
1 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 FACULDADE DE ECONOMIA 

  

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE GESTÃO DA FACULDADE DE 

ECONOMIA 

 

ANO BASE 2018 

 

08 de Março de 2019 

 

 

Diretor da Faculdade de Economia 

Henrique Tomé da Costa Mata 

 

Chefe do Departamento de Economia 

André Luis Mota dos Santos 

 

Coordenação do Colegiado de Pós-Graduação em Economia  

Lívio Andrade Wanderley 

 

Coordenação do Colegiado do Curso de Graduação em Economia 

Uallace Moreira Lima 

 

Chefe do Setor de Apoio Administrativo 

Sérgio Pinheiro Mendes 

 

Coordenação da Biblioteca  

Vânia Cristina Magalhães Sena e Silva 

 

 

Salvador, UFBa, 08 de março de 2019 

 



2 

RELATÓRIO ANUAL DA FACULDADE DE ECONOMIA 

ANO BASE 2018 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A Faculdade de Economia (FE) é uma das unidades que compõem a estrutura da 

Universidade Federal da Bahia. Ela foi incorporada à Universidade Federal da Bahia através 

do Decreto 5.155 de 08.12.1950, tendo seus objetivos orientados para o desenvolvimento do 

ensino, pesquisa e extensão, visando a sustentabilidade acadêmica, científica, social e política 

dos cursos de graduação, mestrado e doutorado em economia.  

O embrião de tudo começou em 1905 sob designação de Escola Comercial da Bahia, em que a 

primeira sede se localizava na Rua Chile, tendo sido transferida posteriormente para a Praça 

da Piedade, onde funcionou até 1953, na antiga estrutura de construção. Durante o período de 

construção do edifício atual, a FE desenvolveu provisoriamente as suas atividades no antigo 

Seminário Santa Teresa, nas instalações do atual Museu de Arte Sacra da Bahia e com a 

ocupação de espaço no Instituto Isaias Alves (ICEIA), em Barbalho. A inauguração do prédio 

atual se concretizou em 1956 sob a gestão do Reitor Prof. Edgar Santos. 

O Curso de Economia que é a estrutura básica de ensino, vem passando por inúmeras 

reformulações curriculares visando o cumprimento das exigências curriculares do MEC e do 

Conselho Federal da Educação, além da necessidade de acompanhar as transformações que 

ocorrem na área e o processo de desenvolvimento econômico nacional e mundial. Hoje, 

operam na FE, cursos de graduação, mestrado e doutorado em economia. 

 

2. VISÃO GERAL  

2.1. Breve histórico sobre a dinâmica curricular na FE da UFBA 

O primeiro currículo do curso de economia concebia o título de Administração e Finanças aos 

formandos, pois nesta época não havia o desdobramento específico na área de economia. Este 

currículo foi instituído através do Decreto 20.158 de 30.06.1931 e teve a duração de quatorze 

anos. 

O segundo Currículo do curso foi concebido em 1945, como uma proposta de atualização ao 

currículo anterior, tendo sido aprovado pelo Decreto 7.988 de 22.12.45. Esta nova estrutura 

curricular que incorporara ciências econômicas e que vigorou por 17 anos, refletiu as 

transformações ocorridas no período pós-guerra. Porém, ainda não havia a desvinculação do 

curso de Ciências Contábeis e de Direito, não obstante, a identificação de disciplinas 

específicas na área de economia. 

O terceiro currículo foi aprovado em 1962 e consolidou a separação entre os cursos de 

ciências contábeis, econômicas e atuariais. Todos foram disciplinados através do Parecer 

297/62, que fixou a duração do curso em quatro anos e que institucionalizou o regime de 

crédito e matrícula por disciplina. Esse currículo permaneceu inalterado até 1984. 

A quarta modificação ocorreu em 1984, através da Resolução do Conselho Federal de 

Educação 11/84 e do Parecer 375/84, que fixou o conteúdo mínimo e duração, o currículo 

entra em vigor em 1987. Com a implementação desse novo currículo, destaca-se como 

inovação, a elaboração de monografias, um novo requisito legal à conclusão do curso de 

economia, e que passa a aproximar o aluno à área de pesquisa científica.  
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2.2. Regimento e Organograma da Faculdade de Economia 

O Regimento Interno da Faculdade de Economia foi aprovado em reunião da Congregação em 22 

de setembro de 2010, e homologado pelo Conselho Universitário em 27 de outubro de 2011. 

No capítulo II que versa sobre estruturas e competências regimentais, compete a Faculdade de 

Economia a produção e transmissão de conhecimentos pertinentes à área de economia, 

devendo, para este fim, desenvolver programas de pesquisa, ofertar cursos formais e 

profissionais nas áreas de graduação e pós-graduação, especialização, e aperfeiçoamentos.  

A FE compõe-se da seguinte estrutura básica: Congregação, Diretoria, Colegiados de Cursos 

(Graduação e Pós-Graduação), Departamento de Economia. Podem também ser constituídos 

núcleos para apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, cuja criação e competências 

são objeto de deliberação da Congregação, ressalvadas as disposições do estatuto e do 

regimento geral da Universidade. Neste sentido, em 2018 foram criados, NE - Núcleos de 

Extensão, com funções gerais de propagar, transmitir e integrar à sociedade as bases do 

conhecimento adquirido e desenvolvido na unidade e, o NDE - Núcleo Docente Estruturante, 

com funções gerais de subsidiar a gestão do colegiado de graduação relativamente às 

questões de maior dinâmica na gestão curricular do curso e nas relações de aprendizagem e 

condições psicopedagógicas atinentes a formação do aluno. 

 

3. CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

3.1. Titulação do Corpo Docente e do Quadro Técnico Administrativo 

O quadro docente é formado por 37 professores integrados ao Departamento de Economia até 

meados de 2018. Os professores Antônio Ricardo Dantas Caffé e José Murilo Philigret de 

Oliveira Baptista deixaram de fazer parte do quadro neste ano de 2018, por motivo de 

falecimento. O professor Vitor de Athayde Couto aposentou-se em 2018, permanecendo, 

porém dentro do PROPAP – Programa Especial de Participação de Professores Aposentados 

nas atividades de pesquisa e de ensino de Pós-Graduação na UFBA. O professor João 

Damásio de Oliveira Filho, aposentado em 2017 também integra o PROPAP. Em 2018 no 

departamento também integravam dois professores substitutos: Daniela Lima Ramos e 

Henrique Zardo Motté.  

 

3.2. Regime de trabalho do corpo docente e do quadro técnico-administrativo 

Dentre os 37 docentes mencionados, 30 tiveram carga horária distribuída em sala de aula em 

ambos os semestres de 2018. 4 profesores não foram programados para ministrar cursos - 

turmas em um dos semestres em razão de contratação de dois docentes substitutos que 

atuaram a partir do segundo semestre, e do retorno no segundo semestre, de dois docentes que 

estavam afastados para a realização de programa de qualificação docente. Três professores 

não foram programados em nenhum semestre, por motivo de licença para a realização pós-

doutoramento; cessão de docente e dispensa por motivo de saúde. 

A secretaria do departamento passou a contar com a prestação de serviços de três servidores 

técnicos administrativos, com a chegada de um novo servidor assistente concursado. No 

segundo semestre, a secretaria deu lugar ao atendimento público-acadêmico em turno de fluxo 

contínuo, no horário das 7 às 19 horas.  

Entre docentes lotados no Departamento de Economia, 2,7% tem titulação em nível de 

Graduação, 19% tem titulo de Mestre e 78,38% tem título de Doutor, sendo que, entre os 

Mestres, 2 se encontram em fase de realização de curso de doutoramento. A distribuição dos 
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docentes por categoria de carreira se resume no Quadro 1, entre professor auxiliar (1), 

professor assistente (3), professor adjunto (16), professor associado (12) professor titular (5).  



5 

Quadro 1 – Lotação do corpo docente do Departamento de Economia – Faculdade de 

Economia – UFBA (31/12/2018) 
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3.3. Quadro de recursos humanos técnico-administrativos: 

A Faculdade de Economia - FE encerrou o ano de 2018 com 24 (vinte e quatro) servidores 

públicos federais, técnico-administrativos, com lotação e exercício na Unidade. Além disso, 1 

servidor lotado nessa Unidade encontra-se em exercício na Pró-Reitoria de Administração - 

PROAD e 2 outros servidores lotados no Sistema de Bibliotecas-SIBI da UFBA têm exercício 

na Unidade. No total, a unidade conta com 26 servidores técnico-administrativos em 

exercício. 

 

A Faculdade conta também com o trabalho de uma docente EBTT que desenvolve atividades 

análogas as de um servidor técnico-administrativo. A lista de servidores encontra-se 

distribuído da seguinte forma: Biblioteca: 3 bibliotecárias, 5 auxiliares e 3 terceirizadas, num 

total de 11 funcionários; Apoio Administrativo: 3 funcionários; Secretaria da Direção: 3 

funcionários; Colegiado de Graduação: 3 funcionários; e Colegiado de Pós-Graduação: 4 

funcionários. 

