UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE ECONOMIA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

1. INTRODUÇÃO
Durante o ano de 2017 a Faculdade de Economia (FE) realizou um conjunto de ações que se
inseriram nas esferas das atividades administrativas e de gestão acadêmica, ensino, pesquisa e
extensão. Foram ações e práticas orientadas para a sustentabilidade acadêmica, científica, social e
política em nível dos cursos ofertados e ministrados na Faculdade, cursos de Graduação em
Bacharelado em Ciências Econômicas e Cursos de Mestrado e Doutorado em Economia. A FE
dispõe de uma boa base de infraestrutura localizada em edifício próprio da UFBA, e que serve para
o desenvolvimento de todas as demandas de apoio aos cursos nele ministrados. Tal como em 2016,
em 2017 a FE também enfrentou cenário de forte restrição orçamentária, que de forma geral foi
imposta pelos contingenciamentos do Governo Federal às Universidades Federais. Esse ambiente de
restrição limitou em parte o cumprimento pleno de todas as demandas internas relativas às
exigências de modernização do espaço interno e qualidades técnicas intrínsecas ao sistema de
ensino, pesquisa e extensão. Este relatório segue descriminado com base na estrutura setorial da FE,
apresentando informações e dados relativos ao Setor Administrativo e Secretaria da Direção,
informações do Departamento de Economia, do Programa de Pós-Graduação em Economia, do
Colegiado do Curso de Graduação e do sistema de Gestão da Biblioteca Setorial.

2. SECRETARIAS DA DIREÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
2.1. Secretaria de Apoio Administrativo
Em termos do contingente total de recursos humanos existentes, a FE encerrou o ano de 2017 com
22 (vinte e dois) servidores públicos federais técnico-administrativos lotados e em exercício ativo.
Além destes 22 servidores, um outro pertencente à unidade presta serviços na Pró-Reitoria de
Administração - PROAD e outros dois estão lotados no Sistema de Bibliotecas-SIBI da UFBA. A
Unidade contou também com os serviços técnico-administrativos de uma servidora docente do
EBTT.
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A atividade de prestação de serviços por meio de trabalho terceirizado neste ano de 2017 consistiu
de um total de 21 postos de trabalho ocupados por funcionários terceirizados e distribuídos nas
áreas de portaria, vigilância, recepção e limpeza. São todos funcionários contratados pela UFBA às
empresas Creta Comércio e Serviços Ltda (portaria), PRODUSERV Serviços Eireli Me (Recepção),
MAP Serviços de Segurança Ltda (vigilância) e Liderança Limpeza e Conservação Ltda. (limpeza).
Esses funcionários foram assim distribuídos por ocupações: 8 na área de limpeza, 4 na vigilância, 5
na portaria e 4 na recepção.
Em comparação ao ano de 2016, houve diminuição no número de trabalhadores na unidade, com
redução de um posto de servidor técnico administrativo e extinção de dois postos antes ocupados
por funcionários terceirizados que atuavam na portaria. No primeiro caso, dois servidores regulares
se aposentaram, e se contou com a adição de uma nova servidora transferida da Universidade
Federal do Piauí e redistribuída à FE. Quanto à redução no número de funcionários terceirizados,
foi resultado do planejamento formal da COSEG/PROAD, devido a necessidade de transferência e
redistribuição de dois colaboradores para outros pontos da Universidade, com vistas a otimização
dos serviços e maior eficiência na gestão de recursos humanos. A Direção da Faculdade analisou e
aprovou tal diligência da COSEG.
Além dos postos acima mencionados, a unidade teve à sua disposição os serviços de uma
trabalhadora terceirizada nas atividades de recepção da Biblioteca da FE, com vinculação ao
Sistema Universitário de Bibliotecas – SIBI/UFBA, sob responsabilidade da empresa
PRODUSERV Serviços.
A capacitação e o aprimoramento dos servidores da Secretaria de Apoio Administrativo obedeceu
aos programas ofertados e apoiadas pela PRODEP, conforme o interesse individual de cada servidor
e dos cursos disponibilizados durante o ano, em especial, os cursos na modalidade EAD.

2.1.1. Serviços de manutenção e oferta de materiais
A manutenção do edifício da FE foi atendida, não obstante frequentes restrições observadas já em
anos anteriores, decorrentes da fraca agilidade no atendimento das demandas da unidade, por parte
das empresas terceirizadas Tectenge e RCS, e o consequente acúmulo de registro de solicitações
que não são atendidas a tempo. De maneira geral, as equipes de manutenção são qualificadas e
executam de forma satisfatória os serviços solicitados quando comparecem à Unidade, todavia, do
ponto de vista da quantidade de solicitações, os registros indicam insuficiência no atendimento.
Durante o ano de 2017, diversas dificuldades foram verificadas quanto a prestação dos serviços de
manutenção pelas empresas terceirizadas Tectenge e RCS, especialmente sob alegação de falta de

