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1 APRESENTAÇÃO 
 
 

 

 
Relatório Gerencial da Escola de Administração (EAUFBA) Exercício 2019 objetiva atender à ne- 

cessidade 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 2019 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 gra- 

duandos 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 e inovação da Escola de Administração, podem ser destacadas o início das 

atividades da Agência de Inovação Social (AIS) com o projeto de apoio ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e o desenvolvimento do seu planejamento, as turmas do curso de especialização 

em Gestão de Negócios e Empreendedorismo, que tiveram demanda superior as 100 vagas oferecidas, a 

finalização das discussões sobre o processo coletivo da reforma acadêmica e a implantação da atividade de 

Orientação Acadêmica, envolvendo parte significativa do corpo docente. 
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2 VISÃO GERAL 
 
 

 

 

2.1 Breve Histórico da Unidade 

 

rimeira Escola de Administração criada no 

norte e nordeste do país, a EAUFBA chega ao 

século XXI como o principal centro acadêmi- 

co da área de administração dessas regiões. Desfru- 

ta, hoje, de reconhecimento nacional e internacional, 

resultado da renovação constante de seu compro- 

misso 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, ultrapas- 

sou as décadas com participação ativa nas mudanças 

e melhorias das práticas administrativas e gerenciais 

da Bahia e do Brasil. 

Com um corpo docente de excelência e abordagem 

interdisciplinar, a EAUFBA já formou diversos 

profissionais nas áreas de Administração, Secre- 

tariado Executivo, Gestão Pública e Gestão Social 

Tecnológica. Juntos, dirigentes, professores, servi- 

dores, 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. 
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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 ti- 

tulação e regime de trabalho são incluídas informações referentes à classe e ao 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 Sacra- 

mento 
ADA 1 DE 

 27 

Andre Luis Nascimento 

Dos Santos 
ADJ 3 DE 27 

Andrea Cardoso Ventura ADA 1 DE 27 

Antonio Francisco De 

Almeida Da Silva Júnior 
ADJ 4 20 27 

Antonio Sergio Araújo 

Fernandes 
ASO 3 DE 27 

Ariadne Scalfonerigo ASO 3 DE 27 

Barbara Maria Dultra 

Pereira 
ASO 1 DE 27 

Carlos César De Almeida 

Federico 
TIT 1 DE 27 

Claudiane Waiandt ASO 1 DE 27 

Cleide Dantas Carneiro 
ADJ (ESTUDO 

EXTERIOR) 
1 20 26 

Daniela Campos Bahia 

Moscon 
ADJ 1 DE 27 

Denise Ribeiro De Al- 

meida 
ADJ 4 DE 27 

Dilson Cerqueira Da 

Silva 

ASS(ESTUDO 

EXTERIOR) 
1 20 26 

Diva Ester Okasakirowe ASO 1 DE 27 

Edgilson Tavares de 

Araújo 

ADJ 1  DE  27 

Eduardo Paes Barreto 

Davel 

 
ASO 

1  
DE 

 
27 
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CORPO ¬DOCENTE CLASSE NÍVEL REGIME TITULAÇÃO 

Elisabeth Regina Loiola 

Da Cruz Souza 
TIT 1 DE 27 

Elisabete Matos Ribeiro ASO 1 DE 27 

Ernani Coelho Neto ASO 1 DE 27 

Ernani Marques Dos 

Santos 
ASO 1 DE 27 

Fabio Almeida Ferreira ASO 1 DE 27 

Felipe Tumenas Marques ADJ 1 DE 27 

Fernando Antônio de 

Melo 

ADJ 1 DE 27 

Floriano Barboza Silva ADJ 2 DE 27 

Genauto Carvalho De 

Franca Filho 
TIT 2 DE 27 

Grace Kelly ADJ 4 DE 27 

Guilherme Marback Neto ADJ 3 20 27 

Horacio Nelson Hasten- 

reiter Filho 
ASO 1 DE 27 

Isabel Sartori ADJ 2 DE 27 

Ivone Freira Costa ASO 4 DE 27 

Jair Sampaio Soares Jr ADJ 3 20 27 

Joao Dias De Queiroz ASO 1 40 27 

Joao Marcelo Pitíá Bar- 

reto 
ADJ 2 DE 27 

João Martins Tude ADJ 1 DE 27 

José Celio Silveira An- 

drade 
TIT 1 DE 27 

Karine Freitas Souza ADJ 1 DE 27 

Leidimar Cândida. Dos 

Santos 

ADJ (COO- 

PERAÇÃO 

TÉNICA) 

 
2 

 
DE 

 
27 

Luciana Alves Rodas 

Veras 
ADJ 1 DE 27 

Luzia Reis Teixeira 
ADJ 1 DE 27 

Maria Carolina Santos 

De Souza 
ADJ 3 DE 27 

Maria Elisabete Pereira 

Dos Santos 
ASO 1 DE 27 

Monica De Aguiar Mac 

Allister Da Silva 
ASO 1 DE 27 

Oswaldo Barreto Filho ADJ 4 DE 27 

Paulo Guedes ASO 2 DE 27 

Paulo Soares Figueiredo ADA 2 DE 27 

Raimundo Santos Leal ASO 4 20 27 

 



  

 

 

Quadro 02 – Relação de Técnico-administrativos da EAUFBA 
 

SERVIDOR TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
CLASSIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO PADRÃO 

REGI- 

ME 

Ana Paula Prisco Paraíso De 

Queiroz Mello 
D 1 1 40 

Andreia Le Dias D 4 14 40 

Carlos Eduardo Gurgel Ribas D 2 5 40 

Cristiano Gomes De Andrade D - Cedido 3 4 40 

Daniel Chaves Almeida D 4 7 40 

Editania Maria Santos San- 

tana 
C 4 15 40 

Davi Duarte E 1 16 40 

Ernani Sampaio Dorea D 2 16 40 

Felipe Moreira Costa D 1 1 40 

Fernanda De Sá Araújo De 

Queiroz 
D 1 1 40 

Isabela Sofia da Silva Santana 
D 1 1 40 

Joanito Carmo Dos Santos E 4 4 40 

Julita Marques Samapio E 4 16 40 

Leandro José Da Silva Nasci- 

mento 
C 4 4 40 

Lucigal Marques Reis D 4 7 40 

Marcela Ferreira Lopes D 3 5 40 

Maria Angela Geiger Dortas E 4 16 40 

Maria Carmem Menezes 

Barreto 
D 4 16 40 

Miralva Santos Albergaria C 4 16 40 

Monica Motta Ferreira E 4 9 40 

Nélio Lustosa Santos Júnior D 1 1 40 

Pablo  D 1 1 40 

Priscila Da Silva Lago D 1 1 40 

Rafaela D 1 1 40 

Rick Da Silva Andrade San- 

tos 
D 1 21 40 

Sinelândia Da Silva Santos E 4 16 40 

Tatiana Santos De Lima C 3 5 40 

Veronica Cardoso Dos Santos D 3 10 40 

Wellington Silva De Barros D 4 8 40 
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CORPO ¬DOCENTE CLASSE NÍVEL REGIME TITULAÇÃO 

Reanata Alvarez Rossi 
ADJ 1 DE 27 

Ricardo Coutinho Melo ADJ 3 DE 27 

Roberto Brazileiro Da 

Paixão 
ADJ 4 DE 27 

Rodrigo Ladeira ASO 1 DE 27 

Rodrigo Muler ADJ 
1 DE 27 

Rosana De Freitas 

Boullosa 

ADJ 

(COOPERA- 

ÇÃOTÉNICA) 

1 DE 27 

 
Sandro Cabral 

ADJ (LICEN- 

ÇA) 

 
4 

 
DE 

27 

Silvio Vanderlei Araújo 

Sousa 
ADA 1 DE 27 

Sergio Ricardo Goes 

Oliveira 
ADA 1 DE 27 

Tânia Maria Diederichs 

Fischer 
TIT 1 DE 27 

Tânia Moura Benevides ADJ 3 20 27 

Vera Lúcia Peixoto San- 

tos Mendes 
TIT 1 DE 27 

** Adj - Adjunto/Ass - 

Assistente/Aso - Associa- 

do/Tit-Titular 

    

**26 - Mestrado E 27 - 

Doutorado 

**De - Dedicação Exclu- 

siva 

 

 



 

 
 

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 2019. Foram 

convocados quatro professores originários de concursos realizados em 2018 e preenchidas  quatro vagas 

remanescentes, a partir de concursos ocorridos no primeiro semestre de 2019. Foram admitidos três 

técnicos, provenientes do concurso 2016/2017. 

 

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. 
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Atividades realizadas: 

 
• Realização dos processos de admissão, li- 

cenças e afastamentos, progressão horizontal e ver- 

tical, e desligamentos; 

• Controle dos sistemas de cadastro com o in- 

tuito 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 profissio- 

nais para funcionários (palestras, cursos, eventos, 

dinâmicas, etc.); 

• Contato com a PRODEP para dirimir quais- 

quer dúvidas relacionadas a pessoal; 

• Integração dos novos colaboradores após 

sua admissão. 