 

3.4. Capacidade profissional  

A Faculdade de Economia realizou concurso público para a contratação de 2 professores 

efetivos em 2018, no quadro do Edital 01/2018: Uma vaga para a Área de Economia Política, 

Estruturas Produtivas, Comerciais e Financeiras do Capitalismo Recente e a outra para a Área 

de Macroeconomia. O processo de contratação já concluiu, tendo sido realizadas as 

nomeações dos candidatos aprovados e habilitados na primeira posição das duas áreas 

mencionadas. Está em curso a realização de concurso docente no âmbito do edital 02/2018, 

quando a Área de Economia Aplicada, conforme decisão do Departamento de Economia e 

homologação da Congregação, com base na disponibilidade de vagas, realizará concurso 

docente, para 2 vagas na área de Teoria Econômica e Finanças. Outras duas vagas tramitam 

junto do PROGRAD e PRODEP com vista à contratação de candidatos posicionados em 

segundo e terceiro lugar do Edital 01/2018.  

Alguns certificados de conclusão de curso de capacitação foram obtidos pelos docentes e 

técnicos-administrativos lotados na unidade. São realizações de capacitação ofertadas na CDH 

– Coordenação de Desenvolvimento Humano, tais como: Ateliê Didático, Programa de 

Formação Pedagógica para os Docentes da UFBa; Educação à Distância Superior – Programa 

de Formação Pedagógica para os Docentes da UFBa; Desenvolvimento em competências de 

Multiplicadores; Gestão e Fiscalização de Contratos Administração, dentre outros. 

Quanto ao aprimoramento dos servidores, a Secretaria de Apoio Administrativo reforçou a 

divulgação das atividades ofertadas e apoiadas pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de 

Pessoas - PRODEP, através de cartazes informativos referentes aos cursos disponibilizados 

durante o ano de 2018.  

 

4. INFRAESTRUTURA 

4.1. Número de salas, videoconferências, gabinetes, auditórios e demais espaços  

A biblioteca possui 65 mesas e 116 cadeiras. Possui 8 computadores para os funcionários e 2 

para acesso ao sistema Pergamum por parte dos pesquisadores. Possui ainda 1 máquina  para 

impressão, cópia e digitalização. Área construída total com 442,56 m2; Área destinada ao 

acervo com 228,71m2, Área destinada aos usuários com 165,97 m2. 
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4.2. Número e identificação de laboratórios por departamento  

A Faculdade de Economia dispõe de dois laboratórios informáticos: laboratórios destinados 

aos alunos de graduação e laboratório destinados aos de pós-graduação. São laboratórios com 

capacidade para mais de 20 alunos. Todo o corpo docente dispõe de salas climatizadas, com 

computadores fixos e notebooks. As salas são compartilhadas e individuais.  

 

4.3. Acervos e memorial 

A administração dos serviços da biblioteca setorial sob a responsabilidade da servidora Vania 

Cristina Magalhães Sena e Silva, funciona 2ª a 6ª no horário de 7:00 - 20:00. 

A Biblioteca dispõe de acervos em diversos formatos: livros, folhetos, teses e dissertações, 

mídias em VHS, Cd-rom, DVDS e  periódicos. Atualmente o acervo é composto por 13.836 

títulos e 39.259 exemplares. 

Em 2018, foram comprados 110 títulos e 319 exemplares, e recebidos por doação 433 títulos 

e 528 exemplares. 

Em termos de catalogação do acervo, houve inserção de 1.168 exemplares e 543 títulos no 

Pergamum; inserção de 37 documentos no Repositório Institucional da UFBA. 

Quanto ao atendimento a comunidade interna e externa, a biblioteca realizou 5.463 

atendimentos, entre empréstimos, devoluções e renovações para estudantes, professores e 

funcionários, tendo atendido a 5.502 pesquisadores externos que utilizam o espaço para 

estudo e consulta ao acervo.  

Foram realizadas normalização e catalogação na fonte de 40 trabalhos acadêmicos, dentre 

teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso. 

Foram validados no Repositório Institucional da UFBA 40 documentos. 

Foram digitalizadas 231 dissertações, teses, capas de livros para o Pergamum, teses de 

concurso, textos para discussão de professores da Faculdade de Economia para inserção no 

Repositório Institucional (RI UFBA)  

Em julho a biblioteca foi contemplada com duas bolsas do Projeto Permanecer para 

estudantes de Biblioteconomia desenvolverem atividades de catalogação dos acervos da 

Coleção Pós-Graduação e Memória dos Professores. 

 

4.4. Acessibilidade 

O acesso às instalações da unidade (salas de aulas, setores administrativos, banheiros) se dá 

via serviços de dois elevadores permanentes e funcionais. Também se dispõe de rampas de 

acesso.  

4.4.1. Modo de atendimento aos alunos com deficiência de acordo com NAPE/PROAE 

Há política de acompanhamento de estudantes com necessidades especiais, disponibilizando-

se salas especiais, e serviços de apoio aos portadores de necessidades especiais na realização 

de avaliações semestrais e outras atividades acadêmicas. 

5. Atividade de Ensino, pesquisa e extensão  

Durante o ano de 2018, os seguintes projetos de pesquisa foram concebidos:  
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• Projeto de Acordo de Cooperação Técnica – Modalidade FIDA, IICA – instituto de 

Interamericano de Cooperação para Agricultura e a UFBA – O projeto foi aprovado e 

homologado em reunião da Congregação da Faculdade de Economia. Trata-se de uma 

parceria com a ONU, representada pelo professor Leonardo Bichara, no âmbito do IICA-

UFBA-FAPEX. 

• Projeto FINEP – O Grupo de Pesquisa em Economia Política e desenvolvimento - 

GEPODE e o Grupo de Pesquisa de Economia Aplicada participaram com inserções 

temáticas ao projeto FINEP, proposto pela UFBA.  

• Participação, elaboração e submissão de Projeto SUDENE – Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste. A Faculdade de Economia elaborou e submeteu à 

SUDENE sob a coordenação do Prof Hamilton Ferreira Júnior, um projeto com 

orçamento estimado em 250 mil reais.  

 

5.1. Atividade de Extensão:  

• Realização de “Workshop de Economia Espacial”, entre os 18 e 19 de setembro de 2018, 

na Faculdade de Economia, com apresentações de oficinas e palestras, sob a coordenação 

do professor Gervásio Ferreira complementou as informações dizendo que representantes 

da FE irão participar de eventos nesta área nos E.U.A; 

• Participação em eventos sobre a Economia Espacial nos E.U.A;  

• Realização de conferência na Faculdade de Economia, a convite do professor Hamilton 

Ferreira Júnior: A conferencista do Prof Otaviano Canuto teve participação expressiva da 

comunidade acadêmica, e com registro e certificação no SIATEX - Sistema de Atividade 

de Extensão;  

 

5.2. Atividades de ensino 

5.2.1. Ensino de graduação 

Em termos de competências regimentais, compete ao Departamento de Economia, a gestão e 

alocação do corpo docente e a distribuição de carga horária. Neste sentido, o Departamento de 

Economia ofereceu em 2018, 43 disciplinas que foram distribuídas entre 57 cursos da 

Universidade Federal da Bahia, atendendo a 3621 matriculados, com os componentes 

curriculares distribuídos em 122 turmas. Dois componentes curriculares do currículo antigo 

ainda foram oferecidos. Cabe ressaltar que as disciplinas com equivalência entre os currículos 

antigo e novo tiveram, na prática, suas turmas mescladas, conforme pode ser verificado no 

Quadro 2. 

Durante o primeiro semestre de 2018, 38 componentes curriculares originaram 59 turmas, 

totalizando 1789 matrículas provenientes de 47 cursos da UFBA, conforme se mostra no 

Quadro 3. Já no semestre 2018.2, 41 componentes curriculares produziram 63 turmas, que 

consignaram 1832 matrículas, distribuídas em 52 cursos da Universidade. 

Conforme o Quadro 3, o Departamento de Economia atendeu a solicitações de vagas relativas 

a 57 cursos da UFBA no exercício 2018. Foram 5 colegiados atendidos no semestre 2018.1, 

enquanto outros 10 se registraram no semestre 2018.2, tendo a demanda comum aos dois 

semestres totalizados 42 cursos. Resumidamente, apresentamos o quadro dos colegiados 

atendidos, conforme a área de conhecimento: 

• Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia: vinte e três cursos no exercício 2018, 

sendo vinte e um cursos em 2018.1 e vinte e três em 2018.2. 

• Ciências Biológicas e Profissões da Saúde: dez cursos em 2018, dos quais nove no 

primeiro semestre e seis no segundo. 
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• Filosofia e Ciências Humanas: vinte cursos em 2018; quatorze em 2018.1 e dezenove 

em 2018.2. 

• Letras: Um curso atendido em 2018, apenas no segundo semestre. 

• Artes: três cursos atendidos em 2018, em ambos os semestres. 