2

material para execução de alguns serviços, à exemplo de tinta, portas de madeira, vidros para janela,
etc.
Os serviços de energia elétrica representaram o núcleo central das demandas da unidade durante
2017, e esses serviços foram, regra geral, executados com presteza e eficácia por parte das equipes
das empresas Tectenge e RCS e da PROAD-UFBA. A unidade frequentemente demandou serviços
de reparação de luminárias. Por parte da empresa RCS, houve evolução positiva no processo de
substituição da iluminação por um conjunto novo composto de lâmpadas LED, sem reator, o que
apresentou grande melhoria na durabilidade e redução de consumo de energia, portanto, diminuição
no custo de manutenção e eficiência energética para a FE e para a UFBA.
As operações de climatização também representaram parte importante dos serviços necessários e
solicitados, e houve muitos constrangimentos na prestação desses serviços durante parte do ano
2017, não foram realizados todos os consertos necessários, e inclusive a unidade padece ainda de
déficits de climatização em espaços cruciais para a execução da atividade fim, isto é, nas salas de
aula, gabinetes dos professores, salas dos grupos de pesquisa e auditório. Alegação de falta de
material, quadro reduzido de funcionários terceirizados e inexistência de contrato com a empresa
prestadora destes serviços foram justificativas ao déficit mencionado. Tal situação acarretou
prejuízos, uma vez que algumas salas de aula tiveram a capacidade de climatização reduzida em até
100%, situação desconforto em vista do calor que se faz na cidade. A unidade também teve
solicitações não atendidas de 2014, 2015, 2016 referentes a substituição de vidros quebrados e
fechamento de áreas com vidraria, em razão da retirada de aparelhos de ar condicionado do tipo de
janela, estes substituídos por outros do tipo split.
Merece registro, a identificação ainda em 2016, de possibilidades de desabamento de parte pequena
da fachada no quinto andar do prédio. Trata-se de um risco à segurança dos transeuntes, pois que,
eventual queda dessa parte da fachada, pode causar, além de danos materiais, o risco à saúde dos
pedestres. Diante da gravidade da situação, foram feitas solicitações, via SIPAC, com ofício
dirigido à SUMAI, e-mails e contatos telefônicos nos anos de 2016 e 2017. A equipe da SUMAIUFBA, responsável pela resolução do problema, realizou visitas à Unidade, envidando esforços
para a resolução do problema, elaborou relatório que confirmou a gravidade do quadro, entretanto
até a data, os reparos ainda não foram realizados. Os serviços prestados pela empresa Phonoway
Comércio e Representação de Sistemas Ltda., referentes a manutenção da central telefônica, foram
rápidos e eficazes, atendendo plenamente as solicitações corretivas.
Durante o ano de 2017 os dois elevadores existentes na FE funcionaram plenamente, não obstante
breves interrupções, servindo adequadamente à comunidade. Tal situação foi possível devido a
receptividade e o empenho do núcleo de manutenção de elevadores da SUMAI, a partir de pedidos
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enviados pela Secretaria de Apoio Administrativo, além do bom serviço prestado pelas empresas
terceirizadas responsáveis por este tipo de manutenção. Apesar disso, ainda existem pontos a
melhorar nos dois elevadores, como a instalação de intercomunicador, itens de visibilidade, alarme
e botões de acionamento.
No âmbito de necessidades materiais, foram registradas em 2017, 14 solicitações ao Almoxarifado
Central da UFBA, ocorrendo em quase todas as oportunidades entrega parcial dos itens solicitados.
Assim, as solicitações enviadas atingiram o valor total de R$ 18.439,55.
A Secretaria de Apoio Administrativo também é responsável pelas seções de almoxarifado e de
serviços multimídia. No tocante ao depósito de material local – almoxarifado, há necessidade de
adoção dum sistema informatizado para aprimorar o controle do estoque e a gestão de materiais.
Nesse sentido, a implementação de um novo módulo do Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos – SIPAC, poderá proporcionar funcionalidades compatíveis às
necessidades de gestão de materiais no almoxarifado local.
No tocante aos serviços multimídias, a seção atendeu regularmente as tarefas de apoio as atividades
da FE e assegurou o armazenamento adequado dos equipamentos. O funcionamento do laboratório
de informática para os alunos de graduação em economia se deveu em parte as ações do setor de
multimídia da FE.

2.1.2. Alguns ações operacionais implementados: Manutenção de jardins e estacionamento
Durante o ano de 2017 o estacionamento da FE foi reorganizado e ampliado, possibilitando o uso
simultâneo por 10 veículos e 6 vagas para motos. A reorganização do estacionamento teve diversas
fases, porém a mais importante foi a negociação e contatos com a coordenação da Polícia Civil que
permitiu o acesso ao estacionamento antes impedido pelos usuários policiais. Porém, mediante a
aprovação de um plano de uso pela Direção e Congregação, pôde-se a regra mínima de uso do
estacionamento. Foram instaladas 7 novas placas indicativas de estacionamento, em substituição as
antigas e se realizou a demarcação das vagas com pintura no solo. Houve ainda a instalação dum
pequeno bicicletário, com capacidade para 5 unidades. Além destas ações, foi reativado e
melhorado o banheiro do andar térreo, medida que foi implementada e adequada para melhorar o
conforto dos usuários externos à FE, possibilitando assim melhor controle do fluxo de pessoas que
se dirigiam à unidade apenas com a finalidade de uso dos banheiros.
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2.1.3. Finanças
Em 2017 a FE realizou gastos totais no valor de R$ 4.169,88. Os gastos de 2017 se destinaram a
aquisição de 3 novos aparelhos de ar condicionado do tipo ACJ, marca Springer com capacidade de
10.000BTUs. Houve também a contratação do serviço de confecção e instalação de persianas para 7
salas, o que correspondeu adicionalmente a R$ 4.638,40. Esses gastos totalizaram o montante de
8.808,28, valor limitativo em comparação aos orçamentos de 2013, que ultrapassava dotações de
70.000,00.
Além dessas aquisições, foram disponibilizados outros materiais de consumo, requisitados ao Setor
de Almoxarifado UFBA, cuja movimentação financeira é contabilizada diretamente nas finanças
UFBA.

