1. APRESENTAÇÃO
O presente Relatório tem por objetivo relatar as atividades mais relevantes
desenvolvidas pelo Instituto de Geociências (IGEO)/UFBA no ano de 2018, o qual agregou o
final do semestre 2017.2 e os semestres 2018.1 e 2018.2. O contínuo apoio da Administração
Central e de todos os segmentos da Unidade foi fundamental para concretização de ações
relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, bem como no incentivo ao empreendedorismo,
criação e inovação, almejando estar em consonância com os objetivos, metas e diretrizes do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFBA.

2. VISÃO GERAL
2.1 Breve histórico da Unidade
A criação do Instituto de Geociências (IGEO) se deu no âmbito da Reforma
Universitária de 1968 (Decreto - Lei nº 53, de 18.11.1966), como fruto de investimento em
pesquisa e criação de diversos institutos básicos. Sua inauguração se deu em 31 de março de
1970, abrigando o Curso de Graduação em Geologia (reconhecido pelo Decreto nº 43/804
de 23.05.1958), o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais, o Laboratório de
Geoquímica, as disciplinas da área geológica do Curso de História Regional da Faculdade de
Filosofia e da Escola Politécnica, e o Curso de Graduação em Geografia (reconhecido pelo
Decreto nº17/206 de 21.11.1944) que funcionava, anteriormente, na Faculdade de Filosofia.
Em 31.10.91, o Curso de Graduação em Geofísica, foi aprovado pela Câmara de Ensino de
Graduação (CEG) da UFBA, com ingresso da primeira turma no vestibular de 1992 e
reconhecido conforme Portaria nº 1/24 de 08.09.1995 do MEC. O Curso mais recentemente
criado foi Curso de Graduação em Oceanografia (aprovado pela Câmara de Ensino de
Graduação em 09.09.03, parecer n° 185/03), com ingresso da primeira turma em 2004.
Atualmente o IGEO congrega quatro Cursos de Graduação e quatro Programas de PósGraduação, conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação ofertados no IGEO/UFBA.
Curso/Graduação
Geologia
Geografia
Geofísica
Oceanografia

Modalidade
Bacharelado
Licenciatura/Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Curso/Pós-Graduação

Geologia
Geografia
Geofísica
Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO)

Turno
Diurno
Diurno
Noturno
Diurno
Diurno
Nível
Mestrado/Doutorado
Mestrado/Doutorado
Mestrado/Doutorado
Mestrado/Doutorado

2.2 Organograma da Unidade e/ou outras informações relevantes sobre o Regimento da
Unidade
O Instituto de Geociências, em consonância com o Estatuto e Regimento Geral da
UFBA, encontra-se estruturado, além dos gestores em diversas posições, em órgãos
colegiados cujas composições estão amparadas, também, no seu Regimento Interno
(Resolução CONSUNI nº 08/11), o qual rege:
Art. 3. O IGEO tem a seguinte estrutura:
I – Congregação;
II – Diretoria:
a) Coordenação de Ensino;
b) Coordenação Administrativa e Financeira
III - Unidades Colegiadas de Ensino, Pesquisa e Extensão:
a) Colegiados de Cursos de Graduação;
b) Colegiados dos Programas de Pós-Graduação;
c) Núcleos interdisciplinares de pesquisa e extensão.
IV – Departamentos;
V – Órgãos Complementares.
O órgão máximo deliberativo é a Congregação, cuja composição inclui o Diretor e
Vice-Diretor do IGEO, Chefes de Departamentos e Coordenadores de Colegiados dos Cursos
de Graduação e de Pós-graduação, representantes das classes dos professores, dos Servidores
Técnicos Administrativos e dos alunos, além dos representantes do IGEO nos órgãos
superiores.
São quatro departamentos: o de Geografia, o de Geologia, o de Geofísica e o de
Oceanografia, de certa forma determinados pelos quatro cursos de Graduação sediados na
Unidade. Cada departamento tem o seu órgão deliberativo e participam todos os professores
permanentes nele lotados, incluído os docentes contratados por tempo determinado e
representantes discentes.
São quatro Colegiados de Graduação: i) Geografia; ii) Geologia; iii) Geofísica; iv)
Oceanografia; e quatro Colegiados de Programas de Pós-Graduação: i) Geofísica; ii)
Geologia; iii) Geografia; iv) Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente. Participam desses
Colegiados os representantes dos docentes permanentes e representantes discentes.
O órgão complementar Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia (CPGG) é,
legalmente, interunidades, pois relaciona-se também ao Instituto de Física da UFBA.
O IGEO possui alguns Núcleos de Pesquisa e de Extensão, o Núcleo de Estudos
Ambientais (NEA) e o Núcleo de Estudos Hidrogeológicos e do Meio Ambiente (NEHMA).
Os núcleos de pesquisa, liderados por professores permanentes lotados na unidade, conduzem
pesquisas em diversas áreas de ciências da terra e humanas, no caso da Geografia, e, em
muitos casos, captam recursos extra-orçamentários (ANP, PETROBRAS, CBPM) que
atendem nas rubricas de material permanente, de consumo, de pessoal, incluindo as bolsas de
pesquisa, iniciação científica e de estudos que se somam às fontes clássicas: CNPq, CAPES e
FAPESB. Vale ressaltar que aqui encontram-se duas instituições âncoras do Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia: o de Geofísica do Petróleo (INCT/GP) e o de Ambientes
Marinhos Tropicais.

3. CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO
3.1 Titulação do corpo Docente e do quadro Técnico Administrativo
O corpo docente do Instituto de Geociências é composto por 79 professores
permanentes, cuja situação funcional está distribuída nas classes: Titular, Associado, Adjunto
e Assistente. A Tabela 2 ilustra tal distribuição em função da lotação em cada um dos quatro
Departamentos. O quadro de professores substitutos foi variável ao longo dos semestres,
tendo sido renovados/contratados oito professores nessa categoria em 2018.2.
Tabela 2 – Distribuição da Classe por departamento de lotação dos Professores permanentes.
Departamento
Geofísica
Geografia
Geologia
Oceanografia
Total

Assistente
1
3
2
6

Classe
Ajunto
Associado
8
5
8
9
9
5
9
7
34
26

Titular
4
1
3
5
13

Total
18
21
19
21
79

O quadro de técnicos permanentes do Instituto de Geociências consta de 48 servidores,
sendo três Assistentes de Laboratório, 21 Assistentes em Administração, quatro Auxiliares em
Administração, um Eletricista, um Geólogo, um Impressor, dois Motoristas, um Porteiro, dois
Químicos, duas Secretárias Executivas, quatro Técnicos de Laboratório, três Técnicos de
Tecnologia da Informação, um Técnico em Contabilidade, um Técnico em Geologia e um
Técnico em Radiologia.
3.2 Regime de trabalho do corpo Docente e do quadro Técnico Administrativo
Dos 79 professores permanentes lotados no Instituto de Geociências, 74 possuem
dedicação exclusiva, um possui regime 40h semanais e três estão no regime de 20h semanais.
Essa configuração permite um engajamento muito forte do corpo docente com os Programas
de Pós-Graduação e atividades de extensão.
Os servidores técnicos da Unidade são lotados em regime de 40h semanais. Alguns
servidores se encontram em condição de 30h/semanais por condição judicial. Por designação
da Portaria 09/2015 DIR/GEO, em consonância como decreto presidencial 1.590/95, que
faculta às unidades e órgãos a flexibilização da carga horária dos seus servidores, servidores
técnicos e docentes tem se debruçado na construção de Proposta, a qual foi apresentada pela
Unidade à Comissão de Ajuste de Jornada/UFBA e retornado para alguns ajustes.
3.3 Breve descrição e principais mudanças ocorridas no exercício, referentes ao do corpo
Docente e do quadro Técnico Administrativo
Durante o exercício de 2018 houve a contratação a partir de Concursos para cargos de
Docentes permanentes com incremento de 02 professores do Departamento de Oceanografia.
Houve a contratação temporária de três professores visitantes, através de Editais de Professor
Visitante, para o Programa de Pós-Graduação em Geologia, o Programa de Pós Graduação em
Geofísica e o Programa de Recursos Humanos em Petróleo e Meio Ambiente (PRH-52) do
IGEO/UFBA. A mudança de classe de 03 (três) Professores (02 deles de 20h para 40DE e 01,
de 20h para 40h) também se mostrou como um incentivo à carreira docente na Unidade.

Em relação ao quadro técnico administrativo, no exercício 2018 a reposição em função
das solicitações de servidores técnicos aposentados em exercícios anteriores permitiu o
ingresso de 03 (três) servidores.

3.4 Capacitação Profissional (cursos, treinamento etc.)
Ao longo do exercício de 2018, Docentes lotados em todos os Departamentos da
Unidade e Servidores Técnicos Administrativos realizaram cursos, mini cursos, oficinas,
treinamentos, continuidade de seus Projetos de Pesquisa ou qualificação, bem como
realizaram Cursos Promovidos pelo Núcleo de Capacitação da Pró Reitoria de Pessoas
(PRODEP)/UFBA.

4. INFRAESTRUTURA
O Instituto de Geociências tem uma área construída em torno de 14.590 m2, dividida em
cinco Blocos (A, B, C, D e E), essa distribuição pode ser visualizada na Figura 1. A Tabela 3
apresenta a distribuição por bloco/andar das diversas alocações físicas.
Figura 1 - Vista aérea do Instituto de Geociências.

LAPAG

Tabela 3 - Distribuição por bloco/andar das diversas alocações físicas do Instituto de
Geociências/UFBA, no ano de 2018.
Bloco A

Bloco B

Tipos

Bloco C

Bloco D

Bloco E

Total

ANDARES
1º 2º 3º 4º Térreo 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º Subsolo 1º 2º

Salas de aula

6

2

Sala de
informática

4 2 1 3 1 3

1

22

2

Sala de estudos

2

1

Laboratórios
didáticos
Gabinetes de
docentes
Laboratórios de
pesquisa

1

2

6

2

15 19 12

14

7

1

2

1

Sala de projetos

1

Salas de
estudantes

5

Elevadores

1

Sanitários

2 2

Sanitários PCD

2

Auditórios

2

3

2

15

9
1 5

2

11

4

3 1

4

3

12

84

2

2 2

27

1

4

2 1 1 1

2

2

1

21

1

1

2 2 2

2

2

21

1

1

6

2
1 1

3

1

5

Auditório de
1
vídeoconferência

1

Secretarias

2

1

3

Salas de reunião

2

1

1

Espação para
Cantina
Sala para
Fotocopiadora
Salas dos
C.A.s/D.A.s.
Almoxarifados

5

2

4
1

12
5

1

1

1

1

4

4

1

1

Salas de apoio
Copas
Salas para
Associações e
1
Sociedade
(Assufba e SBG)