 
Organização de atividades sociais – eventos (aniver- 

sários e confraternizações. Dentro dessa perspectiva 

de transparência e participação, A EAUFBA dá 

continuidade à sua OUVIDORIA, setor chave para o 

feedback dos serviços prestados e melhoria dos 

processos. 

 
Atividades realizadas: 

 
• Atendimento presencial, por e-mail e atra- 

vés 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, su- 

gestões 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) 

 

Em 2019 foi priorizado o desenvolvimento de 

atividades, buscando-se à melhoria dos protocolos, 

procedimentos e ações para proteção da EAUFBA e 

atendimento aos requisitos impostos pelo Ministério 

Público Federal. Deu-se continuidade à 

requalificação da gestão institucional do estágio, 

estreitando-se a aproximação do NAAPE das 

Agências de Integração e outras instituições de 

Ensino superior, compartilhando-se melhores 

práticas de estágio. Foram desenvolvidas, 

principalmente, as seguintes ações pelo NAAPE: 

1. Regularização dos Termos de 

Cooperação/Convênio entre a UFBA e 

organizações concedentes; 

2. Planejamento da construção e publicação 

de uma Rede Social para integração de 

egressos e comunidade EAUFBA; 

3. Plano de automatização dos processos de 

estágio, visando racionalização das 

atividades desenvolvidas pela sua equipe; 

4. Promoção da alteração dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos, de modo a 

integralizar as atividades de estágio como 

elemento transversal na formação dos 

estudantes; 

5. Apoio da Diretoria EAUFBA no 

desenvolvimento e publicação de um Banco 

de Dados, onde serão registradas as 

atividades e experiências de estágios dos 

estudantes. 

Resultados Alcançados em 2019: 

 

1. Atendimento presencial aos estudantes às 

demandas de estágio: 1.146 estudantes 

2. Atendimento on line: 251 estudantes  

3. Gestão de documentação de estágio (Organiza- 

ção de documentos: Termos de Compromisso de 

Estágio, Termo Aditivo, Termo de Rescisão): 936 

4. Orientação aos estudantes para elaboração de 

planos de atividades e relatórios: 278 

5. Realização da I Feira de Estágio 

6. Participação em reuniões:46 

7. Recebimento de Relatórios de Estágio Não 

Obrigatório: 93. 



  

O 

4 INFRAESTRUTURA 
 

 
 

 
 

s 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: 

• 18 salas de aula (capacidade para 50 pessoas), 02 salas de aula (capacidade para 60 pessoas), 01 sala 

de vídeoconferência. Todas as salas são climatizadas, têm projetores multimedia, tela de projeção, 

computadores com leitor de DVD e acesso à internet; 

• 02 laboratórios de Informática com cerca de 68 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); 

• Auditório (capacidade para 115 pessoas) dispondo de 2 projetores multimídia, telas de projeção, computador, ar 

condicionado, acesso à internet e sonorização; 

• 01 elevador (capaciadade até 8 pessoas ou carga máxima de 600 quilos); 

• 01 restaurante/cantina e serviço de reprografia; 

• Estacionamento com capacidade para 150 veículos (2 vagas para portadores de necessidades especiais). 
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Abaixo as atividades desenvolvidas pelo Apoio 

Administrativo ao longo do exercício de 2019: 

 

1. Renovação e substituição da parte elétrica e 

de iluminação (troca das luminárias do 

estacionamento de professores e 

funcionários e da entrada da Escola). 

 

2. Remodelagem dos espaços destinados aos 

professores para alocação dos novos 

professores admitidos em 2019. 

 

3. Desenvolvimento e implantação de novo 

layout no Núcleo de Pós Graduação 

(NPGA). 

 

4. Adequação dos espaços e salas para os 

eventos comemorativos dos 60 anos da 

EAUFBA. 

 

5. Serviços de manutenção corretiva e 

preventiva feitos mensalmente durante o ano 

de 2019 (elevador, ar condicionado, 

extintores, hidráulica, elétrica, podas e 

varrição nas áreas externas). 

 

 

4.1 Biblioteca 

A Biblioteca da Escola de Administração da 

Universidade Federal da Bahia possui  hoje 

20.129 títulos e 40.981 exemplares.  

 

Em 2019 as metas alcançadas foram: 

Incorporação ao acervo de 822 títulos, destes, 436 foram 

doados pelo Projeto Laboratório de Análise de 

Política Mundial (LABMUNDO) e 386 oriundos de 

diversas (professores, ex-alunos e instituições). 

Implantação da política de seleção da Biblioteca ADM, 

obedecendo a critérios preestabelecidos pelo SIBI, 

visando o desbaste do acervo e atualização. 

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.       
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Metas para  2020: 

Sensibilizar as estâncias competentes para a 

logística  necessária   para a Biblioteca de livre 

acesso. 

Adequar o acervo às bibliografias das disciplinas 

ministradas pela EAUFBA, prevendo avaliação do 

MEC. 

Manutenção da renovação do parque de 

informática (laboratórios de informática e setores 

administrativos). 

Reforma e modernização do layout do Núcleo do 

Departamento de Graduação. 

Reforma e implantação de sala especial interativa 

para os alunos da Pós Graduação. 

Aquisição de nova cancela automática com acesso 

ao estacionamento através de cartão identificador 

do veículo. 

Reabertura do espaço de convivência RENOVA, 

localizado na área externa da Escola (fundos do 

prédio). 

Implantação do projeto de sinalização da Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O 

5 ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

 

 
5.1 Atividades de Ensino 

 
5.1.1 Ensino de Graduação 

 

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 três grupos: ações operacionais, ações de suporte à melhoria na gestão e ações de 

apoio à gestão pedagógica dos colegiados. Abaixo são apresentadas as principais ações para esses três 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 Regula- 

mento 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 e diretrizes para realização 

de concursus públicos, tais como, delineamento dos perfis de vagas, pontos de concursos, bem como, demais 

encaminhamentos para a congregação); 

• 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 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 Moodle afim de aprimorar o diálogo com o corpo docente da Escola de 

Administração e publicização dos PIT/RITS; 

• Sensibilização do corpo docente para o envio semestral do PIT/RIT; 

 

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 2019, os Colegiados de 

Graduação dos três cursos apresentaram os destaques abaixo relacionados. 

 

 
5.1.1.1 Administração 

• Formatura de alunos referentes aos semestres letivos 2018.2 e 2019.1; 

• Continuidade das ações operacionais decorrentes do funcionamento do curso e implantação da 

matrícula por semestralização; 
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• Continuação da revisão curricular do curso; 

• Reuniões para reformulação e atualização do 

Projeto Pedagógico e da grade curricular do curso de 

Administração; 

 

• 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, o 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); 

• Participação nas discussões promovidas pela 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFBA no 

que diz respeito à reestruturação curricular dos 

cursos da Escola de Administração; 

• Realização de atividades e palestras para 

comemorar a semana do administrador; 

• Revisão do projeto pedagógico do curso de 

bacharelado de Administração Pública para 

adequação ao novo PPC do PNAP/UAB-CAPES. 

 

 
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 elaboração do plane- 

jamento acadêmico semestral; 

• Estruturação de arquivo de Planos de Curso 

das graduações da Escola de Administração; 

 

•   

•  

•  
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• Criação e estruturação de banco de 

informações, com o seguinte conteúdo: visão 

individual das atividades desenvolvidas 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 página no Moodle para melhoria 

da comunicação com o corpo docente da Escola de 

Administração; 

• Aprimoramento das estratégias de diálogo e 

mediação entre os distintos atores que compõem o 

micro ambiente da unidade, quais sejam, docentes, 

discentes e funcionários da Escola de 

Administração, ampliando assim, as ferramentas de 

transparência e difusão de informações que 

afetam/interessam a nossa comunidade. 

 

 
Ações de Apoio à Gestão Pedagógica dos 

Colegiados 

 
O Departamento, através do seu Pleno, ao longo de 

2019, empreendeu diversos momentos de debate 

público com o fito de apoiar os colegiados no que 

concerne a sua gestão pedagógica. Nesse sentido, em 

diversos momentos, foi no âmbito do pleno 

departamental que questões como orientação 

acadêmica, reforma curricular, bem como, a própria 

provisão de cargos de gestão dos colegiados foram 

provocadas e impulsionadas pelo departamento, dando 

a esses processos um formato de gestão compartilhada 

e solidária.   

 

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 2019.1 e 

2019.2 (escalonamento por semestre de ingresso), objetivando alinhar alunos para a semestralização; 

• Planejamento acadêmico para oferta de componentes curriculares dos semestres 2019.1 e 2019.2; 

• 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 2019.1 e 2019.2 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; 

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

cotidianas na permanência universitária; 

• Gestão pedagógica do curso, com o envolvimento de vários setores e esferas da UFBA; 

• Realização de três eventos, relativos ao 50° aniversário do curso: Sessão Solene na Câmara de 

Vereadores de Salvador; Marco Comemorativo da ESUFBA; Comemoração do dia do(a) Secretário(a) em 

30/10/2019. 