2.2. Atividades da Secretaria da Direção FE
A Secretaria da Direção faz parte da estrutura de apoio dos serviços acadêmicos atinentes
diretamente a competência da Direção da FE. A Secretaria tem estrutura de recursos humanos
composta basicamente de duas funcionárias técnica-administrativas, que realizaram durante o ano
de 2017, 11 Atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da Congregação, 1 Ato Informativo, 1
Moção de Agradecimento, 10 convocações de reuniões, 3 comunicações internas, 8 portarias, 1
edital de concurso, 11 declarações, 3 solicitações, 53 ofícios emitidos, 9 portarias e 8 aberturas de
processos. Também foram assinados 33 termos de compromissos de estágios aos estudantes de
graduação em economia, 11 termos aditivos dos referidos estágios e 2 termos de finalização.
As tabelas seguintes são referentes a demandas pelo uso do espaço da FE, demandas da comunidade
interna e externa além das finalidades normais para o exercício de aulas. São instituições públicas e
organizações não-governamentais, movimentos sociais, partidos políticos, dentre muitas outras que
procedem a solicitações formais à direção para o uso do espaço público. Esses dados mostram a
relevância institucional da FE junto da comunidade, além de sua utilidade como local de difusão e
realização de eventos culturais e acadêmicos. Em 2017 foram 71 solicitações atendidas para o uso
do auditório e laboratórios e 103 demandas de salas.
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Solicitações de uso interno e externo do auditório e outros espaços da Faculdade de Economia
Mês

Interno FE

Externo FE

Órgãos
externos

Espaço Paulo Laboratório de
Brandão
informática

Jan

9

1

0

0

0

10

Fev

0

0

0

0

0

00

Mar

2

0

2

3

0

07

Abr

3

0

2

0

0

05

Mai

0

1

2

0

1

04

Jun

0

4

2

0

0

06

Jul

2

1

2

5

0

10

Ago

3

0

2

0

0

06

Set

1

3

1

0

0

05

Out

3

0

3

1

0

07

Nov

1

4

3

0

0

08

Dez

0

1

0

2

0

03

Total

Total

71

A lista de solicitantes internos e externos envolveu Colegiado do Curso de Economia, PPGE,
Professores em atividades individuais e de cursos, Direção da Faculdade de Economia, Grupo de
Pesquisa/Ufba, Estudantes Estrangeiros, Alunos de diferentes cursos da UFBA, UNE, ANPEC,
PROGRAD, ASSUFBA, LGBT, AEPET, CRC, Câmera Municipal de Salvador, Grupo de Teatro
Odara Instituto da Mulher Negra, Radio Cauã, Instituto de Idosos-Niapi- Belanisia, SESAB, CRH
(Ufba), Programa Corra Para o Abraço (Comvida, Suprad, Ard/Ufba), Policia Civil, INSS, Instituto
Steve Biko, Valter Takemoto, Unipol (Policia), Frentistas, partidos políticos: PT, PSOL, Vereadora
Ireuda, Vereador Suiça e Vereador Hilton Coelho, etc.
Solicitações mensais para a utilização de salas de aula da FE – não para fins de aulas normais
Mês

Interno

Esterno

Órgãos Externos

Total

Jan

00

05

01

06

Fev

00

03

10

13

Mar

00

04

04

08

Abr

02

04

08

14

Mai

00

00

00

00

Jun

09

00

06

15

Jul

03

04

03

10

Ago

05

02

06

12

Set

07

01

08

16

6

Out

00

00

04

04

Nov

02

01

01

04

Dez

00

00

01

01

Total

103

3. DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
O Departamento de Economia tem, dentre muitas funções, a coordenação de ações relativas a
gestão do corpo docente e o atendimento das demandas de realização acadêmica. Em 2017, o
calendário acadêmico ainda correspondia ao ajustamento devidos aos atrasos provocados pela greve
de 2015 dos servidores docentes e técnicos administrativos. Por esta razão, o fim do segundo
semestre 2017 apenas se encerrou na quarta semana de fevereiro de 2018. Além disso, a
implementação do novo currículo que resultou da reforma curricular do Curso de Graduação em
Economia também se refletiu no planejamento acadêmico, com a necessidade de incorporação de
disciplinas, turmas e docentes adicionais.
3.1.

Contingente de Recursos Humanos lotados no Departamento de Economia

Trinta e sete professores integraram o Departamento de Economia em 2017. Passaram a compor o
quadro permanente de docentes, os professores Diana Lúcia Gonzaga da Silva, Vinícius de Araújo
Mendes e Vítor Araújo Filgueiras, enquanto deixaram de fazer parte do quadro, os professores
Carlos Alberto Gentil Marques e Paulo Henrique de Almeida, por aposentadoria, e o professor
Humberto Gallucci Neto, por auto-exoneração. O professor João Damásio de Oliveira Filho, apesar
de aposentado em 2017, permanece no quadro de docentes no âmbito do Programa Especial para
Docentes Aposentados – PROPAP. O Departamento conta com 7 docentes com titulação de
Mestrado e 30 com título de Doutor. Dos mestres, três cursam doutoramento na própria UFBA.
Segundo a distribuição dos docentes por classe de carreira, existem 4 assistentes, 20 adjuntos, 9
associados e 4 titulares. Não houve necessidade de contratação de professor substituto em 2017.
Do total de professores, 30 tiveram carga horária em sala de aula em ambos os semestres de 2017;
apenas 1 não teve carga horária distribuída devido sua condição PROPAP; 6 professores não foram
programados à sala de aula nos dois semestres de 2017 por motivos de licença para doutoramento e
pós-doutoramento, cessão e dispensa por motivo de saúde. Registrou-se também, o retorno às
atividades docentes do professor Vitor de Athayde Couto, após o término do convênio celebrado
entre a UFBA e a UFPI. O Departamento de Economia contou também com os serviços
permanentes de 2 servidores técnico-administrativos, ambos com especialização na área de
Educação.
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3.2.