4

1

3

1

2

13

2 1

5 1

1

1

11

1

1

3

1
1

2

4.1 Número de salas de aulas, de videoconferência, gabinetes, auditórios e demais
espaços com fatos relevantes
A Tabela 3 apresenta a distribuição por bloco/andar das diversas alocações físicas do
Instituto de Geociências. As aulas são ministradas tanto em salas de aula quanto em
laboratórios especializados, a depender da especificidade do componente curricular e são
disponibilizadas, por semestre, levando-se em consideração as demandas discentes das
turmas. Todas as salas são climatizadas e equipadas com projetor fixo de slides (multimídia),
lousas de vidro, apagador e pincel, mesas e cadeiras. Possuem boa iluminação e acústica. Os
auditórios, incluindo o de videoconferência, são utilizados para as apresentações dos
Trabalhos Finais de Graduação, defesas de Mestrado e Doutorado, Palestras, Concursos e
demais atividades.
Apesar da reforma e modernização do espaço destinado a Cantina, obra realizada em
2017, a ocupação do mesmo esteve em aguardo de processo licitatório para sua ocupação por
Concessionária especializada.
4.2 Laboratórios da Unidade
Os laboratórios didáticos especializados do IGEO se destinam a subsidiar as aulas
práticas ligadas aos componentes curriculares, tanto dos cursos de Graduação como dos
Programas de Pós-Graduação. Laboratórios destinados à pesquisa e inovação da unidade
promovem a ampliação de geração de conhecimento e consequentemente formação de
pessoal. A Tabela 3 aponta o quantitativo e distribuição dos mesmos.
Além disso, encontra-se em andamento a construção do Laboratório de Preparação de
Amostras (LAPAG), com verba vinculada a “Chamada Pública MCTI/FINEP/CT- INFRA
01/2008 e Convênio FINEP nº- 01.10.0690.0 destinado ao gerenciamento e preparação de
amostras do Instituto de Geociências da UFBA, envolvendo a sistematização e certificação de
processos e viabilizando o estabelecimento de um centro de excelência em prestação de
serviços, P&D, qualificação e especialização de recursos humanos, e criação de um ambiente
favorável à geração de Spinoffs de base científico-tecnológica (pré-incubadora). O LAPAG
vai ocupar uma área de 773 m2 com acesso pela Avenida Anita Garibaldi e está localizado em
contato com o Bloco B do IGEO (Figura 3).
Figura 3 - Vista aérea do IGEO, com detalhe para a construção do LAPAG.

4.3 Acervos e Memorial
O acervo da Biblioteca de Geociências foi transferido para a Biblioteca Universitária de
Ciências e Tecnologia Omar Catunda em 2017. Tal acervo concentra-se nas áreas de
Geofísica, Geografia, Geologia e Oceanografia. É composto por livros, periódicos, mapas,
slides, fotografias aéreas, fitas de vídeo, DVD e CD-Rom. Além disso, possui obras de
referência geral e especializada, como dicionários e enciclopédias.
O Instituto ainda conta também com acervo mobiliário, instrumentos de laboratório,
material didático, material de informática e multimídia, equipamentos e instrumentos
analíticos e coleções de minerais, rochas e fósseis.
4.4 Acessibilidade
No que tange à acessibilidade, o acesso principal ao prédio se dá por (Figura 4): a) Rua
Barão de Jeremoabo, através da Av. Adhemar de Barros; b) Av. Cardeal da Silva, por duas
vias – ladeira e escadaria próximo a Faculdade de Arquitetura, esta via portanto constitui-se
obstáculo. A partir dessas vias, para acesso ao interior da Unidade existe rampa de acesso, no
entanto não há piso tátil (Figura 5); c) Av. Garibaldi (Figura 4 e 6), onde há uma rampa de
acesso ao bloco E (para acessibilidade mais eficiente, aponta-se a necessidade de sinalização
adequada no estacionamento localizado nessa via).
Os acessos internos no IGEO se dão através de largos corredores principais (Figura 7),
onde se encontram elevadores nos blocos A, D e E (Figura 8), permitindo acesso a todos os
andares. A necessidade de sinalização sonora nos andares se constitui barreira a ser superada.
O Instituto conta com sanitários para pessoas com deficiência no 1º andar dos blocos A,
B e E e no subsolo do bloco E (Figura 9).
Os acessos às salas de aula, laboratórios e setores administrativos possuem larguras de
portas variando de 80 cm a um pouco mais de 2 metros. Aponta-se a necessidade de
instalação de sinalização em braile.

A
A
B
C

E
D

Figura 4 - Vista aérea do IGEO.

Figura 5 - Acesso da entrada principal do
IGEO.

Figura 6 - Acesso ao IGEO pelo estacionamento
da Avenida Garibaldi.

Figura 7- Corredores principais de acesso
aos blocos A, B, C e D.

Figura 8 - Elevadores de acesso aos blocos A,
B, C e D.

Figura 9 – Sanitários para pessoas com
deficiência.

4.5 Modo de atendimento aos alunos com deficiência de acordo com NAPE/PROAE
O Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais
(NAPE) tem auxiliado o Instituto de Geociências no suporte aos estudantes com diferentes
deficiências matriculados em seus Cursos. O apoio desse Núcleo (nas pessoas da
Coordenação e todos os servidores envolvidos) tem sido dado com reuniões com Direção,
Colegiado, Professores vinculado aos Cursos para planejamento das ações que melhor
atendam ao aprendizado dos alunos com as necessidades estabelecidas. O corpo acadêmico e
técnico da Unidade tem procurado atender a todas as orientações e recomendações do Núcleo
de forma a promover o aprendizado aos alunos com deficiência em similar magnitude que aos
demais.
Adicionalmente o NAPE tem orientado o IGEO no atendimento à servidores técnicos
com deficiência, aqui lotados, a exemplo de auxílio na aquisição de equipamentos que
facilitem o acesso à informação necessária.