• 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 em reuniões com a PROGRAD e outros órgãos da UFBA; 

• 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); 

• Contato com os Departamentos; 

• Orientação Acadêmica; 

• Acompanhamento do concurso público para a Carreira do Magistério Superior – Edital 02/2018 para 

a área do conhecimento Gestão Executiva; 

• Apoio emocional e psicológico a estudantes; 

• Recepção dos alunos ingressantes no curso (10º 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 

do 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 

 

• Revisão do projeto pedagógico do curso de 

bacharelado de Administração Pública para 

adequação ao novo PPC do PNAP/UAB-

CAPES; 

• Revisão do projeto pedagógico do curso de 

especialização em Gestão de Pessoas por 

Competências do setor público para 

adequação ao perfil do público-alvo da 

UFBA e de prefeituras municipais. 

 

5.1.1.5 Núcleo de Pós-Graduação em 

Administração (NPGA) 
 

 

 

Durante o ano de 2019, o NPGA, no seu eixo 

acadêmico, apresentou 115 alunos regularmente 

matriculados, sendo 30 alunos de Mestrado, 71 

alunos de Doutorado e outros 14 alunos do 

Doutorado Interinstitucional – DINTER, 

realizado junto à Universidade Federal de 

Sergipe (UFS). No eixo profissional, teve 87 

alunos, destes 7 da turma da Faculdade 

Adventista da Bahia (FADBA), 20 da 1a turma 

UFBA, 21 da turma da SESAB, 20 da 2a turma 

UFBA, 15 da 2a turma Instituto Federal do Norte 

de Minas (IFNMG) e 4 da turma do Serviço 

Nacional de Aprendizagem (SENAC).  Ao longo 

do ano, registrou-se 25 defesas de trabalhos 

acadêmicos, sendo 11 do Mestrado e 14 do 

Doutorado. Também foram registradas 19 defesas 

de dissertação de Mestrado Profissional em 

Administração, sendo 6 da turma para o FADBA 

e 13 da 1a. turma para a UFBA. 

 

 

 

Em 2019, foi dada continuidade à 

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, foi 

firmado em 2019 contrato para a realização 

de uma turma da Receita Federal do Brasil, 

com previsão de início do Mestrado 

Profissional em Administração, no 2º 

semestre de 2020. Foram ofertadas, em 

2019, atividades vagas para nova turma de 

Mestrado Profissional em Administração, 

8 para o Instituto Federal do Norte de 

Minas e 4 para o Serviço Nacional do 

Comércio; 
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• Foram continuados os convênios anterior- 

mente realizados com a CGU, SENAC e IFNMG 

(2019), 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. Já os convênios com a 

UFBA e SESAB (2018) E IFNMG E SENAC 

(2019) de turmas de Mestrado Profissional 

encontram-se em fase de créditos de disciplinas. 

 

 

Planejamento 2020 

Na perspectiva de manter a qualidade do programa 

e ampliar seu alcance em nível internacional, são 

previstas para o quadriênio 2017-2020 ações 

dentre as quais destacam-se: 

• Fortalecimento das ações de apoio à 

pesquisa e publicações. 

• Forte estímulo para a realização de doutora- 

do sanduíche por parte dos alunos matriculados; 

• Identificação de novos convênios e 

parcerias de cooperação acadêmica; 

• Incentivos à busca pelos professores 

perma- nentes 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 permanen 

tes tanto no mestrado e doutorado acadêmico 

quanto no mestrado professional. 

 

 

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 2019, o NPGA, no seu eixo acadê- 

mico, apresentou 115 alunos regularmente matricu- 

lados, sendo 30 alunos de Mestrado, 71 alunos de 

Doutorado e outros 14 alunos do Doutorado Interins- 

titucional – DINTER, realizado junto à Universi- 

dade Federal de Sergipe (UFS). No eixo 

professional, teve 87 alunos, destes 7 da turma da 

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA), 20 da 1a 

turma UFBA, 21 da turma da SESAB, 20 da 2a 

turma UFBA, 15 da 2a turma Instituto Federal do 

Norte de Minas (IFNMG) e 4 da turma do Serviço 

Nacional de Aprendizagem (SENAC).  Ao longo do 

ano, registrou-se 25 defesas de trabalhos 

acadêmicos, sendo 11 do Mestrado e 14 do 

Doutorado. Também foram registradas 19 defesas de 

dissertação de Mestrado Profissional em 

Administração, sendo 6 da turma para o FADBA e 

13 da 1a. turma para a UFBA.. Em 2019, foi dada 

continuidade à 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. 

 

 

5.1.2.2 Centro Interdisciplinar de 

Desenvolvimento e Gestão 

Social – CIAGS 

 

O CIAGS tem dois programas: o PDGS e o LABOR 

que conjugam o ensino presencial e o EAD em 

formato híbrido. Com desenhos inovadores e 

experimentais que promovem a articulação entre 

diferentes disciplinas, diferentes escolas e 

universidades do Brasil e do exterior, diversos 

setores da sociedade, bem como articula teoria e 

prática, reflexão e intervenção com atuação desde a 

educação da base social até o Mestrado Profissional. 

É um programa, simultaneamente, interdisciplinar e 

profissional, o que o torna particularmente 

desafiador. 

• Curso de Especialização MSA (Consórcio 

SEPLAN) Formação em Gestão Social e Desenvol- 

vimento de Territórios para 100 alunos entre funcio- 

nários e gestores do Governo do Estado da Bahia, 

coordenadores de consórcios e colegiados territo- 

riais em 27 municípios baianos.  

 

 

 

 

 

Participaram dois representantes do Banco do 

Nordeste e uma assessora da FIEB, na qualidade de 

bolsista. Estão em elaboração as Coletâneas 

Territoriais com a publicação dos trabalhos e a 

realização de eventos. A entrega dos certificados e 

apresentação pública dos trabalhos ocorreu em 2019. 
 

• Curso de Especialização em Gestão do 

Desenvolvimento Territorial com ênfase em Políti- 

ca Habitacional - MSA (CAIXA) ofertado para 547 

estudantes distribuídos em cinco polos (Brasília, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Salva- 

dor), uma parceria UFBA com a Caixa Econômica 

Federal. Em continuidade as atividades do curso, 

em 2019 foram desenvolvidas as sequências de 

ensino 2 e 3 com disciplinas ofertadas no ambiente 

virtual moodle. Em outubro de 2019 foram 

realizados 05 encontros presenciais (Oficina 2), nos 

respectivos polos, encerrando a sequência 2 de 

ensino. Em março de 2020 está prevista a realização 

de mais um encontro presencial (Oficina 3) 

encerrando a sequência de ensino 3. 

 

 

5.1.2.3 Núcleo de Extensão em 

Administração – NEA 

 

 

O NEA apoiou a coordenação e execução dos cursos 

de Pós-Graduação ofertados na EAUFBA. Foram 

eles: 

• 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. Foram 

formados 35 alunos, que iniciaram o curso em agosto 

de 2018, e terminaram em janeiro de 2020. 

• Curso de Especialização em 

Empreendedorismo e Gestão de Negócios, 

coordenado pelo Prof. João Tude e pela Profa. 

Morjane Armstrong. 

 

 

5.1.2.4 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. 

 

 

5.1.3 Relação entre Graduação e Pós-

graduação 

 

5.1.3.1 Rede de Inovação e 

Aprendizagem em Gestão Hospitalar - 

InovarH 

 

Atividades Desenvolvidas 

Prof.Dr. Ricardo Coutinho (Vice Coordenador Da 

Rede Inovarh) 

Participação em grupo de pesquisa  

        

• 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 Tecno- 

logias da Informação e Comunicação na avaliação 

dos efeitos orçamentários da Judicialização da 

Saúde no Brasil, submetido para a Chamada Pesqui- 

sas de Inovação em Saúde, CNPq 12/2018 
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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 Sociopro- 

dutivos – ADMF63; 

• Gestão de organizações Associativas e 

Empreendimentos Solidários – ADMF13. 

 

 

 

5.2 Atividades de Pesquisa 

 
Durante o ano de 2019, 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 princi- 

pal definidos 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: 

• 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 internacio- 

nais, 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 avalia- 

dos pelo QualisCAPES, o que resultou na publica- 

ção de 69 artigos completos em periódicos nacio- 

nais e internacionais; 

• Incentivo à participação e apresentação de 

trabalhos em eventos, com o apoio a ida de docen- 

tes e discentes para eventos como o EnANPAD 

2019 (21 trabalhos) ou o SEMEAD 2019 (9 

trabalhos), dois dos mais bem avaliados eventos da 

área de Administração do país; 

• Três professores do NPGA foram contem- 

plados, 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 Univer- 

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

• Acolhimento ao Professor Philippe Eynaud, 

professor de gestão do Institut d’Administration 

d’Entreprise (IAE) da Universidade de Paris 1 

(Panthéon-Sorbonne),para realização de atividades 

de cooperação científica no NPGA, na condição de 

professor visitante. 

 

5.2.1 Centro Interdisciplinar de Desen- 

volvimento e Gestão Social –CIAGS 

 

• Desenvolvimento do Curso de Mestrado 

Multidisciplinar e Profissional em Desenvolvi- 

mento e Gestão Social, 7a. turma – fevereiro a 

dezembro de 2019; 

• Encontros presenciais do curso de 

Especialização em Gestão do Desenvolvimento 

Territorial com ênfase em Política Habitacional - 

Oficina 2: Boas Práticas em Empreendimentos de 

Habitação de Interesse Social, com o objetivo de 

consolidar os conceitos e a aprendizagem construída 

ao longo das disciplinas da sequência 2 de ensino. 