Disciplinas e cursos ofertadas

No âmbito do departamento foram ofertadas em 2017, 47 disciplinas distribuídas entre 57 cursos da
UFBA, que atenderam por sua vez a demanda de 1.462 alunos regularmente matriculados.
Componentes curriculares foram distribuídos num total de 134 turmas. Seis componentes
curriculares do currículo antigo foram ofertados adicionalmente. As disciplinas com equivalência
entre currículos antigo e novo tiveram suas turmas unificadas. No primeiro semestre de 2017, 46
componentes curriculares resultaram em 69 turmas, que atenderam a 1.777 alunos matriculados,
provenientes de 46 cursos da UFBA. No segundo semestre deste mesmo ano, 44 componentes
deram origem a 65 turmas que atenderam a 1.685 alunos de 49 cursos da UFBA.
Em 2017 foram atendidas demandas de vagas para 57 cursos da UFBA. Nove colegiados foram
atendidos no primeiro semestre de 2017 e 11 no segundo semestre, num total de 37 cursos somente
em 2017. Os Colegiados foram atendidos conforme área de conhecimento: Matemática, Ciências
Físicas e Tecnologia: 26 cursos (21 em 2017.1 e 22 em 2017.2); Ciências Biológicas e Profissões da
Saúde: 9 cursos em 2017 (6 em 2017.1 e 7 em 2017.2); Filosofia e Ciências Humanas: 18 cursos em
2017(15 em 2017.1 e 16 em 2017.2); Letras: Não houve solicitações no período; Artes: 4 cursos (4
em 2017.1 e 3 em 2017.2); O Departamento de Economia também ofereceu duas vagas para alunos
especiais, uma vaga por semestre. Ademais, o Departamento tem se empenhado junto aos
colegiados de cursos para a necessidade de unificação de disciplinas introdutórias de Economia,
conforme ofício Of. Circular nº. 014/2017–DE (anexo nº3.1) e deliberação da reunião realizada em
17 de agosto de 2017.

3.3.

Portarias, Atestados, Declarações, Componentes Curriculares e Requerimentos de

Aproveitamento de Estudos
Em 2017, a Faculdade de Economia através do Departamento emitiu 11 declarações a professores e
estudantes; fez a edição de uma Portaria, além de 461 programas de componentes curriculares
autenticados para os alunos que cursaram disciplinas. Também foram emitidas 6 pareceres para
requerimentos de aproveitamento de estudos, atendendo à demandas de Colegiados de Estatística,
Nutrição e Belas Artes.
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3.4.