 

O Departamento de Economia também atendeu à solicitação de 10 vagas para matrículas 

especiais, 5 em cada semestre. Visando a otimização da alocação de docentes e discentes, e 

assim, simplificar a elaboração do planejamento acadêmico, o Departamento continua 

empenhado na tentativa de unificação de disciplinas introdutórias de Economia, mantendo 

esforços e contatos constantes com diferentes colegiados de interesse durante o ano de 2018.  
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Quadro 2 - Oferta de componentes curriculares em atividades de ensino de graduação, 2018. 
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Quadro 3 – Número de cursos atendidos pelo Departamento de Economia em 2018. 
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Em matéria de gestão curricular e o atendimento geral das demandas do corpo discente, o 

Colegiado de Economia é outro importante elo dentro da estrutura da unidade, conforme o 

regimento e a orgânica da Faculdade de Economia. O Colegiado está diretamente ligado a 

questões de assistência aos alunos, tendo por atividades, o atendimento geral aos alunos, 

atendimento as solicitações variadas da direção e do corpo docente, planejamento acadêmico; 

realização de matrícula acadêmica presencial e ajustes de matrículas, controle geral do exame 

ENADE, controle de processos acadêmicos, controle geral de monografias, controle das 

atividades complementares, divulgação de informações via murais e e-mails para os alunos, 

realização de colação de grau, emissão de diversos documentos ao corpo docente e discente, 

elaboração de Atas de reuniões, emissão de ofícios e portarias, dentre outros documentos 

oficiais, realização periódicas de reuniões com os membros do colegiado e representante 

estudantil, dentre outras atividades inerentes a atividade acadêmica. 

O Colegiado do Curso de Graduação em Economia é coordenado pelo Prof. Uallace Moreira 

Lima, que tem como vice, o Prof. Lielson Almeida Coelho. Em 2018, no colegiado se 

dispunha de 3 servidores técnico-administrativo servidores concursados a saber: Fabrício 

Sousa Teixeira, Rafael Barreto da Silva e João Alexandre dos Santos Neto.  

Pesquisas realizadas pelos servidores do colegiado no sistema de informação - SIAC e nos 

arquivos da secretaria local permitiram as obtenção de dados sobre o número de alunos ativos; 

ingressantes, egressos, matrículas realizadas por semestre; ofertas de disciplinas, coeficiente 

médio e outros processos acadêmicos.  

Assim, o Quadro 5 resume e detalha informações relativas aos alunos do Curso de Economia 

da Universidade Federal da Bahia. 

 

Quadro 5 – Indicadores do Colegiado do Curso de Economia na Faculdade de Economia– 

Ano 2018 

Dados Quantidade 

Alunos  

Números de alunos Ativos 505 

Ingressos 

Alunos que ingressaram via Vestibular (ENEM / SISU) 53 

Alunos que ingressaram via Convênio 1 

Alunos que ingressaram via Vagas Residuais  16 

Total 70 

Saídas 

Alunos que Concluíram 24 

Desistentes 21 

Mudança de Curso 14 

Total 59 

Matrículas 

Alunos Matriculados em disciplinas 2018-1 290 

Alunos Matriculados em disciplinas 2018-2 289 

Disciplinas Ofertadas  49 

Coeficiente 

Coeficiente Médio do Curso 4,62 

Processos Acadêmicos 

Aproveitamento de Estudos 55 
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Dilatação 0 

Matrícula Fora do Prazo 0 

Permanência 2 

Retificação de Histórico 1 

Revalidação de Diploma 0 

Solicitação de Histórico 0 

Trancamento Parcial  11 

Trancamento Total 9 

Total 78 

Fonte: Sistema SIAC (UFBA) e Arquivos do Colegiado de Economia 

 

5.2.2. Ensino de Pós-Graduação 

O Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE/UFBA) integra à estrutura acadêmica da 

Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia. O PPGE compõe-se atualmente de 

2 cursos: Mestrado em Economia e Doutorado em Economia (início em 2014). O Plano de 

Trabalho (ações e metas) definido para o exercício de 2018 pode ser resumido conforme: 

Atividade de administração da Secretaria Acadêmica; Atividade de Ensino; Atividades de 

Pesquisa; Atividades de convênio, cooperação, parcerias e intercâmbios de natureza 

acadêmica; 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; e na realização de reuniões ordinárias e extraordinários do Colegiado de 

Pós-Graduação em Economia. 

Foram realizados em 2018, 10 exames de qualificação que sistematizaram o processo de 

concepção, realização de pesquisa e preparação para a fase final de conclusão do curso de 

doutorado. O Quadro 6 descreve nominalmente a relação de pós-graduandos, data de 

realização e orientação na realização de exames de qualificação. 

 

Quadro 6 – Realização de Exame de Qualificação no Programa de Pós-Graduação 

Aluno Data Orientador 

Carolina Silva Ribeiro 17/12/18 Gilca Garcia de Oliveira 

Edilene de Jesus Santos 19/12/18 Daniel Lemos Jeziorny 

Sarah Farias Andrade 07/06/18 

Edna Maria da Silva 27/07/18 Antonio Renildo Santana Souza 

Ivanessa Thaiane N. Cavalcanti 20/02/18 Hamilton de Moura Ferreira Júnior 

Rodrigo Volmir Andrele 23/11/18 

Kaiza Correia da Silva Oliveira 18/05/18 Uallace Moreira Lima 

Lucas Trentin Rech 25/05/2018 Paulo Antônio de Freitas Balanco 

Ludmila Giuli Pedroso 22/02/18 Lívio Andrade Wanderley 

Fernanda Calasans Lacerda Pessoti 19/12/18 Henrique Tomé da Costa Mata 

 

Em 2018, foram realizadas 7 bancas de defesa de tese, como último requisito à finalização do 

curso de doutorado em economia, conforme se descreve no Quadro 7, com a identificação de 

títulos das teses, docentes orientadores e doutorandos.  
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Quadro 7 – Realizações de bancas de defesa de tese no Programa de Pós-Graduação em 

Economia - UFBA 

Doutorando Título Orientador 

Aydan Ribeiro Leite “Trajetória da dívida pública no Brasil: 

análise de cenários sob a regra do teto dos 

gastos públicos (PEC 55/241) dentro da 

estrutura de um modelo DSGE” 

André Luis Mota dos 

Santos 

Jamilly Dias dos 

Santos 

“Alocação Intertemporal de Rendas de 

Recursos Naturais Exauríveis para 

Economias em Desenvolvimento” 

Geidson Uilson 

Seixas Santana 

“Localização e Saúde na Cidade de 

Salvador” 

Gervásio Ferreira 

dos Santos 

Juliana Freitas 

Guedes Rêgo 

“Expansão territorial do capital minerador 

estrangeiro: conflitos, resistências e 

enfrentamentos em Jacobina-BA” 

Gilca de Oliveira 

Garcia 

Lucas Milanez de 

Lima Almeida 

 “A desindustrialização à luz da teoria 

econômica marxiana: conceitos, definições e 

um estudo do caso da economia brasileira 

pós-1990” 

Paulo Antônio de 

Freitas Balanco 

Paulo Augusto 

Meyer Mattos 

Nascimento 

“Modelling Income Contingent Loans for 

Higher Education Student Financing in 

Brazil” 

Cláudia Sá 

Malbuisson Andrade 

Thiago Limoeiro  

Ricarte 

“Novas evidências sobre discriminação nas 

principais regiões metropolitanas 

brasileiras” 

Henrique Tomé da 

Costa Mata 

 

Neste mesmo período foram realizadas 8 bancas de dissertação, como requisito à finalização 

do curso de mestrado em economia, conforme se descreve no Quadro 8, com a identificação 

de títulos, orientadores e mestrandos. 

 

Quadro 8 – Realizações de bancas de defesa de dissertação no PPGE- UFBA 

Mestrando Título Orientador 

Alessandro Marques 

Gomes  

“Boa intenção, péssima execução: uma 

avaliação da política de apoio a arranjos 

produtivos locais (progredir) na Bahia” 

Rodrigo Oliveira 

Carvalho 

Clério Ferreira de 

Sousa 

“Equilíbrio econômico-financeiro na 

prestação de serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário no estado da 

Bahia” 

Gervásio Ferreira 

Dos Santos 

Thiago de Jesus 

Rogrigues 

"Impactos econômicos e espaciais do metrô 

na área urbana de Salvador " 

Daniel Pereira Lima 

Souza 

“O debate sobre o ambiente de negócios: 

alternativas para inserir o Brasil nas cadeias 

globais de valor (CGV)” 

Hamilton de Moura 

Ferreira Júnior 

Felipe Carvalhal 

Moitinho 

“O impacto da indústria automobilística na 

economia baiana: uma comparação insumo-

produto com o caso de Minas Gerais” 

João Damásio de 

Oliveira Filho 
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Harlen Oliveira 

Cunha 

“Interpretações Sobre a Crise Ambiental” Antônio Renildo 

Santana Souza 

Paulo Sérgio Silva 

Cipriano 

Internacionalização dos capitais chineses no 

início do século XXI.” 