4.6 Sustentabilidade (De acordo com Decreto nº 7.746/2012 e instrução da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação)
A direção do Instituto de Geociências, em consonância com o Decreto nº 7.746/2012,
implementou ações visando a sustentabilidade e menor impacto sobre recursos naturais como
flora, fauna, ar, solo e água. Foram implantados nos laboratórios de produção de água,
tanques coletores para captar e reutilizar a água proveniente do resfriamento dos destiladores
para produção de água para realização de análises químicas e físicas. Visando a redução do
impacto da utilização de copos e/ou garrafas descartáveis e objetivando o estímulo do uso de
utensílios reutilizáveis, foram instalados bebedouros de água potável nos andares da unidade.
Em parceria com a Coordenação de Meio Ambiente e Superintendência de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA (CMA/SUMAI-UFBA) foi possível implementar na
Unidade, sob gerenciamento e acompanhamento mensal de técnicos químicos aqui lotados, o
programa para descarte periódico e de forma correta do resíduo químico e biológico
produzido no IGEO, evitando acidentes pelo armazenamento e descarte inadequados.
Coletores seletivos de lixo estão implantados em diversas áreas da Unidade e seu manuseio se
dá pelos servidores terceirizados, treinados para tal função e a sistematização da coleta
realizada ocorre em todas as sextas-feiras. Nos setores administrativos e Núcleos, é
incentivado o uso racional de impressão, utilizando-se sempre que possível, frente e verso do
papel, tinta na qualidade normal/rascunho e outras atitudes para menor consumo energético.
Ainda como prática de ações visando a eficiência energética na Unidade deve ser
destacada a preocupação com o controle de vazamentos de água, para a qual é solicitado às
equipes especializadas da SUMAI a verificação periódica dos sistemas hidráulicos e dentre
situações constantes a regulação de válvulas para descargas e torneiras. Igualmente, é
solicitado à referida Superintendência a manutenção periódica de aparelhos de ar
condicionado, a fim de melhorar a eficiência da máquina e consequentemente diminuir
consumo energético.
5. ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
5.1 Atividades de Ensino
5.1.1 Ensino de Graduação
O Instituto de Geociências oferece cinco Cursos de Graduação, assim representados: 1)
Geofísica (Bacharelado); 2) Geologia (Bacharelado); 3) Geografia (Bacharelado e
Licenciatura) – diurno e noturno; e 4) Oceanografia (Bacharelado).
São ofertadas anualmente 25 vagas para o curso de Geofísica, 50 para Geologia, 60 para
Geografia Diurno, 40 para Geografia Noturno e 30 para Oceanografia. A maioria dos alunos é
oriunda de processo de seleção via SISU e alguns por ocupação de vagas residuais e
transferências externas.
A Tabela 4 apresenta quantitativamente os alunos ativos, trancamentos de disciplinas
(parcial e total), transferências internas, abandonos e concluintes dos referidos cursos de
Graduação do IGEO, no semestre 2018.1.

Tabela 4 - Quantitativo dos Cursos de Graduação do Instituto de Geociências/UFBA,
semestre 2018.1
Graduações do Instituto de Geociências/UFBA – 2018.1
Cursos

Geofísica

Geografia
Diurno

Geografia
Noturno

Geologia

Oceanografia

No de Alunos
Ativos

145

397

221

373

162

Trancamentos

02

04

03

06

02

Jubilados

00

00

00

00

00

Transferências internas

00

00

01

01

00

Abandonos

00

00

04

05

05

Concluintes

06

16

02

20

06

Fonte: SIAC/UFBA (2018)
A Tabela 5 sumariza numericamente os alunos ativos, trancamentos de disciplinas
(parcial e total) jubilados, de transferências internas, abandonos e concluintes dos referidos
cursos de Graduação do IGEO, no semestre 2018.2.
Tabela 5 - Quantitativo dos Cursos de Graduação do Instituto de Geociências/UFBA,
semestre 2018.2
Graduações do Instituto de Geociências – UFBA – 2018.2
Cursos

Geofísica

Geografia Geografia
Geologia
Diurno
Noturno

Oceanografia

No de Alunos
Ativos

115

411

195

333

124

Trancamentos

03

06

06

06

01

Jubilados

00

00

04

21

02

Transferências internas

05

06

05

00

07

Abandonos

00

00

00

00

00

Concluintes

09

13

10

17

03

Fonte: SIAC/UFBA (2018)
Os cursos de graduação do IGEO apresentaram os destaques abaixo relacionados:
•

Os cursos de Geologia e Oceanografia receberam comissões do MEC em 2018, para
avaliação in loco. Ambos os cursos alcançaram conceito 4 nas referidas avaliações de
reconhecimento.

•

Os Núcleos Docentes Estuturantes (NDE’s), constituídos para cada curso no IGEO,
mantêm revisão continuada de suas matrizes curriculares, frente às exigências da
Administração Central e das novas diretrizes nacionais para ensino superior, com
discussões nas plenárias dos Departamentos da Unidade, além de diálogos com os
diversos institutos que ministram aulas para os discentes do IGEO. Essas discussões têm
como finalidade a reedição das cargas horárias obrigatórias e readequação das cargas
horárias optativas e dos componentes curriculares aos eixos propostos pelas diretrizes.
Além disso, ao longo de 2018 tem sido realizado junto aos Departamentos e Colegiados,
ampla discussão sobre os estágios e/ou atividades extracurriculares obrigatórios e as
alternativas para adequação às realidades regionais e exigências postas nas diretrizes.