Reuniões do Departamento

Em 2017 foram convocadas e realizadas 8 reuniões do departamento, conforme a descrição de suas
pautas:
a) Deliberações da reunião realizada em 31 de janeiro de 2017: Apreciação das retificações na
programação acadêmica 2016.2; Indicação de membros da banca examinadora para os concursos de
Microeconomia e Setor Público e Economia Política; Apreciação dos processos de recorreção de
provas das disciplinas Microeconomia I e Macroeconomia I (pós-graduação); Apreciação de
pareceres da comissão que analisou as solicitações de progressão funcional do professor Paulo
Raimundo Almeida Brito da classe associado, nível II, para a classe associado, nível IV; Eleição de
membros para o Colegiado de Graduação; Apreciação da solicitação de renovação de afastamento
para doutoramento do professor Luiz Alberto Bastos Petitinga; Apreciação da solicitação de
renovação de afastamento para doutoramento da professora Celeste Maria Pedreira Philigret
Baptista; Formação de comissão para analisar a solicitação de progressão funcional do professor
Gervásio Ferreira dos Santos, de professor adjunto III para adjunto IV.
b) Deliberações da reunião realizada em 9 de março de 2017: Apreciação da programação
acadêmica 2017.1; Formação de banca para examinar a solicitação promoção do professor Wilson
Menezes, à classe Titular; Formação de comissão para analisar as solicitações de progressão
funcional do professor José Murilo Philigret de Oliveira Baptista, de professor Adjunto III para IV e
de Adjunto IV para Associado I; Apreciação de parecer da comissão que avaliou a solicitação de
progressão funcional da professora Cláudia Malbouisson, de Adjunto II para III; Apreciação de
parecer da comissão que avaliou a solicitação de progressão funcional do professor Carlos
Frederico Azeredo Uchôa, de Adjunto II para III.
c) Deliberações da reunião realizada em 29 de junho de 2017: Apreciação do pedido de prorrogação
da cessão do professor Antonio Henrique Pinheiro Silveira, para o Banco Interamericano de
Desenvolvimento-BID.
d) Deliberações da reunião realizada em 6 de julho de 2017: Homologação da reforma curricular do
Programa de Pós-Graduação em Economia - PPGE/UFBA; Homologação da promoção do
professor Antonio Wilson Ferreira Menezes para a classe Professor Titular; Apreciação de parecer
da comissão que analisou a solicitação de progressão funcional horizontal do professor Gervásio
Ferreira dos Santos, de professor Adjunto nível III para IV; Apreciação do parecer da comissão que
analisou a solicitação de progressão funcional do professor Carlos Frederico Azeredo Uchôa, de
professor Adjunto nível II para III; Formação da comissão para analisar a solicitação de progressão
funcional horizontal do professor Uallace Moreira Lima, de professor Adjunto nível I para Adjunto
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II; Apreciação do parecer da comissão que analisou o relatório de estágio probatório do professor
Leonardo Bispo de Jesus Júnior, 1ª fase; Atualização do Programa de Qualificação Docente –
PROQUAD; Formação de comissão para indicar candidatos para a Medalha Reitor Edgard Santos.
e) Deliberações da reunião realizada em 17 de agosto de 2017: Política do Departamento em relação
aos demais Colegiados de Graduação: proposta de unificação das disciplinas introdutórias;
Indicação de docente para representação na Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD;
Apreciação do parecer que analisou o relatório de estágio probatório (1ª fase) do professor Uallace
Moreira Lima; Apreciação do parecer que analisou o relatório de estágio probatório (2ª fase) do
professor Uallace Moreira Lima; Apreciação do parecer da comissão que analisou o relatório de
estágio probatório do professor Leonardo Bispo de Jesus Júnior, 2ª fase; Apreciação de parecer da
comissão que analisou a solicitação de progressão funcional horizontal do professor Uallace
Moreira Lima, de professor adjunto nível I para II; Formação da comissão para analisar a
solicitação de progressão funcional horizontal do professora Cláudia Sá Malbouisson Andrade, de
professor adjunto nível III para IV; Formação da comissão para analisar a solicitação de progressão
funcional vertical do professor Raymundo José Santos Garrido, de professor adjunto nível IV para
associado I; Substituição de membro da comissão para análise da solicitação de progressão
funcional horizontal do professor Paulo Raimundo de Almeida Brito, de professor associado III
para IV; Atualização do Programa de Qualificação Docente – PROQUAD; Pedido de afastamento
para pós-doutoramento do professor Antonio Renildo Santana Souza; Apreciação da programação
acadêmica 2017.2.
f) Deliberações da reunião realizada em 22 de agosto de 2017: Liberação de dez horas semanais de
atividades dos professores Antonio Renildo Santana Souza, Luiz Antonio Mattos Filgueiras e Paulo
Antonio de Freitas Balanco, para o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais PPGRI, como parte do corpo docente deste programa de pós-graduação; Apreciação do
Planejamento Acadêmico 2017.2: O presidente da mesa apresentou o quadro com a programação
acadêmica do semestre 2017.2; Formação de comissão para analisar o pedido de progressão
funcional horizontal, de professor associado II para III, da professora Gilca Garcia de Oliveira.
g) Deliberações da reunião realizada em 24 de outubro 2017: Liberação do professor Luiz Antonio
Mattos Filgueiras, para participar, na condição de docente colaborador, do Programa de PósGraduação em Serviço Social; Formação de comissão para analisar o relatório de estágio
probatório, primeira fase, do professor Vinícius de Araújo Mendes; Eleição para chefe e vice-chefe
do Departamento de Economia.
h) Deliberações da reunião realizada em 20 de dezembro de 2017: Indicação de duas áreas de
conhecimento, titulação, regime de trabalho e pontos para as provas dos concursos para docentes;
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Apreciação de parecer da comissão que analisou a solicitação de progressão funcional do professor
Carlos Frederico da classe adjunto, nível II para III; Apreciação do parecer da comissão que
analisou a solicitação de progressão funcional da professora Gilca Garcia, da classe associado, nível
II para III; Substituição de membros da comissão que analisou o pedido de progressão funcional do
professor Paulo Brito da classe associado, nível III para IV e aprovação do parecer; Substituição de
membros da comissão que analisou o pedido de progressão funcional do professor André Luís da
classe adjunto, nível I para II, e aprovação do parecer; Formação de comissão para analisar o pedido
de progressão funcional do professor André Luís da classe adjunto, nível II para III; Formação de
comissão para analisar o pedido de progressão funcional do professor André Luís da classe adjunto,
nível III para IV; Formação de comissão para analisar o pedido de progressão funcional do
professor Lielson Coelho da classe associado, nível I para II; Formação de comissão para analisar o
pedido de progressão funcional do professor Alynson Rocha da classe adjunto, nível I para II;
Formação de comissão analisar o pedido de progressão funcional da professora Gisele Tiryaki da
classe adjunto, nível IV, para a classe associado, nível I; Formação de comissão para analisar os
relatórios de estágio probatório do professor Vitor Araújo Filgueiras; Formação de comissão para
analisar os relatórios de estágio probatório do professor Vinícius Mendes; Formação de comissão
para analisar os relatórios de estágio probatório da professora Diana Gonzaga; Liberação do
professor Raymundo José dos Santos Garrido para participar, na condição de docente colaborador,
do Programa de Pós-graduação ProfÁgua - Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e
Regulação de Recursos Hídricos. Também foram constituídas 16 bancas e comissões no período de
2017. Os Quadros seguintes refletem o desenvolvimento acima descrito em nível do Departamento
de Economia.
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Quadro 1 – Lista de docentes lotados no Departamento de Economia Em 2017.
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Quadro 2 - Oferta de componentes curriculares em 2017.
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Quadro 3 - Cursos atendidos no Departamento em 2017.
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Quadro 4 - Atestados e declarações emitidas em 2017.

Fonte: Arquivo do Departamento.