Moíra Sousa Alves "Indústria 4.0: o lastro da transformação 

digital da indústria automobilística nos 

contextos global e brasileiro" 

Uallace Moreira 

Lima 

 

5.3. Atividades de extensão 

Foram realizadas em 2018, as seguintes atividades caracterizadas como de natureza 

extensionista:  

a) IPPC-48: A Contribuição do Crescimento Endógeno (Paul Romer) e a Economia do 

Clima (W. N, Nordhaus) – debates com participação de alunos de graduação e pós-

graduação; 

b) Realização de Jornada Hal R. Varian. I Jornada Hal R. Varian, abordaram-se questões 

ambientais e foi coordenado pelo Professor Ihering Guedes; 

c) Realização de conferência sobre “O Futuro da Globalização”. Apresentada pelo Prof. 

Otaviano Canuto, stff do Banco Mundial, abordou questões atinentes a inovação 

tecnológica e globalização. Foi promovida pela Faculdade de Economia através da 

Unidade de Estudos Setoriais (UNES) e do Grupo de Pesquisa em Economia Política e 

Desenvolvimento (GEPODE);  

d) Realização de Jornada Indústria e Meio Ambiente, coordenado pelo professor Ihering 

Guedes. Foram abordadas questões sobre o desenvolvimento tecnológico e meio 

ambiente;  

e) Criação do Núcleo de extensão da Faculdade de Economia: Relatório (Profº Ihering 

Guedes) – Conforme orientação do Ministério da Educação sobre a proposta de criação do 

Núcleo de Extensão, com o objetivo de levar à comunidade a divulgação das atividades 

acadêmicas.  

f) Visita à Faculdade pela Comunidade Rural de Cipó, e conversa do Diretor com mais de 

trinta alunos do ensino médio e seus respectivos professores; 

g) A Direção recebeu a visita do Professor Ranieri Muricy Barreto para diálogos e reflexões 

sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Bahia. Estiveram presentes os 

Professores Lívio Andrade Wandreley, Uallace Lima e Lielson Coelho. No encontro 

foram discutidas formas de colaboração e participação da Faculdade de Economia na 

elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Bahia. 

h) Realização de XIV ENCONTRO DE ECONOMIA BAIANA (20 e 21 de setembro de 

2018), com abordagem sobre Infraestrutura & Desenvolvimento. O evento fomentou 

debates e discussões sobre a construção de uma visão de futuro para a Bahia, identificando 

os desafios e soluções para o desenvolvimento do estado. 

i) Realização de VII FÓRUM BAIANO DE ECONOMIA APLICADA. O Fórum Baiano de 

Economia Aplicada entre 04 e 08 de junho de 2018 na Faculdade de Economia da 

Universidade Federal da Bahia. Trata-se dum evento anual organizado pelo Grupo de 

Pesquisas em Economia Aplicada e Programa de Pós-Graduação em Economia da UFBA, 

em parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). A 

programação do VII Fórum Baiano de Economia Aplicada contemplou atividades e cursos 

http://www.eeb.sei.ba.gov.br/
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sobre, Introdução a ciência de dados; Introdução a avaliação de políticas públicas. O VII 

Fórum versou sobre o tema “Avaliação de Políticas Públicas: Lições e Instrumentos”. 

 

5.4. Realização de Eventos  

O Quadro 9 abaixo resume a lista de eventos realizados no âmbito do Programa de Pós-

Graduação na Faculdade de Economia. São atividades que integram tantos alunos de pós-

graduação, quando os de graduação, o que traduz a sinergia existente entre os dois níveis de 

ensino prevalecente. 

 

Quadro 9 – Realizações de eventos no Programa de Pós-Graduação em Economia - UFBA 

Nome Palestrante Data 

Ranking de Setores da Indústria 

Alagoana (Nordeste e Messoregiões de 

Alagoas)  

Prof. Lívio Andrade 

Wanderley 

22/11/2018 

Caffé Científico: A Pesquisa Científica 

em Economia no Estado da Bahia  

Prof. Dr. José Afonso F. 

Maia 

Economia Aplicada 

 

19/07/18 

Palestra: Economia, o Elo Perdido da 

Medicina 

Prof. Dr. Luis Cláudio 

Correia 

Economia Aplicada 

 

Debate: Gratuidade no Ensino Superior 

Modelos e Perspectivas  

Paulo Meyer Nascimento 

(IPEA e UFBA) 

Economia Aplicada 

24/08/18 

Seminário: Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável e a atuação 

do Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA-ONU) 

para a redução da pobreza no Nordeste 

brasileiro. 

GEA: Leonardo Bichara 

Rocha- (FIDA-ONU) 

29/08/18 

Palestra: Dimensões do Desenvolvimento 

Industrialização Catching Up 

Tecnológico e Competitividade 

Prof. Dr. Mário Luiz 

Possas 

(UNES, GEPODE, NEC) 

18/05/18 

Sexta Heterodoxa: O Futuro da UFBA: 

Debate sobre a eleição para a reitoria  

Prof. Dr. Carlos Salles 

(NEC, GEPODE, FE) 

11/05/18 

XIII Encontro de Economia Baiana PPGE/SEI 20 e 21/09/18  

VI Fórum Baiano de Economia Aplicada PPGE/SEI 04 a 08/06/18 

I Workshop de Economia Espacial Economia Aplicada 18/09/18 

 Economia da Energia e Economia da 

Informação 

Professor André Ghirardi 

e Lincoln Fernadez; NEC 

– Núcleo de Estudos 

Conjunturais 

14/09/18; 14/12/18 

Apresentação de Relatório: Setor Externo 

e Economia Internacional 

 

 

NEC – Núcleo de 

Estudos Conjunturais 

 

25/04/18; 20/06/18 

28/09/18; 23/11/18 

Apresentação de Relatório: Setor Público, 

Política Monetária e Política Fiscal 

11/05/18; 06/07/18 

10/10/18; 07/12/18 

Apresentação de Relatório: Nível de 

Atividade e Mercado de Trabalho 

25/05/18; 20/07/18 

26/10/18; 19/12/18 
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Apresentação: Economia da Energia e 

Economia da Informação 

Professor André Ghirardi 

e Elizabeth Oliveira 

13/04/18; 08/06/18 

 

O Programa de Pós-Graduação dispõe de um orçamento anual e acadêmico próprio, que é 

gerido pela Coordenação da Pós-Graduação dentro de atividades gerais da Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação da UFBA. O orçamento do PROAP disponibilizou para o financiamento de 

atividade de participação em eventos, recursos que foram distribuídos conforme o Quadro 10.  

 

Quadro 10 - Financiamento para a participação em eventos com recursos do PROAP no 

âmbito do PPGE, em 2018. 

Beneficiário Evento Local Título do Trabalho 

Livio Andrade 

Wanderley 

Reunião do 

Conselho 

Deliberativo da 

ANPEC 

Rio de Janeiro, 

06/04/2018 

 

Carolina Silva 

Ribeiro 

26ª Conferência 

Internacional de 

Input- Output 

Juiz de Fora- 

MG  

25 a 29 de junho 

“Ventos da Bahia: uma análise 

dos impactos socioeconômicos 

de empreendimentos eólicos em 

municípios baianos 

Sarah Farias 

Andrade 

2018 HDCA 

Conference 

Buenos Aires-

Argentina 

30/08 a 01/09 

Índice de desenvolvimento como 

liberdade de uma proposta 

técnico-metodológica de 

análise” 

Maurício Leite 

Nascimento 

26º Congresso 

Nacional de Pós-

Graduandos da 

ANPG 

Brasília - DF 

30/06 a 01/07 

“Ganhos de produtividade e 

degradação do meio ambiente na 

economia da soja no Brasil para 

o período entre 2003 e 2013” 

Vitor de 

Aráujo 

Filgueiras 

XIII Conferência da 

Global Labour 

University 2018 

07 a 09/09 

São Paulo-SP 

 

 

Daniel Lemos 

Jeziorny 

XXIII Encontro 

Regional de 

Economia 

Fortaleza-CE 

04 a 05/07 

Representante do PPGE 

Edna Maria da 

Silva 

VIII Encontro da 

Rede de Estudos 

Rurais 

Florianopólis, 

SC 

27 a 30/08 

“O retrocesso social e o 

desmonte das políticas públicas 

rurais no governo Temer” 

Verônica 

Ferreira Silva 

dos Santos 

XVI Encontro 

Nacional da 

Associação 

Brasileira de Estudos 

Regionais e Urbanos 

 

Caruaru-PE 

03 a 05/10 

 

“O Impacto da Educação Infantil 

sobre Desempenho Escolar no 

Ensino Fundamental das Escolas 

Públicas no Estado da Bahia 

Carolina Silva 

Ribeiro 

“Ventos Da Bahia: Uma Análise 

Dos Impactos Socioeconômicos 

De Empreendimentos Eólicos 

No Semiárido Baiano 

Daniel Silva 

Antunes de 

Carvalho 

Densidade Populacional na Área 

Urbana de Salvador”  

Gervásio “Transporte E Densidade 
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Ferreira dos 

Santos 

Populacional Na Área Urbana 

De Salvador” 

Mabel Diz 

Marques 

III Encontro 

Nacional da 

Economia Industrial 

e Inovação (ENEI) 

Uberlândia-MG 

18 a 20/09 

“Análise da Aderência Das 

Taxonomias Industriais  à 

Realidade da Indústria de 

Transformação Brasileira” 

Vinicius de 

Araújo 

Mendes 

XXI Encontro 

Nacional de Estudos 

Populacionais. 

