 

atividades de extensão vêm sendo sistematicamente consolidadas no 

SIATEX) 

•Proposição anual de atividades extensionistas com foco empresarial, social e 

público - Pendente 

•Incorporação e garantia de maior representatividade das atividades de 

extensão na grade curricular – Em andamento 

 

Pesquisa 

•Desenvolvimento de Base de Dados de Pesquisa - Pendente 

•Definição de estruturas e de áreas temáticas para Gestão do Conhecimento – 

Em andamento 

•Implantação de aplicativo para gestão de conteúdo - Pendente 

•Criação e desenvolvimento da Agência de Inovação Social – Em andamento 

•Realização de Encontros Regulares para Apresentação de Propostas de 

Pesquisa e matchmaking. - Pendente 

 

 

9 INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A UFBA possui dezenas de convênios com universidades de ponta ao redor do mundo. No 

ano de 2018, por meio desses convênios, diversos alunos de graduação e pós-graduação da 

EAUFBA tiveram experiências internacionais, seja na pesquisa ou no ensino. Professores da 

EAUFBA, também em 2018, participaram de diversos eventos internacionais, assim como 

continuaram se qualificando – doutorados sanduíches e pós-doutorado - em universidades 

internacionais. 

A EAUFBA buscou expandir suas fronteiras internacionais por meio 

do desenvolvimento de uma parceria estratégica com a Michigan State University (MSU), da 

qual, a partir de 2019, passará a receber turmas anualmente durante o mês de junho, assim 

como enviará alunos para um semestre letivo. Em 2018, avançaram os detalhamentos e o 

planejamento da versão que ocorrerá em junho de 2019. 
 

Deu-se ainda continuidade, sob a liderança do Prof. Gilberto de Almeida, da parceria 

com a Huazhong University (China) e a DHBW University (Alemanha) na realização do 

Seminário Tripartite que ocorre envolvendo alunos de graduação das três universidades. O 

encontro do início de 2019 estava previsto para acontecer em Salvador e foi organizado pela 

Escola de Administração. 

No momento, está sendo estruturada a Coordenação de Internacionalização da Escola, 

com o objetivo de ampliar as relações da Escola e incentivar o maior intercâmbio de alunos. 

 