Quadro 5 - Portarias

Fonte: Arquivo do Departamento

Quadro 6 - Requerimentos de aproveitamento de estudos

Fonte: Protocolo do Departamento
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Quadro 7 - Comissões constituídas

Fonte: Atas de Reuniões do Departamento.
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4. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – PPGE - UFBA
O Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE/UFBA) integra à estrutura acadêmica da FE
da UFBA e compõe-se de cursos de Mestrado e Doutorado em Economia. O Plano de Trabalho
definido para o exercício de 2017 pode ser resumido conforme se discrimina adiante: Atividade de
administração da Secretaria Acadêmica; atividade de ensino; Atividades de pesquisa; Atividades de
convênio, cooperação, parcerias e intercâmbios; Realização de eventos científicos, palestras e
participação em comissões de seleção e concurso e bancas de defesas de teses e dissertação;
Atividades de administração e gestão de periódico científico; Atividades de elaboração do relatório
anual da CAPES – Plataforma Sucupira; Realização de reuniões ordinárias e extraordinários do
Colegiado de Pós-Graduação em Economia.

4.1.

Realizações de Exames de Qualificação

O Quadro 8 abaixo enumera a lista de qualificações realizadas no período em análise. Foram 11
exames de qualificação, portanto uma previsão de defesa de tese de 11 doutorandos, que caso se
concretize pode potencializar indicador positivo em termos da avaliação do PPGE.

Quadro 8 - Exames de Qualificação em nível do Curso de Doutorado em Economia
Aluno

Data

Orientador

Aydano Ribeiro Leite

12/05/2017

André Luis Mota dos Santos

Jamilly Dias da Silva

08/05/2017

Daniela Lima Ramos

12/05/2017

Gervásio Ferreira dos Santos

Geidson Uilson Sei0as Santana
Adelson Silva Santos

10/11/2017

Elizabeth Moura Germano Oliveira

11/04/2017

Celeste Maria Pedreira Philigret

14/09/2017

Juliana Freitas Guedes Rêgo

05/04/2017

Gilca Garcia de Oliveira

Lucas Milanez de Lima Almeida

06/0/2017

Paulo Antônio de Freitas Balanco

Paulo Augusto M. Mattos Nascimento

20/01/2017

Cláudia Sá Malbouisson Andrade

Thiago Limoeiro Ricarte

02/06/2017

Henrique Tomé da Costa Mata

Luiz Antônio Mattos Filgueiras
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4.2.

Realização de bancas de defesa

No quadro seguinte constam a lista de defesas ocorridas em 2017. Uma defesa de tese de doutorado
e 19 defesas de dissertações de mestrado. Os indicadores são bastante satisfatórios em termos da
produtividade no campo de defesa de trabalhos de conclusão em nível de mestrado, porém, caso as
qualificações realizadas em 2017 se confirme com defesas de tese na fase inicial de 2018, poderá
ser em conjunto, bom sinal em termos de avaliação da Programa de Pós-Graduação em Economia
da UFBA.

Quadro 9 – Bancas de defesa de dissertações e teses no Mestrado e Doutorado em Economia.
Doutorando
Elizabeth Moura Germano
Oliveira
Mestrando
Aline Santos Silva

Aline Patrícia Santos
Virgílio
Joana Mutti Araújo

Aroldo de Albuquerque
Mello Moreira
Bruno Lacerda Zanatto
Eline Matos Reis

Enoch Eduardo Souza
Filho
Hugo Leonardo Carvalho
Soares
Jaime Almeida De Souza

Título
“A economia do conhecimento e uma
nova forma de dependência no
capitalismo brasileiro”
Título
“Foco nos futuros consumidores: a
influência da ideologia do consumo na
valorização do mundo das coisas na
infância”
“Agricultura moderna brasileira e
aprofundamento da dependência a partir
dos anos 1990: o caso do agronegócio da
soja”
“A indústria farmacêutica brasileira e a
oferta de medicamentos para o
tratamento da insuficiência cardíaca no
SUS”
“Evasão escolar e atividade econômica:
uma análise espacial da cidade de
Salvador”
“Análise dos impactos da Medida
Provisória nº 579 sobre os leilões de
transmissão de energia elétrica no Brasil”
“A Trajetória Legal da Cannabis na
Espanha, no Uruguai e nos Estados
Unidos: Uma Análise da Regulamentação
da Maconha À Luz da Corrente
Ecossocialista”
“Qualificação dos Migrantes e Tamanhos
das Cidades nos Municípios do Estado da
Bahia”
“Economia e meio Ambiente: Uma
apreciação de cenários para os setores de
minerais não-metálicos e metalurgia”
“A burguesia brasileira como um limite a

Orientador
Luiz Antônio Mattos
Filgueiras
Orientador
Gilca Garcia
Oliveira
Luiz Antônio Mattos
Filgueiras
Hamilton de Moura
Ferreira Júnior
Gervásio Ferreira
dos Santos
Gisele Ferreira
Tiryaki
Daniel Lemos
Jeziorny

Gervásio Ferreira
dos Santos
Henrique Tomé da
Costa Mata
Uallace Moreira
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Filho

Jefferson da Silva Ramos

Juliana Lago dos Santos
Lan Camus Siagbo
Mathias Quaresma de
Melo Netto
Maurício Beirão da Rocha
Oliveira
Moisés Estácio Fernandes
Maia
Priscila Martins de
Oliveira Santana
Renato Baldin Fernandes
Roberta Pereira Lima

Sandra Helena Gonçalves
Fernandes

4.3.

políticas industriais de caráter nacional:
análise de períodos históricos
selecionados a partir da perspectiva do
institucionalismo histórico”
“Bancos públicos na estratégia do
desenvolvimento nacional: uma Análise
da atuação nos governos Lula-Dilma
(2003-2015)”
“O mercado de admissão ao ensino
superior: teoria e evidências empíricas”