 

Poços de 

Caldas- MG 

 22 a 29/09 

“Desigualdade, vulnerabilidade 

e diferencias de fecundidade” 

Elisabeth 

Moura 

Germano 

IV Encontro 

Internacional de 

Teoria do Valor 

Trabalho e Ciências 

Sociais, 

Brasília-DF 

18 e 19/10 

“O caráter imperialista da 

economia do conhecimento e da 

informação” 

Daniel Lemos 

Jeziorny 

XXXII Congresso da 

Associação 

Latinoamericana de 

Sociologia 

Montividéu-

Uruguai 

25 a 30/11 

“Desenvolvimento territorial, 

Neodesenvolvimentismo e 

Imperialismo: um debate sobre 

recentes aprofundamento da 

dependência no Brasil” e “A 

insustentabilidade do modelo 

extrativista brasileiro: formas de 

resistência do movimento de 

pequenos agricultores (MPA) no 

Brasil” 

Livio Andrade 

Wanderley 

45º Encontro da 

ANPEC 

Rio de Janeiro- 

RJ 11 a 14/12 

Representante do PPGE 

Daniel Lemos 

Jeziorny 

Comissão Científica 

Carlos 

Roberto 

Azzoni 

I Workshop de 

Economia Espacial 

18/09 

Salvador 

Palestrante 

 

5.5. Serviços prestados à comunidade 

Visita de trabalho e extensão no município de Cipó e recepção de estudantes e trabalhadores 

da mesma comunidade na Faculdade de Economia. O Quadro 11 mostra o fluxo de relações 

entre a faculdade e a comunidade, em geral no entorno. Houve grande demanda e 

reconhecimento da instituição em termos de prestação de serviços a comunidade. 
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Quadro 11 – Relação dos solicitantes dos espaços da Faculdade de Economia, em 2018. 

Mês/ 

2018 

Instituição Solicitante 

 

 

 

 

 

 

Janeiro 

1-Thaina Martins(Sec. Est. Saúde), 

2-Empresa Júnior (Robson Crispim), 

3-Greice Moraes (Interprete de Libras, 

4-Rebeca Benevides (Secretaria De Justiça, Direitos Humanos E 

Desenvolvimento Social-Para Gays, Lésbicas,Lgbt), 

5-Priscila Martins- Ex Aluna PPGE (Movimento Auditoria Cidadã da Dívida), 

6-Compop (Prof. Jonicael Ferreira E Mônica), 

7-Ubiratan Freitas (Entrega De Alimentos Aos Moradores Da Praça Da 

Piedade), 

8-Lilian Marinho (Mulheres do Movimento Social), 

9-Psol (Hilton Coelho e Cecília Silva), 

10-Leonardo Santos (Conselheiro do Esporte Clube Bahia), 

11-Cecane (Soraya e Nilton). 

 

 

 

 

 

 

Fevereir

o 

1-Lilian Marinho ( Mulheres do Movimento Social), 

2- Vânia Galvão (Vereadora), 

3- Cecane (Soraya e Nilton), 

4- Priscila Martins ( Mov. Social Auditoria Cidadã), 

5- Unipol(Movimento Unificado dos Investigadores e Escrivaos da Policia 

Civil da Bahia), 

6-Compop (Prof. Jonicael Ferreira), 

7-Caio Bandeira (Aluno Ufba-Grupo Ambientalista do Estado da Bahia), 

8-Instituto Steve Biko (Gabriela Gusmão), 

9-Empresa Júnior e Nej-Ufba ( Sandro Souza), 

10-Ubiratan Freitas (Entrega de Alimentos aos Moradores da Praça da 

Piedade). 

 

 

 

 

 

Março 

 

 

1-Lilian Marinho (Oficina de Cartazes-Mulheres do Movimento Social), 

2- Léa Santana (Dia das Mulheres) 

3-Vânia Galvão (Vereadora) 

4- Reitoria (Forum Social Mundial) 

5- Apoio FCE ( Reunião Escolha dos Representantes Dos Técnicos 

Administrativos dos Colegiados da Graduação e da Pós-Graduação) 

6-Cecane (Soraya e Nilton), 

7- Compo (Rádio Acauã). 

Abril 1-Diretorio Academico(Semana Do Calouro), 

2-Fndc (Prof. Jonicael Ferreira-Radio Acauã), 

3- Empresa Júnior/Liga de Mercado Financeiro ( Robson Crispim), 

4-Cecane (Soraya E Nilton), 

 5-Psol (Hilton Coelho), 

6-Apub (Eleição dos Membros),   

7-Lílian Marinho-Ufba (Mulheres do Movimento social)  

Maio 1-Nec/Gepode (Uallace), 

2- Odac (Cintia Silva De Deus-Socióloga/Ufba), 

 3-Maura Cristina (Mstb-Mov.Dos Sem Teto Da Bahia), 4-Mario Possas(Prof. 

Hamilton), 
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5-Abulai Baldé ( Aluno Ufba-Viii Encontro da África Na Bahia), 

6- PSOL (Danilo Mota), 

7-Luciana Rodrigues (Programa Corra Pra o Abraço), 

8-Compop (Prof. Jonicael Ferreira E Mônica), 

9- PSOL (Hilton Coelho e Cecilia Silva), 

10- Prodep (Danca Salão-Prof. Antonio), 

11- Inst. Steve Biko (Gabriela Gusmão), 

12-Apub (Eleição Reitor), 

13- PSOL ( Danilo Moura)  

Junho 1-Compop, 

2-Cecane, 

3-Michele Sodré(Ufba-Historia), 

4-Unipol, 

5-PDT (Fabricio Torres), 

6-NIAPI, 

7- Jorge Augusto Portela e Cristiano Cabral(Ufba),  

8-Silas Felix (Mnu) 

Julho 1-Assufba, 

2-Silas Felix (Movimento Negro Unificado de Salvador), 

3-Unimar (Universidade do Mar(Prof. Ihering), 

4- Compop (Prof. Jonicael Oliveia), 

5-Marize Carvalho-Ufba, 

6- Ssoa-Ufba (Concurso Vagas Residuais), 

7- Leonardo Kesch(Mestrado Ppgau-Ufba), 

8- Ubirajara Freitas (Ex- Aluno, Entrega de Alimentos Para Os Moradores de 

Rua da Praça Da Piedade, 

9-Prof. Adriana Antônia Nascimento-Ufba (Aula-Fac. Serviço Social), 

10-Psol (Hilton Coelho), 

11-Psol (Priscila Costa), 

Agosto 1-Unipol, 

2- Eline Matos (Ex Aluna), 

3-Niap (Núcleo Inter-Institucional de Ação Pró-Idosos), 

4- Compop, 

5- Alice Nery (Graduanda De Eng. De Controle   Fl2/4 Automação De 

Processos-Ufba), 

6-Corecon (Livia Santana-Curso), 

7-Michele Sodré/Antonio Lobo-História/Ufba), 

8- Laura Carvalho (Prof. Filgueiras), 

9-Leonardo (Onu-Prof.Rodrigo). 

Setembr

o 

1-Unimar (Universidade Do Mar(Prof. Ihering), 

2- Exame Anpec  2019 (Ppge), 

3-Robson Crispim (Liga de Mercado Financeiro/Ufba), 

4-Luiz Tourinho (Prof. Wilson), 

5-Otavio Canuto (Prof. Hamilton), 

6-Policia Militar (Ant. Arnaldo),   

7- Niap (Núcleo Inter-Institucional de Ação Pró-Idosos), 

8- Corecon (Livia Santana-Curso), 

9-Diretorio Academico (Festa Bareco), 
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10-Instituto Steve Biko (Gabriela Gusmão), 

11-Empresa Júnior (Robson Fernandes E Prof. Ihering). 

Outubro 1-Instituto Steve Biko (Gabriela Gusmão), 

2-Policia Civil (Jorge Souza), 

3-Compop (Prof. Jonicael Oliveia), 

4-T.R.E (Eleições ), 

5- Grupo de Zoonoses, 

6- Leonardo Kelsch (Mestrando Poge-Au/Ufba), 

7- Cecane (Suraya/Nilton), 

8-Michele Sodré/Antonio Lobo-História/Ufba, 

9-Liga Mercado Financeiro (Robson Crispim), 

10- Evilásio (INSS). 