Os encontros foram realizados em todos os polos 

(SP, SSA, POA, BSB e RJ) - (Outubro 2019);  

• Evento em comemoração aos 20 anos do 

CIAGS/PDGS no âmbito das comemorações dos 60 

anos de Escola de Administração – EAUFBA. A 

programação foi composta por círculos 

concêntricos onde foram discutidos os novos 

sentidos e significados da gestão social do 

desenvolvimento territorial, com professores, 

alunos e instituições financiadoras e organismos 

internacionais e nacionais apoiadores (Setembro 

2019); 

• Participação na Semana EAUFBA 

Compartilha – Empreender o Futuro. O CIAGS 

realizou um Círculo de Discussão que teve como 

tema do desenvolvimento territorial na perspectiva 

da instituição OSID e de sua liderança 

empreendedora. Participaram representantes da 

OSID, PASTUR, REDE CAMMPI, ABAV; 

Paróquia Nossa Senhora dos Alagados; Fecomércio 

e SEBRAE; 

• Apoio ao evento 1° Seminário Baiano 

Empreendedorismo Musical que teve como foco os 

desafios para o Empreendedor da Música no Século 

XXI e a discussão das políticas públicas e marcos 

regulatórios, a partir de cases de sucesso, como o 

SARAU DO MAB. Organização Professor Deraldo 

Dias / Profa. Tânia Fischer (Dezembro 2019); 

 

• Realização do Seminário Inovações no 

Ensino Aprendizagem que integra o itinerário 

formativo de professores, desenvolvido pelo NPGA 

e CIAGS como componente curricular. O evento foi 

aberto aos estudantes e professores de Programas de 

Pós-Graduação da EAUFBA, sendo realizado no 

Auditório da Escola, e no laboratório para alunos do 

NPGA e PDGS/ CIAGS. 

 

5.2.2 Programa de Estudos Aplicados em 

Administração Política – PROAP/ 

Núcleo de Estudos Conjunturais em 

Administração – NEC 

 

• No ano de 2019, o Programa de Estudos 

Aplicados em Administração Política – PROAP e 

o Núcleo de Estudos Conjunturais em 

Administração - NEC participaram das seguintes 

pesquisas: 

• Relatório de pesquisa sobre Administração 

Política do Desenvolvimento do município de 

Feira de Santana integrado ao Projeto de 

Elaboração de Estudos sobre Planejamento 

Socioambiental no Âmbito do Território (Urbano 

e Rural) do município de Feira de Santana-Ba para 

Promoção do seu Desenvolvimento 

Socioeconômico e Elaboração dos Instrumentos 

que integrarão o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Municipal - PDDM em parceria com a Fundação 

Escola Politécnica da Bahia-FEP; 

• Elaboração do Projeto de Desenvolvimento de 

Estudos Diagnósticos para Assessorar e Capacitar o 

Comitê Gestor Municipal (CGM) de Alagoinhas na 

elaboração do Plano de Prevenção à Violência Letal 

contra Jovens e Adolescentes para a Prefeitura de 

Alagoinhas, aprovado pela Congregação em 

09/01/2020 e processo no SIPAC nº 

23066.002330/2020-22); 

• Realização de reunião técnica   da RED DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 

REGIONAL com a presença dos professores 

Elizabeth Matos (UFBA, Francisco Fernandez 

Garcia *Universidade Autonoma de 

Tamaulipas/MX), Oscar Chassagnes Izquierdo 

(PROAP-UFBA), Mônica Matos Ribeiro (UNEB) e 

Reginaldo Souza Santos (UFBA) no período de 

25.11 a 5.12.19; 

• Realização de visita a Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Superintendência de Inovação da UNEB para 

ampliação da RED DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO REGIONAL no dia 03.12.19, com 

a participação dos pesquisadores: Elizabeth Matos 

(UFBA), Francisco Fernandez Garcia 

(Universidade Autônoma de Tamaulipas/MX), 

Oscar Chassagnes Izquierdo (PROAP-UFBA), 

Mônica Matos Ribeiro (UNEB) e Reginaldo Souza 

Santos (UFBA); 

• Realização de reuniões periódicas da equipe 

técnica da Revista Brasileira de Administração 

Política (REBAP). 
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5.2.3 Incubadora Tecnológica de Econo- mia 

Solidária e Gestão do Desenvolvimento 

Territorial – ITES 

 

Projeto Ecosmar - Economia Solidária e Sus- 

tentável de Matarandiba (2017/18) – Finan- 

ciamento 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 – 

Financia- mento Edital Chamada CNPq-MTb-

SENAES N° 27/2017 – R$ 100.000,00 (Cem mil 

reais). 

 

 Projeto Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento  da Bahia – atuação em 

alguns municípios (Camaçari/Abrantes, 

Cairu, Simões Filho, Cachoeira 

 

• Organização do XI Encontro da Rede Baiana de 

BCDs; 

• Organização de intercâmbio formative entre 

BCDs, Fundos Solidários e Cooperativas de 

Crédito. 

 

Rede em geral para a Ecosmar 

• Encontro com lideranças das 7 comunidades da 

Ilha de Itaparica para concepção de uma Rede 

local de turismo de base comunitária; 

• Elaboração do projeto Rede Itaparica de turismo 

de base comunitária e submissão para edital da 

CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional; 

• Elaboração de proposta e inscrição na 

Premiação Nacional de Culturas Populares 

(Ministério da Cidadania – Mestre Naná); 

• Elaboração e submissão do projeto Matarandiba 

Comunidade Sustentável (educação Ambiental 

e proteção de nascentes) – via Ascomat para o 

edital de patrocínios da DOW; 

 

 

 

 

 

• Elaboração e submissão do projeto Reciclamar 

constituição de empreendimento de reciclagem 

de plástico e produção de peças funcionais – via 

Ascomat para o edital de patrocínios da DOW; 

• Elaboração e inscrição do projeto de gravação 

do CD do Samba Mirim de Matarandiba – via 

Ascomat para o edital de patrocínios da Bahia 

Gás; 

• Elaboração e submissão do projeto II Encontro 

de Samba de Roda da ilha de Itaparica – envio 

para SECULT/BA; 

 

• Elaboração e submissão do projeto Boiadinha 

Mirim Matarandiba – envio para SECULT/BA; 

 

• Elaboração e submissão do projeto 1,2,3 

Gravando! – envio para SECULT/BA 

• Visitas técnicas e participação em reuniões na 

comunidade de Matarandiba; 

• Formação/capacitação dos pesquisadores locais 

e realização pré-teste na comunidade; 

• Realização do mapeamento do consumo local 

em Matarandiba; 

• Início da auditoria das contas da ASCOMA 

(reorganização financeira da Associação); 

• Finalização da construção e sistematização da 

metodologia da Mandala de Autoavaliação 

Reflexiva. 

 
 

Participação em Eventos: 

• Participação na organização do V Congresso 

da de ITCPs; 

• Participação no grupo de trabalho de 

Finanças Solidárias da Bahia; 

• Organização do XI Encontro da Rede Baiana 

de BCDs; 

Organização de intercâmbio formativo entre BCDs, 

fundos solidários e cooperativas de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Programa de Gestão em Segurança 

Pública (PROGESP)- Produção dos 

Cadernos de Resumos Temáticos em 

Segurança Pública 

 

Deu-se prosseguimento ao empreendimento 

iniciado em 2018, concluindo-se os Cadernos de 

Resumos Temáticos, lançado na ocasião do 

aniversário de 60 anos da Escola de 

Admininistração. Esta inicitaiva representa o 

compromisso da universidade com a disseminação 

do conhecimento e expressa o interesse do 

PROGESP pela interação entre mundo acadêmico e 

as diversas instâncias do Sistema de Segurança 

Pública e Justiça.  

Os Cadernos Temáticos reúnem a produção 

intelectual dos egressos do Mestrado Profissional, 

consistindo em proposições de estratégias para a 

formulação de uma agenda de políticas públicas da 

segurança e sistema de justiça. O produto atende ao 

perfil institucional dos egressos: Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia – TJBA, Ministério Público do 

Estado da Bahia - MP, Secretaria de Segurança 

Pública – SSP e vagas universais. Programa de 

Gestão em Segurança Pública (PROGESP)- 

Produção dos Cadernos de Resumos Temáticos em 

Segurança Pública 

 

 

Comemoração dos 10 anos do  PROGESP  

 
O evento de comemoração de uma década do 

PROGESP ocorreu no âmbito das comemorações 

dos 60 anos da EAUFBA, consolidando-se, desta 

forma, seu espaço institucional de referência em 

pesquisas e formação na área de segurança pública. 

Nesta data comemorativa, foram realizadas algumas 

atividades, dentre as quais:  

 

• apresentação musical do Coral da Polícia 

Militar da Bahia; 

 

• homenagens aos fundadores, parceiros, 

servidores da EAUFBA, especialistas em 

Segurança Pública, egressos da 

RENAESP/UFBA, mestres egressos do 

Mestrado Profissional em Segurança 

Pública, Justiça e Cidadania; 

 

 

 

 

 

•  lançamento de quatro livros que sintetizam 

os trabalhos apresentados no II Congresso 

Internacional de Segurança e Defesa, 

ocorrido em 2018; 

 

• lançamento do livro “Segurança Pública: 

Direitos Humanos e Sistema de Justiça”, 

organizado por professores da UFBA, UFRR, 

UVV, UFPA e UFAM.   