Lima

Antônio Ricardo
Dantas Caffé
Cláudia Sá
Malbouisson
Andrade
Antônio Ricardo
Dantas Caffé

“Casamento seletivo no Brasil”
“Economia da droga e financeirização: os
impactos do sistema financeiro no
mercado de drogas”
“A natureza do padrão de reprodução do
Paulo Antônio de
capital no Brasil entre os anos de 1990 e
Freitas Balanco
2010”,
“A eficácia da política de cotas na ufba:
Cláudia Sá
uma análise dos egressos no mercado de
Malbouisson
trabalho formal”
Andrade
“Desenvolvimento capitalista brasileiro Luiz Antônio Mattos
pós-crise da dívida e0terna: padrão liberal
Filgueiras
periférico e dívida pública”
“O financiamento da produção na china e
Antônio Renildo
seu papel no endividamento corporativo”
Santana Souza
Inserção internacional da economia
Uallace Moreira
brasileira a partir dos anos 1990 e os
Lima
impactos sobre a indústria de bens de
capital: uma análise dos setores de
equipamentos de transporte da indústria
aeronáutica”
“Evolução e contribuição do setor
Henrique Tomé da
pesqueiro para o desenvolvimento
Costa Mata
socioeconômico e ambiental de Cabo
Verde”

Realização de eventos

Em 2017 o Programa de Pós-Graduação em Economia realizou os seguintes eventos técnicocientíficos, conforme consta do quadro 10.

Quadro 10 – Eventos científicos e culturais ofertados pelo PPGE.
Nome
Conferência: “A Inserção da China no Capitalismo
Internacional: Efeitos Sobre o Centro e a Periferia
Organização- GEPODE

Palestrante
Eduardo Costa
Pinto (UFRJ)

Data
09/08/2017
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Workshop de Macroeconomia Aplicada

------

Apresentação da Pasta de Estudos de Economia da
Energia
(NEC)

Professor André
Ghirardi

Apresentação de Relatório: Setor E0terno e Economia
Internacional
(NEC)
Apresentação de Relatório: Setor Público, Política
Monetária e Política Fiscal
(NEC)
Apresentação de Relatório: Nível de Atividade e
Mercado de Trabalho
(NEC)
Apresentação de Relatório: Setor Público, Política
Monetária e Política Fiscal; Economia da Informação
(NEC)
Reunião Conjunta com Grupos de Pesquisa da UFBA
Sobre Trabalho
(NEC)
“Setor Público e Política Monetária- A Reforma da
Previdência e o Sistema Bancário no Brasil”
(NEC)
Seminário: “Competividade Industrial Brasileira e o
Papel da Capacidade Tecnológicas Inovadoras: a
necessidade de uma investigação criativa” e
“Acumulação de Capacidades Tecnológicas, Inovação e
Competitividade Industrial: alguns resultados para a
Indústria Brasileira de Siderurgia”
Organização: Unidade de Estudos Setoriais
0III Encontro de Economia Baiana

30/06/2017
25/08/2017
01/12/2017
10/11/2017
01/12/2017
25/01/2017
Prof. Bernardo
Cabral (UFRJ)

VI Fórum Baiano de Economia Aplicada

4.4.

27 e
28/04/2017
26/05/2017
14/07/2017
01/09/2017
11/10/2017
15/12/2017
02/06/2017
28/07/2017
27/10/2017
20/12/2017
14/06/2017
11/08/2017

11/08/2017

19 a
20/10/2017
30/10 a
07/11/2017

Política de financiamento no PPGE

Quanto à política de financiamento, e dentro das obrigações e exigências do PROAP, em 2017 o
Programa de Pós-Graduação em Economia realizou as seguintes operações de financiamentos
conforme a descrição por tipo de eventos, viagens e diárias, constantes do quadro 11.
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Quadro 11 – Recursos do PROAP destinados à participação em eventos
Nome
Lucas Milanez Lima
Verônica Ferreira Silva dos
Santos
Vinícius de Araújo Mendes
Edna Maria da Silva
Aline Santos Silva
Carolina Silva Ribeiro
Vitor Araújo Filgueiras
Gilca Garcia de Oliveira
Daniel Lemos Jeziormy
Livio Andrade Wanderley

Evento
II Encontro Nacional de Economia Política,
II Encontro de Economia Aplicada- UFS

Valor
R$640,00
R$640,00

VII Simpósio Nacional da História da Passagem +3,5
População Associação Brasileira de Estudos
diárias
do Trabalho,
I Congresso da Associação Latino americana
R$1221,36
de Sociologia
I Congresso da Associação Latino americana
R$1221,36
de Sociologia
I Congresso da Associação Latino americana
R$1221,36
de Sociologia
II Conferência da Global Labour University,
R$1.574,01
2017
I Congresso da Associação Latino americana
R$1.646,81
de Sociologia
I Congresso da Associação Latino americana
R$ 1.646,81
de Sociologia- Uruguai
Reunião do Conselho Deliberativo e do 45º
Passagem+2,0
Encontro da ANPEC
diárias

Dois alunos do PPGE foram agraciados com prêmios de reconhecimento pelos trabalhos realizados
e que serviram para valorizar o Programa de Pós-Graduação, a Faculdade de Economia e, por
conseguinte, a Universidade Federal da Bahia. Os mestrandos Lorena de Oliveira Fonseca e
Vinicius Ferreira Lins receberam o I Prêmio BNB de Economia Regional e III Prêmio Brasil de
Economia – COFECON, respectivamente.