Novemb

ro 

1-Compop ( Conselho Comunicação e Políticas Públicas Da Região 

Metropolitana de Salvador), 

2-Sindiprev (  ), 

3-Maria Joana Uzeda (Aluna da Fac. Ciências Sociais-Marcha Mundial das 

Mulheres), 

4- Unipol, 

5-Lilian Marinho (Rede Feminista da Saúde), 

6-Eline Matos (Ex Aluna de Economia e o Prof. De História da Ufba-Carlos 

Zacarias), 

7-Michele Sodré (Aluna da Ufba do Curso da Pós de Historia, Juntamente com 

o Prof. Antonio Lobo-Curso de Extensão, 

8-Profª Daniele do Pac (Prova), 

9-Ubirajara Freitas (Ex- Aluno, Entrega de Alimentos Para os Moradores de 

Rua na Praça da Piedade 

10- Empresa Júnior-Robson, 

11-Evilásio (INSS). 

Dezembr

o 

1-Reitoria, 

2-Liga de Mercado Financeiro, 

3-PPGE,  

4-Policia Militar, 

5-Unipol (Movimento Unificado Dos Investigadores e Escrivaos Da Policia 

Civil Da Bahia),   

6-Michele Sodre (Icg/Ufba). 

 

6. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOS CURSOS 

6.1. Avaliação dos cursos de graduação 

Para melhor aprimorar o processo de ensino-aprendizagem no curso de graduação em 

Economia, o Colegiado do curso sugeriu e a plenária da Congregação aprovou e homologou a 

criação e a instituição do NDE - Núcleo de Desenvolvimento Estruturante. Foi elaborado um 

regimento ao NDE e a composição de docentes integrantes, tendo sido eleito o presidente do 

núcleo. Também, de conformidade com as orientações do NAPE - Núcleo de Apoio à 

Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais, a preocupação com problemas 

de capacitação de docentes foi avaliada.  

6.2. Avaliação dos cursos de pós-graduação senso estrito 
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Em 2018, ações de avaliação fizeram parte constante nas reuniões do colegiado do Programa 

de Pós-Graduação, quando, nas diversas plenárias realizadas, foram feitas observações sobre 

o padrão de desempenho e qualidade do curso de mestrado e doutorado na perspectiva da 

avaliação e controle da CAPES, tendo em conta os resultados prospectivos para o quadriênio 

de 2017, 2018, 2019 e 2020. De maneira geral, o programa vai se consolidando com a 

instituição do curso de doutorado em 2014 e, das primeiras realizações de defesa de tese em 

2018. Porém, o curso apresenta algumas restrições em termos médios, no quesito relativo a 

produção docente em matéria da avaliação Qualis da CAPES.  

Assim, dentro deste bojo, uma comissão da CAPES realizou uma visita de acompanhamento 

junto ao PPGE, tendo como principal motivo observar o desenvolvimento do programa após a 

visita realizada em 2015. Se as condições observadas naquele período tivessem sido mantidas, 

dificilmente o programa conseguiria superar os problemas relativos à produção intelectual e 

do corpo discente. Porém, a comissão foi surpreendida positivamente ao encontrar um 

programa com superação de disputas internas e com uma construção institucional adequada e 

suficiente maturidade acadêmica, redesenhando-se na perspectiva adequada à pesquisa e a 

formação dos estudantes. 

Conforme o relatório desta visita de acompanhamento da CAPES, realizada entre 12 e 13 de 

dezembro de 2018, pelos consultores Adriana Moreira Amado e Mariano Laplane, se 

descreve: 

 

6.2.1. Sobre a infraestrutura geral:  

A visita teve lugar no prédio que abriga o programa. O prédio está localizado no centro de 

Salvador, é de fácil acesso a professores e estudantes. Trata-se de um prédio antigo, porém 

bastante bem mantido. Os docentes têm salas para trabalho, atendimento de alunos, pesquisa 

etc. As salas são arejadas e com dimensão bastante adequada, há equipamentos compatíveis 

com a realização de trabalhos de pesquisa. A biblioteca é adequada. Essas condições já 

haviam sido observadas em visita de 2015. Nesta visita, observamos que foram criados novos 

espaços para estudo dos estudantes, bem como alguns laboratórios voltados para pesquisa que 

têm tido um impactos bastante positivos sobre as atividades de pesquisa dos estudantes e 

aprofundado a interação com o corpo docente.  

Conclusão: Neste sentido, as condições de trabalho do programa melhoraram tanto no que 

tange aos estudantes quanto aos docentes.  

6.2.2. Sobre o corpo docente, Estrutura do curso, relações acadêmicas e produção 

científica infraestrutura geral:  

“Aspectos relevantes observados/discutidos/relatados: Listar todos os aspectos, de acordo 

com o Roteiro de visita: A comissão reuniu-se com o corpo docente no primeiro dia de visita 

(12/12/2018) na parte da tarde. A reunião foi marcada para esse horário por nesse momento 

termos já uma visão panorâmica do programa vinda da reunião com os estudantes e com a 

coordenação do programa, ocorridas  anteriormente. Na última visita realizada ao programa 

(2015) a Comissão observou uma clima muito tenso entre os docentes, decorrentes de 

disputas teóricas internas ao corpo docente. As disputas entre os docentes e seu impacto 

negativo na formação dos alunos e na produção intelectual constituíram a maior preocupação 

da Comissão de Avaliação. Em função de uma produção intelectual considerada baixa e que 

colocaria o programa em situação de risco, dado que é um programa que abriu um doutorado 

recentemente, foi sugerida a visita. Não apenas para verificação do estado atual do programa, 

mas para orientações associadas à dinâmica de avaliação. Observamos que parte dos 

problemas associados ao corpo docente foram superados. As diferenças entre as áreas de 
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concentração foram melhor desenhadas e isso facilitou a interação de pesquisa entre os 

docentes e os estudantes vinculado a cada área. Por outro lado, estabeleceu disciplinas mais 

coerentes com a proposta do programa, contribuindo desta forma, para um melhor 

desempenho dos estudantes. Os problemas relativos à renovação do corpo docente, 

verificados na visita anterior, foram parcialmente superados. De alguma forma formou-se 

consenso sobre o modus operandi desse processo e conseguiram novos docentes com um 

perfil adequado às áreas de concentração.” 

Conclusão: Esta comissão acredita que os caminhos trilhados são positivos para a 

consolidação do programa de doutorado e para o desenvolvimento adequado do mestrado. 

6.2.3. Sobre o corpo discente, teses e dissertações:  

A reunião com o corpo discente ocorreu na tarde do primeiro dia da visita. Teve início com a 

apresentação de cada aluno, com ênfase em sua origem de formação, nas expectativas sobre o 

curso quando de seu ingresso, na percepção atual do curso, nos problemas que teve ao longo 

do curso e em sua perspectiva profissional futura. A reunião com os discentes ocorreu na 

manhã do dia 12/12/2018. Havia um número bastante grande de discentes (em torno de 30). 

Observou-se que a origem dos discentes é bastante diversificada, ainda que a maioria venha 

da própria UFBA. Há um equilíbrio do número de estudantes pelas áreas de concentração. Os 

estudantes mostraram-se bastante motivados com o curso e acreditam que suas expectativas 

estão sendo bem atendidas pelo programa. Há um número significativo de estudantes 

vinculados a Universidades do interior do estado, o que mostra a importância do programa 

para a consolidação da formação de pessoal de nível superior no estado. Outros estudantes 

estão inseridos em atividades associadas ao setor público, o que é outro efeito multiplicador 

importante do programa. As teses e dissertações estão sendo defendidas em tempo adequado. 

Ao contrário do verificado em visita em 2015 não há problema de represamento generalizado 

de estudantes. Isso nos deixou bastante mais tranquilos em saber que a situação havia sido 

superada. Os estudantes mostraram-se bastante motivados para as atividades de pesquisa 

permanecendo nas dependências da universidade para atividades de pesquisa e estudo. Quase 

todos participam de grupos de pesquisa, o que tende a melhorar a qualidade das teses e 

dissertações. 

Conclusão: Acreditamos que o movimento de reorganização do corpo docente e de 

pacificação do mesmo tenha sido fundamental para superar os problemas observados no corpo 

discente no período anterior.  

 

6.2.4. Sobre a produção intelectual:  

A Produção Intelectual do Programa de Economia da UFBA teve uma avaliação que deixou o 

programa numa posição bastante vulnerável. Neste sentido, nossa visita teve um foco muito 

centrado nessa questão. Tivemos uma longa conversa sobre caminhos a serem trilhados para 

melhorar essa dimensão. Esclarecemos como a avaliação é feita. Esperamos que essa 

conversa tenha contribuído para melhorar o desempenho neste quesito, que no processo de 

avaliação é o grande risco para o programa. 

 

6.2.5. Sobre a inserção social e internacionalização:  

O programa tem interação com a graduação, essa situação deve ser mantida, pois representa 

parte da inserção social. Com relação à questões associadas à internacionalização, sugere-se 

iniciativas no sentido de promover maior intercâmbio com docentes estrangeiros não apenas 

com o objetivo de estabelecer vínculos acadêmicos para seminários etc. , mas também para 

projetos efetivos de pesquisa que permitam uma maior internacionalização do programa.  
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Conclusão: Contudo, no estágio atual do programa o foco principal deve estar centrado no 

fortalecimento e qualificação de sua produção intelectual, independentemente se em dimensão 

nacional ou internacional. 