 

 

5.3 Atividades de Extensão  
 

  
5.3.1 Programa de Gestão em Segurança 

Pública (PROGESP) - Projetos e ativida- 

des de extensão de caráter permanente e 

outras ações de extensão 

 
 

• VII Curso de Mestrado Profissional de Segurança 

Pública , Justiça   e Cidadania. 

 

 

5.3.1.1   Quadro demonstrativo sintético dos 

serviços/atendimentos prestados ao público 

interno e/ou externo oferecidos (tipo de 

serviço, nº de atendimentos, etc) quando 

houver 

 

 

 

TIPO DE SERVIÇO 

 

Nº DE ATENDIMENTO 

 

Curso de Mestrado 

Profissional (T08) 

 
46 alunos (no semestre) 

 
Cursos de Especialização 

40 egressos (no semestre)”40Egressos 

de cursos da RENAESPpendentes de 

Certificados de Conclusão de Curso. 

Pendente Reunião CAPEX.” 

Alunos Especiais  

06 alunos por semestre. 

 
Público em Geral 

Pessoas da Sociedade 30 por mês. 

Interessadas na formação. Ligações 

telefônica e solicitação de informação 

pessoal. 

24 25 



  

 

 

 

 

5.3.2  Programa de Estudos Aplicados em 

Administração Política – 

PROAP/Núcleo de Estudos 

Conjunturais em Administração – NEC 

 

Atividades de extensão: 

 
• Relatório de execução do Projeto do COSPE 

(Programa de Formação de Capacitadores em 

Análise e Resolução de Conflitos) – Parceiros: 

S-CAR e Léo Lopes Ass. E Consultoria em 

Desenvolvimento Profissional LTDA ME; 

 

• Coordenação de grupo GT9 - Administração do 

Desenvolvimento e Novas Territorialidades: as 

Novas Condições para o Desenvolvimento 

Sustentável no evento Congresso Internacional 

Interdisciplinar em Extensão Rural e 

Desenvolvimento realizado pela Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 

e UNEB, campus Juazeiro/BA; 

• Participação como palestrante no 2º Seminário 

de Políticas Públicas: Direitos Sociais, realizado 

na Universidade Salvador sobre a temática 

Políticas Públicas: resultados de uma empiria; 

• Execução da Oficina “Aposentadoria 

Empreendedora” promovida pela 

CDH/PRODEP/UFBA; 

• Participação no evento da SAEB sobre 

Planejamento Estratégico, proferindo a palestra 

"Inovação e o Perfil do Novo Gestor Público"; 

• Elaboração do projeto do Curso de Atualização 

em Gestão Pública para gestores da UFBA; 

• Elaboração do projeto do Curso de Atualização 

em Gestão de Pessoas por Competências para 

Gestores da UFBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Núcleo de Extensão em 

Administração – NEA  

 

O Núcleo de Extensão em Administração (NEA) 

tem por objetivo sistematizar e dinamizar a 

cooperação da Escola de Administração da UFBA 

com a comunidade em geral. Desde a sua criação 

vem desenvolvendo um número significativo de 

atividades de extensão com organizações públicas, 

privadas e do terceiro setor, em âmbito regional e 

nacional. 

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;  

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 deman- das 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 

As atividades planejadas e executadas em 2019 

foram: EAUFBA Compartilha, Eventos Livres, 

Semana de Homenagem à História da EAUFBA, 

Empreender o Futuro, 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, e acontecem nos três turnos, viabilizando a 

participação de todos. 

Em 2019 foram realizados cinco encontros do 

EAUFBA Compartilha, durante os dias 11 a 15 de 

junho de 2019, totalizando 383 check-ins. 

Foram ofertadas, conforme quadros 1,2, 3,4 e 5 

apresentados a seguir, diferentes atividades, dando 

aos participantes a possibilidade de escolher temas 

de interesse profissional ou acadêmico
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Quadro 1 – EAUFBA Compartilha - Dia 11/06 

TEMAS RESPONSÁVEIS 

Desafios da EAUFBA Horacio Hastenreiter Filho 

O sentido da Integração entre as Pessoas na EAUFBA  Ivone Freire 

Desenvolvimento de Pessoas na UFBA  
 

Colóquio de Experiências em Administração   
Ademar Delgado das Chagas 

Amostra de Temas de Administração 
Vários 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Quadro 2 – EAUFBA Compartilha - Dia 12/06 

TEMAS RESPONSÁVEIS 

Roda de Conversa: o racism e as relações sociorraciais no 

Brasil 

Genauto França 

Marcos Comemorativos    

Oficina de Planejamento Estratégico: utilizando o 

Strategic Canvas 

Morjane Armstrong 
 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 

Quadro 3 - EAUFBA Compartilha - Dia 13/06 

 

Quadro 4 - EAUFBA Compartilha - Dia 14/06 

TEMAS RESPONSÁVEIS 

Elaboração de Projetos Empresariais 
Ricardo Coutinho 

Conhecendo o PROGESP e o NAAPE Taiala Santos, Tatiana Lima e Sinelândia Santos 

Exibição do Documentário “Colégio de Aplicação da 

UFBA” 

Claudiani Waiandt 

Lançamento do livro “A Vaidade e o Tempo” Horacio Hastenreiter Filho 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 
Quadro 5 - EAUFBA Compartilha - Dia 15/06 

TEMAS RESPONSÁVEIS 

Apresentação da Pesquisa de Clima EAUFBA 
Tânia Benevides e Denise Ribeiro 

Orientação Acadêmica  

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 

EVENTOS LIVRES 

 

     Fonte: Elaboração propria (2020)
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 
 

RESPONSÁVEIS 

Talk do Transforma Brasil 
Renato Dagino 

A Negociação na Trajetória Profissional Carlos Paiva 

Financiamento a Projetos de Inovação Empresarial João Paulo Matta 

A Negociação na Trajetória Profissional 
Maurício Campos 

 

A Negociação no Show Business 
 

Lívia Veiga 

 

Aula Inaugural Unificada 2019.2  
 

EAUFBA Internacionaliza  Horácio Nelson Hastenreiter Filho 

Implementação de Políticas Públicas no Brasil Francisco Teixeira 

Gestão Emocional  Edu Santos 

 

I Seminário Baiano de Empreendedorismo Musical  

 

 

TEMAS RESPONSÁVEIS 

Cases de Gestão de Estoques Isabel Sartori 

Exposição: peças de comunicação de produtos e serviços 

qua atendam aos ODS 

Andréa Ventura 

(Des)colorindo as Empresas 
Coletivo do Vale 

O Programa Tesouro Direto 
Ana Rita Sacramento 

Mercado de Ações: avaliação prática 
Ricardo Câncio e Leandro Miranda 

 
Conversa de Impacto: como obter parceiro do setor 

privado para o terceiro setor 

 
Consuelo Alban e Marcia Cardim 

I Encontro Amigos ADM UFBA  
 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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SEMANA DE HOMENAGENS À HISTÓRIA DA EAUFBA

  

Eventos destinados a homenagear o passado da EAUFBA, destacando-se os marcos temporais (décadas) e seus 

principais acontecimentos, totalizando 778 check-ins. 
 

DIAS TEMAS 

17/09 Solenidade em Homenagem aos 60 anos da EAUFBA 

 

18/09 Solenidade em Homenagem aos 50 anos do curso de Secretariado Executivo 

 

Solenidade em Homenagem aos 40 anos do curso de Pós-Graduação em Administração 

 

19/09 Solenidade em Homenagem aos 30 anos da Empresa Jr ADM UFBA 

 

II Encontro Amigos ADM UFBA 

20/09 Solenidade em Homenagem aos 20 anos do CIAGS 

 

Solenidade em Homenagem aos 10 anos do PROGESP 

 

Fonte: Elaboração própria (2020).       
 

EMPREENDER O FUTURO 

  

O evento tem a proposta de trazer a vivência empreendedora através do olhar plural de cinco diferentes visões do 

empreender: Diversidade, Público e Social, Gestão de Negócios, Negócios Digitais e Comunicação e Cultura. Além disso, 

fomentar nos alunos e público externo diferentes formatos de empreendedorismo utilizando o espaço da EAUFBA como 

palco para empresas e iniciativas locais, principalmente, trazendo também ex-alunos que estão fazendo a diferença na 

sociedade soteropolitana. 

Foram desenvolvidas atividades durante cinco dias, totalizando 1.003 check-ins. 