5. Atividades no âmbito do Colegiado de Graduação em Economia
O Colegiado é o setor diretamente ligado às atividades discentes, prestando-se as seguintes
demandas acadêmicas: Atendimento geral aos alunos; Planejamento acadêmico; matrícula; Controle
de processos acadêmicos; Controle da etapa conclusiva de monografias; Realização de colação de
grau; Emissão de diversos documentos para os alunos e também para docentes; Elaboração de Atas,
Ofícios, Portarias entre outros documentos oficiais; Realização periódicas de reuniões com os
membros do Colegiado e representação estudantis; Dentre outras atividades afins.
Em 2017, o Colegiado de Graduação em Economia, dispunha em termos de gestão, de um
Coordenador (Prof. Dr. Uallace Moreira Lima) e dois Servidores Técnico-Administrativo
(Servidores Fabrício Sousa Teixeira e João Alexandre dos Santos Neto). Posteriormente e em meses
mais recentes, a Servidora Técnico-Administrativo Maria Etelvina) passou a compor a estrutura de
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recursos humanos disponível no colegiado. No Quadro 12 se detalha informações sobre a atividade
acadêmica em nível do colegiado. Pelos dados do sistema de informação SIAC, pôde-se descrever a
quantidade de alunos ativos; número de ingressantes; abandono; matrículas realizadas por semestre
em 2017; ofertas de disciplinas; coeficiente médio e processos acadêmicos.
São 441 alunos ativos no curso de bacharel em economia da UFBA, com ingressos em 2017 de 79
alunos. 17 alunos se formaram em 2017, o que totaliza aproximadamente 4% dos alunos ativos. O
indicador de coeficiente médio de avaliação de 4, 47 mostra um padrão de desempenho acima da
média nacional.

Quadro 12 – Indicadores do Colegiado em 2017.
Dados

Quantidade

Alunos
Alunos Ativos
Ingressos
Alunos que ingressaram via Vestibular (ENEM / SISU)
Alunos que ingressaram via Convênio
Alunos que ingressaram via Vagas Residuais

441

Total
Saídas
Alunos que Concluíram
Desistentes
Mudança de Curso

68
1
10
79
17*
5
6

Total
Matrículas
Alunos Matriculados em disciplinas 2017-1
Alunos Matriculados em disciplinas 2017-2
Disciplinas Ofertadas
Coeficiente
Coeficiente Médio do Curso
Processos Acadêmicos
Aproveitamento de Estudos
Dilatação
Matrícula Fora do Prazo
Permanência
Retificação de Histórico
Revalidação de Diploma
Solicitação de Histórico
Trancamento Parcial
Trancamento Total

28
338
295
67
4,47

Total

52
1
0
2
0
0
0
35
16
106

Fonte: Sistema SIAC (UFBA) e Arquivos / Colegiado Economia
*Semestre 2017-2 ainda em andamento
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6. ATIVIDADES DA BIBLIOTECA SETORIAL DA FE
A Biblioteca Setorial da FE está sob responsabilidade da servidora Vania Cristina Magalhães Sena e
Silva. A biblioteca dispõe de área total construída de 442,56 m2; área destinada ao acervo de 228,71
m2; e de área destinada aos usuários com 165,97 m2. Os serviços são prestados no ciclo semanal de
segunda-feira à sábado no intervalo de 7:00 as 20:00 horas.

6.1. Quadro de pessoal e acervo
Atualmente a Biblioteca da FE conta com os serviços de 3 bibliotecárias, 5 auxiliares de biblioteca
e 4 funcionários terceirizadas.
A Biblioteca dispõe de acervos em diversos formatos: livros, folhetos, teses e dissertações, mídias
em VHS, Cd-rom, DVDS e periódicos. O acervo atual é composto de 13.482 títulos e 38.484
exemplares. Em 2017, foram realizadas aquisições de 60 títulos e 99 exemplares; e obtidos doações
de 561 títulos e 864 exemplares. Com base na catalogação do acervo, há inserções de 1.096
exemplares e 347 títulos no Pergamum; e 145 documentos no Repositório Institucional da UFBA.

6.2. Estatística de serviços prestados
A biblioteca realizou 4.531 atendimentos, entre empréstimos, devoluções e renovações para
estudantes, professores e funcionários. Foram 3.025 pesquisadores externos atendidos e que
utilizaram o espaço para a realização de estudos e consultas.
Também foi realizada uma apresentação, pela bibliotecária Vânia Magalhães, sobre as fontes de
informação na área de economia destinados aos alunos da disciplina elaboração de monografia II. E
digitalizadas 81 dissertações, teses, teses de concurso e textos para discussão de professores da
Faculdade de Economia para inserção no Repositório Institucional (RI UFBA).

6.3 Normalização e elaboração de ficha catalográfica e revisão de metadados
Foram normalizados 67 trabalhos acadêmicos, dentre teses, dissertações e trabalhos de conclusão de
cursos. Também foram validados no Repositório Institucional da UFBA, 135 documentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira geral, em 2017 as atividades acadêmicas se desenvolveram dentro da normalidade e
foram realizadas alguns eventos de integração entre os servidores técnico-administrativos, docentes
e discentes, de tal forma que se pode afirmar que o ambiente de trabalho na FE é relativamente
pacífico e cordial, com a administração central da Faculdade cumprimento dentro dos limites de
gestão pública os requerimentos de funcionalidade institucional.

Henrique Tomé da Costa Mata
Diretor
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