Em relação às aulas/atividades de campo para todos os Cursos do Instituto de
Geociências, deve ser destacado o empenho para realização do quantitativo apontado como
necessário para a diferenciada formação acadêmica, em conformidade com as exigências do
MEC, tanto para os Cursos de Graduação como para os Programas de Pós-Graduação. No
campo, o aluno pode correlacionar a teoria à prática, aprofundando sua visão crítica e
consolidando o conhecimento estudado em sala de aula. Tais conteúdos práticos em campo,
proporciona uma aprendizagem diferenciada ao alunado, agregando conhecimento altamente
especializado. Tais aulas são classificadas quanto à duração em campo como visitas técnicas
ou excursões. Para atendimento à demanda prática dessas categorias, com utilização de
veículos ou embarcações, é necessário dedicação especial para trâmites específicos por parte
da Direção, Colegiados, Docentes envolvidos e corpo técnico da Unidade e de setores da
PROAD, PROPLAN e PROGRAD/UFBA.

5.1.2 Ensino de Pós-Graduação, senso estrito, lato senso
A Unidade possui quatro Programas de Pós-Graduação stricto sensu (Tabela 6), com
expressiva participação do seu corpo docente tanto no Núcleo Permanente como no Núcleo
Colaborador dos mesmos. Os Programas compreendem:
- Programa de Pós-Graduação em Geofísica – Áreas de Concentração: Geofísica
Aplicada e Oceanografia Física. Níveis: Mestrado e Doutorado. Avaliação Quadrienal
da CAPES/2017: nota 4;
- Programa de Pós-Graduação em Geografia – Área de Concentração: Análise do
Espaço Geográfico. Níveis: Mestrado e Doutorado. Avaliação Quadrienal da
CAPES/2017: nota 4;
- Programa de Pós-Graduação em Geologia – Áreas de Concentração: Geologia
Marinha, Costeira e Sedimentar; Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos
Hídricos e Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral. Níveis: Mestrado e
Doutorado. Avaliação Quadrienal da CAPES/2017: nota 4;
- Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente
(POSPETRO) – Área de Concentração: Geoquímica do Petróleo e Ambiental. Níveis:
Mestrado e Doutorado. Avaliação Quadrienal da CAPES/2017: nota 4.

Tabela 6 - Síntese de informações relacionadas aos Programas de Pós-Graduação do Instituto
de Geociências/UFBA, em 2018
Programas de PósGraduação
Geofísica
Geografía
Geologia

Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado

N° de alunos N° de
Docentes
Nota
matriculados defesas credenciados CAPES
37
29
48
31
37
50
09

11
5
9
9
17
8
06

17
21
26

4
4
4
4
4
4
4

N° de
Bolsas
17
12
19
11
26
27
09

Geoquímica:
Petróleo e Meio
24
Ambiente
Doutorado
07
00
4
07
(POSPETRO)
Fonte: Secretarias da Pós-Graduações em: Geofísica, Geografia, Geologia e
POSPETRO do IGEO/UFBA.
Neste cenário deve ser ressaltada a ampla participação de docentes aposentados nos
Programas de Pós-Graduação do IGEO, incentivados pelo Programa Especial de Participação
de Professores Aposentados (PROPAP)/UFBA. As participações desses docentes nos
referidos Programas garantem a continuidade em atividades de ensino e pesquisa, além de
orientações a nível de mestrado e doutorado.
Destaca-se também a participação do Instituto de Geociências no Programa de Recursos
Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (PRH/ANP) do
MCTI, que concede bolsas de estudo, bolsas de pesquisa e taxa de bancada para a realização
de cursos stricto sensu com ênfase em áreas relacionadas à indústria do petróleo. Esse
Programa auxilia sobremaneira a formação de pessoal, tendo como destaque o incentivo aos
Programas de Pós-Graduação da Unidade. O IGEO participou, como sede, em dois
Programas:
- PRH 08 – Programa de Formação de Profissionais com Ênfase no Setor de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis; coordenado pelo Prof. Hédison Kiuity Sato;
- PRH 52 – Programa de Recursos Humanos em Petróleo e Meio Ambiente; coordenado
pelo Prof. Leonardo Sena Gomes Teixeira.
5.1.3 Relação entre Graduação e Pós-Graduação
O envolvimento da Graduação com Programas de Pós-Graduação da Unidade se faz
de forma constante em inúmeras atividades. Os docentes permanentes da Pós-Graduação
ministram aulas para discentes da Graduação e, portanto, é incentivada a participação desses
alunos na maioria dos Projetos submetidos aos Editais apresentados pelas Pró-Reitoria de
Ações Afirmativas e Assistência Estudantil e Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
(Programa Permanecer, PIBIC, PIBIT etc.). O estímulo à essas atividades resultam em
publicações que contemplam conjuntamente docentes, discentes de Pós-Graduação e
Graduação. Merece destaque ainda a participação de discentes de Graduação em Projetos de
Pesquisa financiados por diversas fontes de fomento e empresariais, coordenados por
Docentes da Unidade, ligados aos Programas de Pós-Graduação, igualmente resultando em
publicações, relatórios, patentes e produtos diversos.