 

   

 Quadro 1 – EMPREENDER O FUTURO: Empreendedorismo e Diversidade - Dia 18/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – EMPREENDER O FUTURO: Empreendedorismo Público e Social - Dia 19/11 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
 

 

 

Quadro 3 – EMPREENDER O FUTURO: Empreendedorismo e Gestão de Negócios - Dia 20/11 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
 

 

ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 

Análise de Investimentos em uma usina de energia solar Lucas Menezes 

Ética e Responssabilidade Social Andréa Ventura 

Cine Reflexão: empreendedorismo e responsabilidade 

social 
Karine Freitas 

Apresentação de Cases: produtores locais de alimentação 

(Ravegana, Divino Pão, Karuxira) 
 

Câmara de Inovação para Sustentabilidade do Painel 

Salvador de mudança do clima (Grupo Gps) 
 

Mesa Redonda: empreendedorismo público e social 
Genauto França 

Sessão Complementar: introdução à educação financeira 

(Liga de Mercado Financeiro da UFBA) 
 

Apresentação de Cases (GiiroMaps e D3) 
 

ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 

Palestra: Radar SEBRAE Isabel Ribeiro e Fabrício Lacerda 

Plano Nacional de Educação Empreendedora Ana Luci des Graviers, Marcelo Dutra, Henrique Caribé e 

Constantino Oliveira 

Especialização em Empreendedorismo e Gestão de 

Negócios 
João Tude e Morjane Armstron 

Hiperprodutividade 
Roberto Lôpo 

Empreendedorismo tradicional 
Pedro Dornas e Flávia Paixão 

Apresentação de cases: Sal e Brasa 
 

Modelando a Universidade do futuro 
Paulo Pietrobon, Aílton Cardozo e André Garcez Ghirardi 

Sessão Complementar: risco em operações financeiras 
Miguel Angel 

ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 

Mesa Redonda: novas lógicas de empreender e antigos 

desafios 

Angela Figueiredo, Cláudio Rocha, Edilene Machado, 

André Nascimento e Edgilson Tavares 

Xiquetê Fashion Day: desfile de moda para a diversidade  

Mesa Redonda: experiências de empreendedorismo nas 

diversidades 
Karine Conceição, Tiago Azeviche, Bernardo 

Nascimento, Daffne Maria, Karine Freitas e Coletivo do 

Vale 

Sessão Complementar: identidade do mestardo 

professional no âmbito do Sistema de pós-graduação 

brasileiro 

Ivone Freire, Edson Tavares, Tânia Fisher, Milton Filho e 

Elizabeth Mattos 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Quadro 4 – EMPREENDER O FUTURO: Empreendedorismo e Negócios Digitais - Dia 21/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – EMPREENDER O FUTURO: Empreendedorismo, Comunicação e Cultura - Dia 22/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

       

   

 

 
 

 

 

 

 

TEMA 
 

RESPONSÁVEIS 

Pensando uma Agência de Inovação Social na UFBA 
 

Renato Dagino 

O Profissional de Administração na Contemporaneidade Tatiana Carvalho 

Brasil: informações explícitas, interesses implícitos e 

verdades escondidas 

 

Horácio Nelson Hastenreiter Filho 

Inteligência Artificial e Criatividade Computacional 
 

Francisco Barreto 

 

Soluções Assertivas para uma Gestão Sustentável 
 

Tatiana Carvalho e Andre Fraga 

 

Especial 60 Anos EAUFBA 
 

    . Pós-Gestão  Horácio Nelson Hastenreiter Filho 

 

    . Desenvolvimento Econômico e Inovação 
 

Francisco Teixeira 

     . Gestão Pública Reginaldo Souza e Margarida Batista 

 

     . Segredos de um Headhunter  

 

Paulo Lopes 

       . Empreendedorismo Familiar  Maria da Graça Pitiá Barreto e Eduardo Fausto Barreto 

ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 

Conhecimento e negócios digitais Thomas Buck, Sergio Maravilhas e Rodrigo Paolilo 

Lançamento da especialização em Negócios Digitais Morjane Armstrong, Jaqueline Milhome e Cristiane Leite 

Apresentação de cases (MDS, Site de Ovo, Cubos 

Tecnologia e Miss Driver 
 

Briefing: colocando em prática 
Eduardo Cruz 

Oficina: ciência de dados 
Robespierre Dantas 

Oficina: realizando um planejamento com OKR 
Empresa JR ADM UFBA 

Inovação em negócios digitais 
Vicente Aguiar, Joberto Martins e Fabíola Greve 

Apresentação de cases: Sanar, TecFun, Esporte Clube 

Bahia, Maqhin e MaisEntregas.com 
 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 

Cenários para a cultura em Salvador Kátia Costa, Luana Vitulis, Ana Carolina Dantas, Fábio 

Ferreira e Ernani Coelho 

Projetos culturais: aprendizagem pela prática Fernanda Paquelet, Pérola Cavalcante, Eduardo Davel, 

Márcia Ganem 

Obras Sociais Irmã Dulce, SEBRAE e Pastur 
Tânia Fischer 

Empreendimentos criativos 
Fábio Ferreira 

Empreendedorismo cultural na Orquestra Sinfônica da 

Bahia 
Carlos Prazerez, Fabiana Pimentel, Simony Rodrigues, 

Alexandre Leite e Márcia Ganem 

Mesa redonda: empreendedorismo e comunicação 
Mário Kertész e Camila Correia 

Sessão complementar: apresentação de cases: Pinguim 

Distribuidora de Bebidas, Oca Alimentação Saudável e 

Grupo Red Burger 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Diálogos EAUFBA 

O Diálogos EAUFBA é um encontro que tem por objetivo 

estabelecer um canal de comunicação entre a Escola de Adminis 

tração da UFBA e seus stakeholders, incluindo discentes, 

docentes, Foram promovidas palestras distintas que trataram de 

temas envolvendo a gestão pública, privada e de organizações 

não governamentais. 
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Cursos de Extensão de Curta Duração 

 

 

Em 2019, 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. 

 

No segundo ano de atuação foram realizados os seguintes Cursos de Extensão: 

 

Quadro 4 – Cursos de Extensão 2019 

 

CURSOS DOCENTES NO. ALUNOS 

MATRICULADOS 

Formação Básica PNL Manuela Campos 33 

Gestão de Custos e Formação de Preços Adriano Bruni 09 

Gestão Estratégica utilizando o Strategic Canvas Tânia Benevides 23 

Excel Avançado Aplicado à Gestão Empresarial Roberto Brazileiro 20 

 

Fonte: Elaboração Própria (2020). 

 

 

5.3.4. Núcleo de Pós-Graduação em Administração - NPGA 

 

 

Atividades Extracurriculares – Realização de Cursos e Minicursos e Lançamento de Livros 

 

• Seminário sobre Burocrata de Nível de Rua no Brasil: conceito e análise e experiências.  Coordenador e 

Debatedor:  Dr. Antônio Sérgio A. Fernandes (NPGA/EAUFBA); 

 

• Seminário de Pesquisa Colaborativa, coordenado pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa e Publicação 

(NAPP/NPGA); 

 

• Conferência sobre “Gestão Intercultural: experiências, estratégias e desafios”, com o professor Matthias 

Wessling, do Departamento de Administração da Universidade Estadual de Ciências Aplicadas de Aachen, 

Alemanha; 

 

• Conferência sobre “Redação Acadêmica: princípios, processos e reflexões”, com a professora Maria Ester 

de Freitas, EAESP/FGV; 

 

• Conferência sobre “Cultura, Empreendedorismo e Economia Criativa”, com o professor Fernando Gomes 

de Paiva Jr., PROPAD/UFPE; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participação dos professores José Célio Andrade e Andréa Ventura, respectivamente integrante e 

coordenadora do grupo de pesquisa Governança para Sustentabilidade e Gestão de Baixo Carbono (GpS) na 

“Semana do Clima da América Latina e Caribe” (Latin American and Caribbean Climate Week), evento 

promovido pela ONU; 

 

• Workshop sobre “Como Publicar em Periódicos Classe Mundial: Pensando o Exemplo do International 

Journal of Operations & Production Managment”, conduzido pelo professor Constantin Blome, 

Universidade de Sussex e editor do International International Journal of Operations & Production 

Management. O evento foi coordenado pelo NAPP/NPGA; 

 

• Conferência Interativa sobre “A Arte da Escrita e seus Desafios para a Pesquisa Acadêmica”, com a 

professora Maria Ester de Freitas, EAESP/FGV; 

 

• Coordenação, em parceria com a Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA, do das transmissões do Young 

Researchers 2019; 

 

• Mesas Redondas comemorativas aos 40 anos do NPGA, denominadas “Na trajetória institucional do NPGA, 

quais avanços, dilemas e desafios de ontem e hoje?”, tendo como convidados os professores doutores Tânia 

Fischer, Francisco Teixeira, José Antonio Gomes de Pinho e Renata Proserpio, e moderador Horácio 

Hastenreiter, e “Na trajetória institucional do NPGA, como olhar o ontem e o amanhã à partir do hoje?”, 

tendo como convidadas as professoras doutoras Maria Elisabete P. dos Santos, Ariadne Scalfoni Rigo, 

Elizabeth Matos e Elisabeth Loiola, e moderador Genauto França Filho; 

 

• Conferência Interativa sobre “A Arte da Escrita e seus Desafios para a Pesquisa Acadêmica”, com a 

professora Maria Ester de Freitas, EAESP/FGV; 

 

• Coordenação, em parceria com a Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA, do das transmissões do Young 

Researchers 2019; 

 