Recomendações da Comissão de Visita:  

O programa deve: Consolidar os arranjos institucionais que permitiram compatibilizar 

perspectivas diferentes, em termos acadêmicos, de seus docentes sobre o programa e com isso 

consolidar a vocação para formação de pós graduação e atividades de pesquisa; Trabalhar de 

forma conjunta para aumentar e qualificar a produção intelectual do programa; Ampliar a 

perspectiva de internacionalização do programa 

 

7. RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS 

7.1. Contratos, convênios e acordos 

 

a) Projeto de Acordo de Cooperação Técnica – Modalidade FIDA, IICA – Instituto de 

Interamericano de Cooperação para Agricultura e a UFBA.  

 

b) A Direção recebeu um ofício 105/2018-AAI de 05 de novembro de 2018, referente ao 

processo 000205.1000424/2018-12, sobre o Convênio firmado entre a UFBA e a 

Universidade Agostinho Neto, em Angola, e que se solicita o envio do relatório detalhado das 

atividades realizadas e o registro dos deslocamentos.  

 

c) Convênio de cooperação técnico-científico: Acordo de cooperação técnico-científico entre 

o Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região e a 

Universidade Federal da Bahia, por meio da Faculdade de Economia. 

 

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CAPTAÇÕES 

Durante o ano de 2018 a Faculdade de Economia da UFBA foi contemplada com a 

importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que desse montante foram empenhados 

para compra de materiais R$ 19.653,45 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e três reais e 

quarenta e cinco centavos). 

Além disso, outros R$ 4.059,00 reais foram arrecadados via GRU a partir de atividades 

acadêmicas de professores da Unidade.  

Foram disponibilizados outros materiais para a Unidade, classificados como de consumo, 

requisitados junto ao Setor de Almoxarifado UFBA, sendo que a movimentação financeira 

direta desses outros materiais não ficou sob a responsabilidade da Faculdade de Economia. 

Reportamos na Tabela 1 abaixo o quadro orçamentário da Faculdade de Economia referente 

ao período de 01/01/2018 a 07/02/2019. A Tabela 1 mostra o relatório de despesas realizadas 

com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no montante total de R$ 19.653,45 

empenhados.  

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS  

Natureza da Despesa Valor Empenhado Valor Transferido Total 

Equip. Material Permanente  R$19.653,45 R$0,00 R$19.653,45 

Total: R$19.653,45 R$0,00 R$19.653,45 

 

9. PREMIAÇÕES 

callto:000205.1000424
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A primeira tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação - PPGE - UFBA, "A Economia 

do Conhecimento e Uma Nova Forma de Dependência no Capitalismo Brasileiro", de autoria 

de Elizabeth Moura Germano de Oliveira, recebeu a premiação de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) por ter sido colocada em 1º lugar no XXIV Prêmio Brasil de Economia - 2018 do 

Conselho Federal de Economia (COFECON). O Quadro 5 mostra outras premiações obtidas 

no período. 

 

Quadro 5 - Premiações obtidas no âmbito do PPGE – UFBA, 2018 

Aluno Prêmio 

Amanda Lima Cravo XXII Prêmio BNB de Economia Regional 

Diego Nunes Teixeira Prêmio INFI-Febraban de Economia Bancária 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentamos alguns dados em quadros anexos. Esses quadros resumem atividades e serviços 

complementares realizados pelos diferentes setores que compõem a estrutura da Faculdade de 

Economia, justificando a contribuição coletiva e individualizada dos servidores 

administrativos.  

Foi observado, conforme a Portaria núm. 147/2018 do gabinete da Reitoria, a verificação de 

situações de nepotismo no âmbito da UFBA, a fim de se cumprir os dispositivos constantes 

dos Decretos 7.203, de 04/06/2010, e Decreto n. 9.203, de 22/11/2017 do Governo Federal. 

O PPGE em meio à decisão aprovada por sua plenária atualizou e aprovou em sessão plenária 

de 29 de outubro de 2018, um Novo Regulamento Interno do Programa de Pós-Graduação em 

Economia da UFBA, que fora apresentado em Ofício n. 077/2018 – PPGE, como proposta do 

novo Regulamento Interno do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFBA. 

A direção da Faculdade deu encaminhamento ao processo sobre plágio no TCC – A 

congregação acatou a sugestão da Procuradoria, e sugeriu uma nova apresentação de defesa 

de monografia à ex-estudante, Daniele Nascimento Silva, anulando a anterior e indicando um 

novo orientador. 

Finalmente, ressaltamos a emergência de restrições que se traduzem na incapacidade de 

cumprir plenamente as exigências materiais e de serviços de apoio ao pleno funcionamento da 

unidade, quais sejam: 

1. Limitação na disponibilidade de aparelhos de ar condicionado para muitas salas e espaço de 

trabalho; 

2. Houve grande frequência de falta de energia no prédio, o que carretou na impossibilidade 

do desenvolvimento normal dos cursos e atividades acadêmicas em geral; 

3. Muitas necessidades correntes da unidade são solucionadas por via de recursos próprios do 

corpo docente e ações colaborativas individuais;  

4. Forte restrição orçamentária para a gestão das necessidades da unidade;  

5. Finalmente, enfatizamos a urgência de manutenção da fachada do prédio, em razão de 

riscos à vida da comunidade interna e externa. 

 

Salvador, 08 de março de 2019 

Henrique Tomé da Costa Mata 

Diretor da Faculdade de Economia/UFBA 
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ANEXOS  

 

Quadro A- Portarias editadas em 2018 

 

 
Fonte: Arquivo do Departamento. 

 

Quadro B- Atestados e declarações fornecidos. 

 

 
Fonte: Arquivo do Departamento 

 

Quadro C- Requerimentos de aproveitamento de Estudos 

 

 
Fonte: Protocolo do Departamento. 
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Quadro D – Atividades realizadas pela Secretaria de Administração da Faculdade de 

Economia, em 2018. 

Ordem Discriminação Quantidade/Total Total  

Parcial 

01 Atas de Reuniões da 

Congregação 

19  

02 Carta Convite 15  

03 Convocação de Reunião 19  

04 Comunicação Interna 10  

05 Concursos/Edital 01/2018 02  

1-Contratação de Professor Por 

Tempo Determinado (Substituto) 

Semestre 2018.2 e2-Concurso Para 

Carreira de Magistério Superior Edital 

01/2018 

 

5.1 Concursos 20 Documentos  

06 Correspondências externas 

recebidas 

20  

07 Correspondências recebidas 

UFBA 

41  

Ofícios 23 

Resolução 01 

Ordem 01 

Convite 01 

Formulário 03 

Proposta 01 

Comunicado 01 

E-Mail 10 

08 Declaração 10  

09 Estágio 29  

Termo de Compromisso 18 

Termo Aditivo 07 

Termo de Finalização 01 

Plano de Estágio 03 

10 Ofícios emitidos 36  

11 Portarias 05  

12 Processos E Documentos 

Enviados Via Sistema SIPAC 

10  

Processos 08 

Documentos 02 
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13 Prodep-Processos e Documentos 

enviados Via Sistema SIPAC 

13  

Processos 05 

Documentos 07 

Ofício On-Line 01 

14 Reitoria Doc Recebidos 08  

15 Servidores/Documentos /Prodep-

Recebidos e Enviados. 

19  

16 Concessão para Uso do espaço da 

faculdade  

314  

Auditório 51 

Congregação 85 

Espaço Paulo Brandão 10 

Portaria/Recepção 02 

Sala De Aula 166 

 

Quadro E – Relação de espaços cedidos na Faculdade de Economia, em 2018. 

Período Salas: 

interna e externa 

Congregação: 

interna e externa 

Auditório: 

interna e externa 

Espaço Paulo 

Brandão 

jan/18 00 - 11 04 - 00 03 - 01 00 - 00 

Fev  04 - 10 12 - 01 01 - 02 00 - 01 

mar 00 - 10 01 - 00 01 - 02 00 - 01 

abr 02 - 12 08 - 00 05 - 02 00 - 01 

maio 05 - 03 06 - 00 02 - 05 00 - 01 

junh 04 - 16 02 - 00 03 - 00 00 - 00 

jul 11 - 16 09 - 01 01 - 02 00 - 01 

ago 02 - 05 03 - 00 02 - 01 00 - 00 

set 05 - 06 04 - 02 04 - 04 02 - 00 

out 01 - 05 05 = 01 01 - 04 00 - 00 

nov 06 - 12 08 - 00 00 - 03 00 - 00 

dez/18 16 - 04 18 - 00 01 - 01 02 - 01 

sub-total 56 - 110 80 - 05 24 - 27 04 - 06 

 166 85 51 10 

 

1. DOCUMENTOS ELABORADOS. 

Em 2018, o Departamento editou duas Portarias e forneceu oito atestados e declarações. 

Também se elaborou dois editais para seleção de professores substitutos, emitiu quatrocentos 

e três programas de componentes curriculares autenticados a oitenta e quatro requerentes e 

remeteu vinte e oito ofícios a diversos destinatários, tratando de assuntos variados. 
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2. REQUERIMENTOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

O Departamento de Economia emitiu seis pareceres em requerimentos de aproveitamento de 

estudos no exercício 2018, atendendo às solicitações dos Colegiados de Ciências Sociais, 

Engenharia e Estatística.  