Destaca-se também a atuação de alunos dos Programas de Pós-graduação do IGEO
como professores substitutos em disciplinas dos cursos de graduação fato que promove
sinergia com resultados positivos.
5.2 Atividades de Pesquisa: linhas de pesquisa, projetos e financiamentos
As linhas de pesquisa no IGEO estão vinculadas aos quatro Programas de PósGraduação stricto sensu, que abarcam 25 grupos de pesquisa vinculados a esses programas.
Todos os grupos estão formalmente registrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do
CNPq e devidamente registrados na UFBA. São eles:
▪ Grupo de Estratigrafia Teórica e Aplicada (GETA)
▪ Programa de Exploração de Petróleo
▪ Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO)
▪ Cartografia Aplicada a Estudos Ambientais e de Ensino
▪ GeografAR - A Geografia dos Assentamentos na Área Rural
▪ CiTEPlAn: Cidade, Turismo, Espaço - Planejamento e Análises
▪ Espaço Livre
▪ Laboratório de Estudos Ambientais e Gestão do Território – LEAGET
▪ Produção do Espaço Urbano
▪ Gestão Ambiental em Região Costeira
▪ Estado, Território e Desenvolvimento (LESTE)
▪ Laboratório de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral
▪ Grupo de Pesquisa em Metalogênese, Modelos Metalogenéticos e Exploração
Mineral
▪ Neotectônica e Termocronologia Litorânea do Estado da Bahia
▪ Núcleo de Geologia Básica
▪ Remediação de Áreas Impactadas por Petróleo
▪ Sistemática, Biologia e Ecologia de Bryozoa
▪ Grupo de Oceanografia Tropical - GOAT
▪ Laboratório de Estudos Costeiros (LEC)
▪ Grupo de Estudo de Manguezais da Bahia
▪ Grupo de Estudos de Foraminíferos (GEF)
▪ Grupo de Estudos de Paleovertebrados
▪ Ecologia e Biomonitoramento do Plâncton
▪ Ecologia Marinha Tropical
▪ Recifes de Corais e Mudanças Globais
Deve–se destacar que o IGEO sedia dois núcleos interdisciplinares de pesquisa e
extensão, a saber:
✓ Núcleo de Estudos Hidrogeológicos e do Meio Ambiente (NEHMA)
✓ Núcleo de Estudos Ambientais (NEA)
No ano de 2018, estão registrados em torno de 65 projetos de pesquisa em andamento
no Instituto de Geociências demonstrando o compromisso dos docentes com a produção do
conhecimento e comprometimento em submeter projetos de pesquisas a Editais ou a
demandas espontâneas. Estes projetos vêm sendo realizados com financiamento de agências
de fomento e ampla rede de colaboração com instituições nacionais e internacionais.
Como produtos do desenvolvimento desses projetos ressalta-se a formação de recursos
humanos, sob a forma de planos de trabalho de iniciações cientificas/tecnológicas e trabalhos
de conclusão de curso desenvolvidos pelo corpo discente de graduação e de pós-graduação,

tanto no mestrado, quanto no doutorado. Somados a isso temos um significativo número de
artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, além dos resultados apresentados
em conferências, palestras em diversos eventos científicos.
Ressalta-se que, além de projeto de pesquisas com financiamento de agências de
fomento, o corpo docente desenvolve atividades de orientação, sem apoio financeiro,
relacionadas a temas de investigação desenvolvidos pelo corpo discente tanto nos trabalhos
finais de graduação, quanto na pós-graduação.
Como produtos do desenvolvimento desses projetos ressalta-se a formação de recursos
humanos, e produtos sob a forma de Teses de Doutorado, Dissertações de Mestrado,
Monografias, artigos científicos em inúmeras revistas indexadas e resumos de eventos
acadêmicos.
Merece destacar que alguns docentes desenvolvem atividades de pesquisa sem apoio
financeiro e agrega esses estudos a temas de investigação desenvolvidos pelo corpo discente
para realização de trabalhos finais de graduação e muitas vezes na Pós-Graduação, ligados às
temáticas citadas no item 5.1.2.
5.3 Atividades de Extensão: projetos, recursos
Ao longo do ano de 2018 foram apresentadas e desenvolvidas pela Unidade, 22
propostas, devidamente registradas no SIATEX, as quais estiveram inseridas em cursos de
aperfeiçoamento técnico, oficinas, atividades socioeducativas em comunidade, palestras,
encontros, simpósios, seminários, entre outros tipos de eventos.
As referidas atividades foram realizadas nas dependências da Unidade e algumas em
locais fora da unidade, a exemplo de escolas da rede pública de Salvador e em outras cidades
do Estado. Os projetos contaram com a participação de docentes e discentes do IGEO e de
outras unidades da UFBA, estudantes do ensino médio e comunidade em geral.
5.4 Produção Artística, Cultural, Científica e/ou Técnica (Publicações, Apresentações,
etc.)
Inúmeros eventos e publicações organizados pela Unidade se fizeram presentes no ano de
2018. Destaca-se nesse item algumas que proporcionaram participação ativa da comunidade UFBA
e sociedade em geral.
O Instituto de Geociências realizou em 06.06.2018, ato comemorativo aos 50 anos de sua
criação (Figura 08) no qual foi realizada uma homenagem singular à Profª. Yeda de Andrade
Ferreira, que tanto contribuiu para o IGEO e para toda a UFBA, bem como para o Prof. Roberto
Santos, que dedicou grande parte de sua vida acadêmica e política para tornar a UFBA uma das
mais importantes Instituições de Ensino e Pesquisa do Brasil e do mundo. Homenagens à Discentes,
Docentes e Técnicos igualmente compuseram o ato. Algumas atividades complementaram o
Evento: a) depósito nas cercanias do IGEO, de uma cápsula do tempo a fim de marcar o
acontecimento e guardar essa memória para o futuro; b) Projeto de Mural, de autoria do Prof.
Nadson Portugal, como presente da Escola de Belas Artes ao IGEO, representada no Evento pela
Diretora, Dra Nanci Novais; c) lançamento do Livro "Geofísica na Bahia - Estudos Geológicos e
Exploração Mineral" de autoria de Raymundo Wilson Santos Silva e Edson Emanoel Starteri
Sampaio, como edição da Série Publicações Especiais da CBPM. Referências do Evento
encontram-se
disponíveis
em:
http://www.edgardigital.ufba.br/?p=8193
e
http://www.edgardigital.ufba.br/?p=8155.