• Mesas Redondas comemorativas aos 40 anos do NPGA, denominadas “Na trajetória institucional do NPGA, 

quais avanços, dilemas e desafios de ontem e hoje?”, tendo como convidados os professores doutores Tânia 

Fischer, Francisco Teixeira, José Antonio Gomes de Pinho e Renata Proserpio, e moderador Horácio 

Hastenreiter, e “Na trajetória institucional do NPGA, como olhar o ontem e o amanhã à partir do hoje?”, 

tendo como convidadas as professoras doutoras Maria Elisabete P. dos Santos, Ariadne Scalfoni Rigo, 

Elizabeth Matos e Elisabeth Loiola, e moderador Genauto França Filho; 

 

• Conferência Interativa sobre “A Arte da Escrita e seus Desafios para a Pesquisa Acadêmica”, com a 

professora Maria Ester de Freitas, EAESP/FGV; 

 

• Coordenação, em parceria com a Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA, do das transmissões do Young 

Researchers 2019; 

 

• Mesas Redondas comemorativas aos 40 anos do NPGA, denominadas “Na trajetória institucional do NPGA, 

quais avanços, dilemas e desafios de ontem e hoje?”, tendo como convidados os professores doutores Tânia 

Fischer, Francisco Teixeira, José Antonio Gomes de Pinho e Renata Proserpio, e moderador Horácio 

Hastenreiter, e “Na trajetória institucional do NPGA, como olhar o ontem e o amanhã à partir do hoje?”, 

tendo como convidadas as professoras doutoras Maria Elisabete P. dos Santos, Ariadne Scalfoni Rigo, 

Elizabeth Matos e Elisabeth Loiola, e moderador Genauto França Filho; 
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6 RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS 

 

 

• Realização, pelo professor Genauto França Filho, de intervenções em evento internacional: “International 

Conference - Social Solidarity Economy and Commons: contributions to the deepening democracy”, 

ocorrida em Lisboa no ISCTE-IUL – Instituto Universitário de Lisboa, entre os dias 06-08.11.2019. os dois 

trabalhos apresentados foram: 

o “The reconciliation between social and economic in the notion of social enterprises: limits et 

possibilities”, na mesa de abertura; 

o “Social utility and sustainability in solidarity finance: a proposal for analysis”, em sessão de 

trabalhos e em co-autoria com Jeová T. Silva Jr (UFCA). 

• Realização de reunião técnica   da RED DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO REGIONAL com 

a presença dos professores Elizabeth Matos (UFBA, Francisco Fernandez Garcia *Universidade Autonoma 

de Tamaulipas/MX), Oscar Chassagnes Izquierdo (PROAP-UFBA), Mônica Matos Ribeiro (UNEB) e 

Reginaldo Souza Santos (UFBA) no período de 25.11 a 5.12.19; 
 

• Realização de visita a Pró-Reitoria de Pesquisa e Superintendência de Inovação da UNEB para ampliação 

da RED DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO REGIONAL no dia 03.12.19 com a participação 

dos seguintes pesquisadores: Elizabeth Matos (UFBA, Francisco Fernandez Garcia *Universidade 

Autônoma de Tamaulipas/MX), Oscar Chassagnes Izquierdo (PROAP-UFBA),  Mônica Matos Ribeiro 

(UNEB) e  Reginaldo Souza Santos (UFBA). 
 

• Realização de visita a Pró-Reitoria de Pesquisa e Superintendência de Inovação da UNEB para ampliação 

da RED DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO REGIONAL no dia 03.12.19 com a participação 

dos seguintes pesquisadores: Elizabeth Matos (UFBA, Francisco Fernandez Garcia *Universidade 

Autonoma de Tamaulipas/MX), Oscar Chassagnes Izquierdo (PROAP-UFBA),  Mônica Matos Ribeiro 

(UNEB) e  Reginaldo Souza Santos (UFBA). 
 

 

Lançamento de Livros 

 

• Dialogando com Celson Furtado”, autoria do professor Elias de Oliveira Sampaio, egresso do NPGA; 

 

• Ciclo Orçamentário Brasileiro”, editado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e Sociedade 

Brasileira de Administração Pública (SBAP), lançado pelo professores Antônio Sérgio Araújo Fernandes 

(NPGA/EAUFBA) e Thiago Silva e Souza; 

 

• “Outro Modo de Interpretar o Brasil: ensaios de Administração Política”, autoria dos professores Reginaldo 

Souza Santos (EAUFBA/NPGA) e Fábio Guedes Gomes (UFAL). 

 

 

 

6.1 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social – CIAGS 

 

 

rojeto 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, conforme cronograma. 
  
O projeto está estruturado em seis metas: META 1 - Contextualização do Cenário e Diagnóstico; META 

2 - Formação Cidadã e Qualificação profissional; META 3 - Comunicação e cultura; META 4 - 

Requalificação das áreas verdes; META 5 - Saúde e qualidade de vida; META 6 - Governança Territorial 

Conforme o Plano de Trabalho as metas encontram-se em fase de execução e em pleno andamento das 

atividades previstas, e da produção de materiais. - Integração Socioprodutiva: Criação do grupo de 

artesanato sustentável com mulheres do Residencial Lauro de Freitas A, B, C - Integração socioeconômica: 

cursos profissionalizantes a serem realizados em parceria com Sistema S/ IFBA e outras instituições de 

ensino, articulação e integração com empresas do entorno). Integração com o Shopping Estrada do Coco 

e Aeroporto, para formação profissional. 

 

 

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 

infraes- trutura para sustentação do programa. Sobre taxa: A estrutura acadêmica do mestrado já nasceu 

interdiscipli- nar, 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. 
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7 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
 

 
presente relatório apresenta o resultado orçamentário do ano corrente de 2019, indicando as receitas 

e despesas consolidadas e empenhadas ao longo do exercício. Em anexo, está a planilha de fluxo de 

receitas x despesas. Não houve restos a pagar, no período em análise. 

 

Cumpre ressaltar que, para o ano de 2019 foram desprendidos esforços no sentido de zerar os saldos 

orçamentários, o que foi efetivamente alcançado, frente aos saldos dos anos anteriores que foram os seguintes: 

2018 - R$ 884,62 (oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), 2017 -  R$ 68.522,93 (sessenta 

e oito mil, quinhentos e vinte e dois  reais e noventa e três centavos) e   2016 - R$ 57.340,06 (cinquenta e sete 

mil, trezentos e quarenta reais e seis centavos) (FONTE: SIPAC). 

 

Entretanto, mais de 90% (R$ 3.808.150,51 – três milhões, oitocentos e oito mil, cento e cinquenta reais e 

cinquenta e um centavos) dos recursos auferidos ao longo do ano foram destinados aos contratos de apoio a 

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. 

 

 

Dentre as aquisições mais importantes do ano corrente de 2019 citamos: 

 

• Aquisição de 28 computadores para o Laboratório de informática  
• Instalação de 10 quadros de vidro temperado nas salas de aula 
• Aporte de recursos para apoio estudantil em forma de Auxílio Financeiro ao estudante 

• Reformas da sala 17, apoio administrativo e NPGA  
• Apoio à contratação do cerimonial em homenagem aos 60 anos da Escola de Administração da UFBA 

  

Para o ano corrente de 2020 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. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

   

 

               

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte 

Receita

Natureza da Despesa Distribuído Recebido Entrada 

Remanej. 

Empenhos Saldo

8100695315 S. P. JURÍDICA(339039) 269.673,20 0,00 0,00 269.673,20 0,00

0150251030 S. P. JURÍDICA(339039) 1.653.924,00 0,00 0,00 1.653.924,00 0,00

8100000000 A. FINAN. EST.(339018) 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00

8250110003 A. FINAN. EST.(339018) 1.215,00 0,00 0,00 1.215,00 0,00

8250110003 MAT. CONSUMO(339030) 1.213,00 0,00 0,00 1.213,00 0,00

8250110003 S. P. JURÍDICA(339039) 1.364.483,26 0,00 0,00 1.364.483,26 0,00

8250110003 E. MAT. PERMAN.(449052) 47.615,30 0,00 0,00 47.615,30 0,00

8250151005 A. FINAN. EST.(339018) 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00

8250151005 A. FINAN. EST.(339018) 3.228,58 0,00 0,00 3.228,58 0,00

8250151005 MAT. CONSUMO(339030) 9.740,00 0,00 0,00 9.740,00 0,00

8250151005 S. P. JURÍDICA(339039) 13.077,40 0,00 0,00 13.077,40 0,00

8250151005 E. MAT. PERMAN.(449052) 11.203,60 0,00 0,00 11.203,60 0,00

8250154157 MAT. CONSUMO(339030) 12.391,56 0,00 0,00 0,00 0,00

8250154157 S. P. JURÍDICA(339039) 520.070,05 0,00 12.391,56 532.461,61 0,00

3.923.134,95 0,00 12.391,56 3.923.134,95 0,00

Ano Orçamentário:        2019

Unidade Orçamentária: ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO (12.01.58)

Saída Remanej. 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO (12.01.58)                                                                                                              Valores em R$