 

3. REUNIÕES DE DEPARTAMENTO 

Em 2018, o Departamento de Economia se reuniu em nove ocasiões, nas quais foram 

decididos os seguintes assuntos: 

 

Deliberações da reunião realizada em 31 de janeiro de 2018: 

• Formação de comissão para analisar o pedido de progressão funcional do professor 

Antonio Renildo Santana Souza, da classe Adjunto, nível IV, para associado, nível I.  

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de progressão funcional do 

professor André Luís Mota dos Santos, da classe Adjunto, nível I para II. 

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de progressão funcional do 

professor André Luís Mota dos Santos, da classe Adjunto, nível II para III.   

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de progressão funcional do 

professor André Luís Mota dos Santos, da classe Adjunto, nível III para IV.   

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de progressão funcional do 

professor Lielson Antonio de Almeida Coelho, da classe associado, nível I para II. 

• Substituição de membro da comissão que analisou o pedido de progressão funcional do 

professor Alynson dos Santos Rocha, da classe Adjunto, nível I para II e apreciação do 

parecer. 

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de progressão funcional da 

professora Gisele Ferreira Tiryaki, da classe Adjunto, nível IV para a classe associado, 

nível I. 

• Apreciação de parecer da comissão que analisou o relatório de estágio probatório, 

primeira fase, do professor Vitor Araujo Filgueiras. 

• Apreciação de parecer da comissão que analisou o relatório de estágio probatório, 

primeira fase, do professor Vinícius de Araújo Mendes. 

• Apreciação de parecer da comissão que analisou o relatório de estágio probatório, 

primeira fase, da professora Diana Lúcia Gonzaga da Silva. 

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de progressão funcional da 

professora Cláudia Sá Malbouisson Andrade, da classe Adjunto, nível III para IV. 

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de progressão funcional do 

professor Antonio Ricardo Dantas Caffé, da classe Adjunto, nível I para II. 

• Apreciação de parecer da comissão que analisou o relatório de estágio probatório, 

primeira fase, do professor Daniel Lemos Jeziorny. 
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• Apreciação de parecer da comissão que analisou o relatório de estágio probatório, segunda 

fase, do professor Daniel Lemos Jeziorny. 

• Formação de comissão para analisar o pedido de progressão funcional do professor 

Leonardo Bispo de Jesus Junior, da classe Adjunto, nível I para II. 

 

Deliberações da reunião realizada em 6 de fevereiro de 2018: 

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de promoção do professor 

Antonio Renildo Santana Souza, da classe Adjunto, nível IV, para a classe associado, 

nível I. 

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de progressão funcional do 

professor Leonardo Bispo de Jesus Junior, da classe Adjunto, nível I para II. 

 

Deliberações da reunião realizada em 21 de fevereiro de 2018: 

• Formação de comissão para analisar o pedido de promoção do professor Gervásio Ferreira 

dos Santos, da classe Adjunto, nível IV, para a classe associado, nível I. 

• Solicitação de renovação do afastamento do professor Luiz Alberto Bastos Petitinga para 

realização de doutorado. 

• Apresentação de denúncia da aluna Iramaya Soeiro. 

• Apreciação do Planejamento Acadêmico 2018.1 

 

Deliberações da reunião realizada em 18 de abril de 2018: 

• Eleição de três membros para o Colegiado do Curso de Economia. 

• Indicação de dois membros para o Colegiado do Curso de Ciências Contábeis: um titular e 

um suplente. 

• Apreciação de parecer em relatório de estágio probatório, segunda fase, do professor 

Rodrigo Carvalho de Oliveira. 

• Abertura de discussão acerca da alocação de docentes para as disciplinas ECOB55 - 

Técnica de Pesquisa em Economia, ECOB91 - TCC I e ECOB94 - TCC II. 

 

Deliberações da reunião realizada em 28 de maio de 2018: 

• Indicação de membros para composição das bancas examinadoras dos concursos para a 

carreira de magistério superior, nas áreas de Macroeconomia e Economia Política, 

Estruturas Produtivas, Comerciais e Financeiras do Capitalismo Recente. 

• Sugestão de datas para realização das provas dos concursos para a carreira de magistério 

superior. 

• Número de vagas e carga horária do processo seletivo para professor substituto. 

• Apreciação do parecer em relatório de estágio probatório, segunda fase, do professor 

Rodrigo Carvalho Oliveira. 
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• Apreciação do parecer em relatório de estágio probatório, terceira fase, do professor 

Uallace Moreira Lima. 

• Apreciação do parecer em solicitação de promoção do professor Gervásio Ferreira dos 

Santos, da classe adjunto, nível IV, para associado, nível I. 

 

Deliberações da reunião realizada em 11 de junho de 2018: 

• Indicação de membros para composição da banca examinadora do concurso para a 

carreira de magistério superior, na área de Macroeconomia. 

• Indicação de docente para membro do Núcleo Docente Estruturante. 

 

Deliberações da reunião realizada em 16 de julho de 2018: 

• Apreciação de parecer em pedido de promoção do professor Raymundo José Santos 

Garrido, da classe adjunto, nível IV, para associado, nível I. 

• Apreciação de parecer em relatório de estágio probatório do professor Rodrigo Carvalho 

Oliveira, terceira fase. 

• Apreciação de parecer em relatório de estágio probatório do professor Leonardo Bispo de 

Jesus Junior, terceira fase. 

• Formação de comissão para analisar o pedido de progressão funcional do professor 

Henrique Tomé da Costa Mata, da classe associado, nível II para III. 

• Indicação de docente para compor o Colegiado do Curso de Ciências Contábeis – EAD. 

• Discussão acerca do planejamento das disciplinas ECOB55 - Técnica de Pesquisa em 

Economia, ECOB91 - TCC I e ECOB94 - TCC II para o semestre 2018.2. 

• Apreciação do planejamento acadêmico 2018.2. 

•  

Deliberações da reunião realizada em 23 de outubro de 2018: 

• Apreciação de parecer em pedido de progressão do professor Henrique Tomé da Costa 

Mata, da classe associado, nível II para III. 

• Apreciação de parecer em relatório de estágio probatório do professor Rodrigo Carvalho 

Oliveira, terceira fase. 

• Formação de comissão para analisar o pedido de progressão funcional do professor Carlos 

Frederico Azeredo Uchoa, da classe Adjunto, nível III para IV. 

• Formação de comissão para analisar o pedido de progressão funcional do professor 

Lielson Antônio de Almeida Coelho, da classe associado, nível II para III. 

• Formação de comissão para analisar o pedido de promoção do professor André Luís Mota 

dos Santos, da classe adjunto, nível IV, para Associado, nível I. 

• Indicação de docente para compor o Colegiado do Curso de Ciências Contábeis. 

• Liberação do professor Raymundo José dos Santos Garrido para participar, na condição de 

docente permanente, do Programa de Pós-Graduação ProfÁgua Mestrado Profissional em 

Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. 
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• Pedido de credenciamento do professor Vítor de Athayde Couto junto ao Programa 

Especial de Participação de Professores Aposentados - PROPAP. 

• Concurso público para docente em regime de dedicação Exclusiva. 

 

Deliberações da reunião realizada em 11 de dezembro de 2018: 

• Apreciação do parecer em relatório de estágio probatório, segunda fase, do professor Vitor 

Araújo Filgueiras. 

• Apreciação do parecer em relatório de estágio probatório, segunda fase, da professora 

Diana Lúcia Gonzaga da Silva. 

• Apreciação do parecer em relatório de estágio probatório, terceira fase, do professor 

Daniel Lemos Jeziorny. 

• Apreciação do parecer em relatório de estágio probatório, terceira fase, do professor 

Rodrigo Carvalho Oliveira. 

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de progressão funcional do 

professor Carlos Frederico Azeredo Uchoa, da classe Adjunto, nível III para IV. 

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de progressão funcional do 

professor Lielson Antonio de Almeida Coelho, da classe associado, nível II para III. 

• Apreciação do parecer da comissão que analisou o pedido de promoção do professor 

André Luís Mota dos Santos, da classe adjunto, nível IV, para Associado, nível I. 

• Liberação da professora Gisele Ferreira Tiryaki para participar, na condição de docente 

permanente, do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Faculdade de Ciências 

Contábeis / UFBA. 

• Solicitação de renovação do afastamento do professor Luiz Alberto Bastos Petitinga para 

realização de doutorado. 

• Pedido de credenciamento do professor Raymundo José Santos Garrido junto ao 

Programa Especial de Participação de Professores Aposentados - PROPAP. 

• Atualização de formulário do Programa de Qualificação Docente - PROQUAD. 

• Pedido de afastamento para realização de estágio de doutoramento do professor Paulo 

Balanco. 

• Substituição de membro de comissão para analisar os relatórios de estágio probatório, 2ª e 

3ª fases, do professor Vinicius de Araújo Mendes. 

• Apreciação do Planejamento Acadêmico 2019.1. 