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.391,56

0,00

Total da Unidade: 12.391,56

Resumo do Orçamento

Total Distribuído: R$ 3.923.134,95

Total Recebido: R$ 0,00

Total Anulado: R$ 0,00

Total Transferido: R$ 0,00

Total Contido: R$ 0,00

Total Empenhado: R$ 3.923.134,95

Saldo de Orçamento Custeio: R$ 0,00

Saldo de Orçamento Capital: R$ 0,00

Saldo Total: R$ 0,00

O 
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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. 
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Comunicação 
 

Infraestrutura 
 

Financiamento 
 

Recursos tecnológicos 
 

Integração 
 

Articulação externa 
 

Gestão de pessoas 
Melhoria dos proces- 

sos 

 

Ensino 
 

Extensão 
 

Pesquisa 

 

 

 

 
Reformulação do site 

da escola – concluído 

 

 

 

 

Instalação do novo 

elevador - concluído 

 

Assunção dos terceirizados 

nos contratos da administra- 

ção central – concluído (há 

apenas um funcionário ligado 

à estrutura geral da escola 

não absorvido pelos contratos 

da administração central da 

universidade) 

 

 

 

Definição de estruturas e 

de áreas temáticas para 

gestão do conhecimento – 

em andamento 

 

 

 

 
Criação da área de 

gestão de pessoas – 

concluído 

 

 

 

Mobilização para uma 

nova constituição de 

associação de ex-alunos – 

em andamento 

 

 

 

Implantar novos proces- 

sos de avaliação para 

técnicos e professores - 

pendente 

 

 

 

 

Mapeamento dos 

processos - concluído 

 

 

 

 
Realização de reforma 

curricular na graduação 

– em andamento 

 

 

 

 
Reestruturação do nea e 

elaboração de plano de 

ação - concluído 

 

 

 

Desenvolvimento 

de base de dados 

de pesquisa - 

pendente 

 
Adoção de calen- 

dário coletivo – em 

andamento 

 

Adaptação de sala para 

descanso de terceiriza- 

dos - concluído 

 
Desenvolvimento de atividades 

continuadas (cpa e extensão) 

para a captação de recursos – 

em andamento 

 

Implantação de aplicativo 

para gestão de conteúdo - 

pendente 

 

 
Implantação da 

ouvidoria - concluído 

 
Apresentações da escola 

para alunos do 3º ano do 

segundo grau – concluído 

(processo permanente) 

 
Estabelecer critérios 

para recebimento e 

manutenção de funções 

gratificadas - pendente 

 

Revisão e melhoria 

dos processos – em 

andamento 

 

Redesenho da pós-gra- 

duação – em andamen- 

to 

Elaboração de portfólio 

para cursos de exten- 

são – concluído (em 

andamento a revisão 

para 2019) 

Definição de 

estruturas e de 

áreas temáticas 

para gestão do 

conhecimento – 

em andamento 

 

 

Produção de filme 

sobre a escola -– 

concluído 

 

 
Redistribuição do 

espaço do estaciona- 

mento - pendente 

 

 
Aprovação do orçamento 

anual e das prioridades pela 

congregação – em andamento 

 

 
Implantação de sistema 

de informações gerenciais 

– em andamento 

 

Criação e desenvolvi- 

mento da agência de 

inovação social – em 

andamento 

 
Utilização da metodologia 

redes de cooperação para 

alavancar competitividade 

junto a segmentos produti- 

vos – em andamento 

 

Criar editais de apoio a 

pesquisa para ocupantes 

dos cargos de gestão – 

em andamento 

 

 
Informatização dos 

processos - pendente 

Desenvolver uma 

agenda de internacio- 

nalização, visando, 

sobretudo, atividades 

de intercâmbio - 

pendente 

Consolidação das ativi- 

dades de extensão no 

siatex – concluído (as 

atividades de extensão 

vêm sendo sistematica- 

mente consolidadas no 

siatex) 

 

Implantação de 

aplicativo para 

gestão de conteú- 

do - pendente 

 

Desenvolvimento 

de base de dados de 

pesquisa – pendente 

 
Readequação dos 

espaços saeg – em 

andamento 

 
Formação de visão de longo 

prazo para as demandas de 

recursos – em andamento 

Identificação e incor- 

poração de jogos em 

computador no processo 

de ensino-aprendizagem - 

pendente 

 
Transformação da 

cantina em cantina-es- 

cola - pendente 

Parceria com a ouvidoria 

geral do estado para ciclo 

de palestras com temas 

relevantes para a sociedade 

- concluído 

Estabelecer regras para 

acesso a benefícios 

vinculados a desempenho 

- pendente 

Disponibilização do 

acesso aos proces- 

sos mapeados – em 

andamento 

Realizar benchmarking 

e difusão de experiên- 

cias de metodologias 

ativas - pendente 

Proposição anual de 

atividades extensionis- 

tas com foco empre- 

sarial, social e público 

- pendente 

Criação e desen- 

volvimento da 

agência de inova- 

ção social – em 

andamento 

 

 
 

Revisão do modelo 

de relatório anual da 

escola – concluído 

 

 
 

Criação da sala de 

professores – em 

andamento 

 

 
 

Criação de normas para uso 

dos recursos (ex. Passagens e 

diárias) - pendente 

 

 
Implantação de banco de 

dados de boas práticas para 

ensino e aprendizagem – 

em andamento 

 

 
 

Desenvolvimento de 

uma agenda social para 

a eaufba - pendente 

 

 
Institucionalizar processo 

de desenvolvimento de 

estudos de caso para ensino 

- pendente 

  Realizar programa 

permanente de tutoria 

com os alunos para 

questões de ensino 

e inserção profissio- 

nal – em andamento 

(proposta apresentada, 

a ser operacionalizada 

em 2019) 

 

Incorporação e garantia 

de maior representa- 

tividade das ativida- 

des de extensão na 

grade curricular – em 

andamento 

 
Realização de 

encontros regula- 

res para apresen- 

tação de propostas 

de pesquisa e 

matchmaking. - 

Pendente 

Maior articulação 

com os grandes 

canais de comunica- 

ção – em andamento 

Reestruturação das salas 

individuais de professo- 

res – em andamento 

  
Envolvimento dos 

técnicos na agenda da 

escola – em andamento 

   Realização de ciclo 

de oficinas de ensino 

e aprendizagem - 

pendente 

  

Definição e desenho 

dos principais proces- 

sos de comunicação 

– concluído 

Adoção de sistemática 

de reposição de equipa- 

mentos adequada à vida 

útil – em andamento 

  Ações de integração 

para a melhoria da 

relação entre cotistas e 

não cotistas - pendente 

      

 Avaliação e melhoria 

das condições das salas 

de aula – em andaemnto 

         

 Transformação da sala 

08 em sala criativa - 

pendente 

         

 Readequação da biblio- 

teca para atendimento 

às demandas dos alunos 

- pendente 
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9 INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

 

 

UFBA possui dezenas de convênios com universidades de ponta ao redor do mundo. No ano de 2019, 

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 

2019, participaram de diversos eventos internacionais, assim como continuaram se qualificando – doutorados 

e pós-doutorado - em universidades internacionais. 

A EAUFBA buscou expandir suas fronteiras internacionais por meio do desenvolvimento de parcerias 

estratégicas com a Huazhong University of Science and Technology- HUST (China) e a Duale Hochschule 

Baden-Württemberg University (Alemanha) através da realização dos seminários tripartite, envolvendo alunos 

de graduação e pós-graduação dessas três universidades. Em janeiro de 2019, a EAUFBA sediou esse 

seminário com uma rica programação, envolvendo a apresentação de trabalhos dos alunos, palestras, visita ao 

Grupo Dannemann, na região de Mata Fina, Bahia e jogos de empresas. Em abril do mesmo ano foi realizado 

em Manhein (Alemanha), o mesmo seminário com a participação de 5 (cinco) alunos da UFBA e, em 

dezembro, foi constituída uma delegação da EAUFBA com 11 (onze) alunos e 3 (três) professores para 

participar do Seminário Tripartite em Wuhan (China). A grande participação da EAUFBA no evento 

promovido pela HUST (uma das mais importantes universidades chinesas) é um marco importante da UFBA 

para o intercâmbio com o país asiático. Durante os seminários na Alemanha e na China, diversos encontros 

com autoridades das diferentes universidades foram realizados, visando o fortalecimento das relações 

institucionais com essas instituições.  

Parcerias importantes com universidades portuguesas também foram desenvolvidas. Em março de 2019, 

ocorreu um evento promovido pela EAUFBA para a apresentação dos Institutos Politécnicos de Lisboa, Tomar 

e Coimbra e, em agosto de 2019, a EAUFBA liderou o processo que resultou na assinatura de parceria da 

UFBA com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. 

 

No que se refere às universidades estadunidenses, a EAUFBA deu continuidade ao acordo de cooperação com 

a Michigan State University (MSU), que, a partir de 2020, passará a enviar à EAUFBA turmas anualmente 

durante o mês de junho, assim como receberá alunos da UFBA para um semestre letivo. Além disso, a 

EAUFBA manteve a sua parceria com George Mason University, por meio da professora K.C. Soares. 

Também foi promovida uma parceria com Cast Western Reserve University, por meio da Profa. Fehmida 

Kapadia, que realizou uma palestra e uma oficina sobre empreendedorismo para alunos da EAUFBA. 
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