Figura 08 – Atividades do ato comemorativo aos 50 anos Instituto de Geociências, realizado
em 06.06.2018: a) Convite/cartaz de divulgação; b) Projeto de Mural a ser instalado no hall de
entrada da Unidade.
a) Convite do Evento

b) Projeto de Mural para hall de entrada

A Unidade participou ativamente do Congresso UFBA, ocorrido entre 16 a 18 de
outubro de 2018, no qual inúmeros trabalhos de autoria de membros da Comunidade IGEO,
de cunho institucional e de pesquisa aplicada foram apresentados. Dentre as apresentações de
cunho institucional, destacou-se a "Mostra Geociências" (Figura 9). Nesse Evento, localizado
no Foyer dos Auditórios A e Sala de Videoconferência, ocorreram exposições/atividades
relacionadas aos Cursos de Geologia, Geografia, Geofísica e Oceanografia, bem como
exposição/exibição da arte de alguns servidores técnicos do Instituto de Geociências.
Destaca-se que as Coordenações dos Colegiados da Unidade, juntamente com
docentes, discentes dos Diretórios ou Centros Acadêmicos e das Empresas Júniores (Onix Jr.
e Atlanticus Jr.) participaram ativamente do Congresso UFBA, no evento Mostra de
Geociências 2018.

Figura 09 – Atividades da Mostra Geociências/Congresso UFBA em 2018:
a) Cartaz de Divulgação do Evento
b) Atividades no Foyer

5.5 Eventos (Congressos, Simpósios, Seminários etc.)
O Instituto de Geociências promoveu e sediou diversos eventos ao longo do ano de
2018. Destaca-se alguns desses, promovidos por servidores ou discentes do IGEO/UFBA:
• Seminário “Saúde, Ambiente e Trabalho no Contexto das Geociências” – 27 de
fevereiro
• Geologia de Salvador – 25 a 27 de abril
• Palestra - Geoquímica Isotópica Aplicada ao Estudo de Sistemas Petrolíferos – 26 de
abril
• X Seminário de Gerenciamento de Projetos e Empreendedorismo Mineral – 03 de
agosto
• IX Semana de Oceanografia – 1 a 5 de outubro
• IX Semana de Geofísica – 15 a 19 de outubro
• IV Seminário da Pós-Graduação em Geologia e V Oficina de Avaliação e
Acompanhamento Discente - 26 a 30 de novembro
• XIII Semana da Geologia – 3 a 7 de dezembro
• IV Expo PIDIB Geografia - 10 a 11 de dezembro
• Solenidade de posse da nova diretoria do Núcleo Bahia-Sergipe da Sociedade
Brasileira de Geologia, gestão 2019 - 2020 - 14 de dezembro.
• XI Seminário de Gerenciamento de Projetos e Empreendedorismo Mineral – 14 de
dezembro

Ressalta-se que a moderna e capacitada infraestrutura da Unidade, composta por 05
Auditórios, sendo um deles habilitado para videoconferências, permitiu que a Unidade
abrigasse em 2018 inúmeros Eventos de diversas Unidades Acadêmicas e administrativas da
UFBA.

5.6 Relações entre as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas na
Unidade
Os Núcleos e Grupos de Pesquisa sediados no IGEO possuem ampla participação de
discentes das Graduações e dos Programas de Pós-Graduação, cujos trabalhos finais de
graduação, dissertações e teses desenvolvidos sob orientação dos Docentes da Unidade,
permitem estreita articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

5.7 Serviços prestados à Comunidade
As atividades com integração da comunidade externa foram desenvolvidas por
servidores e discentes da Unidade através de Projetos de Extensão, devidamente cadastrados
no SIATEX, a exemplo pode ser citado a exposição “Oceano Presente” em parceria com o
Museu Náutico da Bahia (http://www.edgardigital.ufba.br/?p=10662). Atividades vinculadas
ao PIBID e ACCS tiveram contínuo desenvolvimento ao longo de 2018.
Merece ser reportado ainda o auxílio prestados por Docentes do IGEO na identificação
de minerais e rochas trazidos com muita frequência pela comunidade.

6. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOS CURSOS
6.1 Avaliação dos Cursos de Graduação
6.1.1. Curso de Graduação em Geologia
No ano de 2018, o curso de graduação em Geologia recebeu, entre os dias 18 e 21,
comissão do MEC para avaliação de reconhecimento e renovação de reconhecimento. A
referida comissão considerou que o curso de Geologia da UFBA tem se destacado na
formação de Geólogos na Bahia, além de também possuir uma boa organização didáticopedagógica, corpo docente de elevado padrão cientifico e profissional, produtivo e dedicado, e
uma infraestrutura adequada que dá suporte às atividades de formação dos egressos.
Ao final dos trabalhos, tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as
considerações sobre cada uma das dimensões Avaliadas e dos Requisitos Legais, integrantes
do relatório produzido pela comissão, os seguintes conceitos foram atribuídos por Dimensão:
Dimensão 1 – Organização Didático - Pedagógica: Conceito 4,0;
Dimensão 2 - Corpo Docente e Tutorial: Conceito 4,18;
Dimensão 3 - Infraestrutura: Conceito 3,8.
Na dimensão 1, Organização Didático Pedagógica, os indicadores foram avaliados com
conceitos 04 (nove itens) e 5 (quatro itens). Destacando os itens 1.3: Objetivos do Curso; 1.5:
TCC; 1.15: Ações Decorrentes do Processo Avaliativo e 1.21: Número de vagas. Por outro
lado, o item 1.8: Estágio Supervisionado, se destaca negativamente, com conceito 1. Na
dimensão 2, Corpo Docente e Tutorial, predomina o conceito 5 (seis itens), sendo 2.2:
Atuação do Coordenador; 2.4: Regime de trabalho do Coordenador; 2.6: Titulação do Corpo

Docente; 2.7: % de Doutores no Corpo Docente, 2.8: Regime de trabalho do Corpo Docente e
2.11: Experiência no Magistério do Corpo Docente. A comissão ainda atribuiu o conceito 4
para os itens 2.1: Atuação do NDE e 2.13: Funcionamento do Colegiado de Curso. O conceito
2 atribuído ao item 2.9: Experiência Profissional do Corpo Docente, decorre da pouca
atividade fora do magistério da maioria dos professores do Departamento de Geologia. Na
dimensão 3, Infraestrutura, os conceitos então distribuídos em um espectro mais amplo,
sendo: 3 itens com conceito 5 (3.1; 3.2 e 3.9); 3 itens com conceito 4 (3.4, 3.10 e 3.11); 3
itens com conceito 3 (3.6, 3.7 e 3.8), estes referentes ao acervo da biblioteca. O destaque
negativo, para esta dimensão, necessitando de especial atenção, refere-se ao item 3.5: Acesso
dos alunos a equipamentos de informática, que se apresenta insuficiente.
Em decorrência do exposto e levando em consideração a legislação vigente e acrescida
das diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, a
Comissão de Avaliação considera que o Curso de Geologia da UFBA atendeu a todos os
requisitos para a sua Renovação de Reconhecimento e apresentou um perfil muito bom de
qualidade, que o qualifica a receber o CONCEITO FINAL = 4,0.
6.1.2. Curso de Graduação em Oceanografia
A Comissão de Avaliação do MEC do processo de renovação de reconhecimento do
curso presencial de Bacharelado em Oceanografia, composta pelos professores Luiz Augusto
Pinto (coordenador) e Sandro E. Moron, designados conforme ofício circular número
201509489 da CGACGIES/DAES/INEP, de 11 de julho de 2018, tendo realizado as ações
preliminares de avaliação, as ações pertinentes da visita in loco, as considerações sobre cada
uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais e normativos, todas integrantes
deste relatório, atribuiu os seguintes conceitos por dimensão ao curso:
Dimensão 1 – Organização Didático - Pedagógica: Conceito 2,73;
Dimensão 2 - Corpo Docente e Tutorial: Conceito 4,09;
Dimensão 3 - Infraestrutura: Conceito 4,60.
Em razão do exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na
legislação vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior CONAES e no relatório da visita em loco realizado pela referida comissão, o curso de
Bacharelado em Oceanografia apresentou um perfil muito bom de qualidade, com
CONCEITO FINAL: 4.
6.1.3. Curso de Graduação em Geografia
No ano de 2018, o curso de Geografia recebeu os resultados do ENADE (Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação) realizado em 2017 pelos alunos
concluintes dos cursos de Licenciatura e Bacharelado Diurno e Noturno. A nota obtida no
ENADE 2017, para os referidos cursos foi de 4,0.
Em relação aos Indicadores de Qualidade (CPC e IGC), divulgados no sistema e-MEC,
referentes ao ENADE edição 2017, os cursos de Licenciatura Diurno e Noturno obtiveram
CPC 4 e o Bacharelado 3.
Além disso, através da Portaria nº 920, SERES/MEC, de 27/12/2018, publicada no
D.O.U de 28/12/2018, esses cursos também receberam a renovação de reconhecimento.
6.1.4. Curso de Graduação em Geofísica
Este curso não possui avaliação realizada pelo MEC

6.2 Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação senso estrito
No ano de 2017, os Programas de Pós-Graduação da Unidade foram avaliados no
âmbito da Avaliação Quadrienal da CAPES/2017 e todos obtiveram nota 4, conforme
referenciado no item 5.1.2.

7. RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS
7.1 Contratos, Convênios e Acordos estabelecidos pela Unidade
Durante o ano de 2018 o Instituto de Geociências manteve atividades de Convênio,
Cooperações e Parcerias no âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão em vigência com as
seguintes fundações: a) Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) e b) Fundação de Apoio
à Pesquisa e à Extensão (FAPEX). Todos os Contratos, Convênios e Acordos foram
intermediados pela CCCONV/PROPLAN/UFBA.

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos discriminados na Tabela 7 se referem àqueles tramitados na Unidade,
disponibilizados pela PROPLAN/UFBA.
Tabela 7 – Recursos orçamentários disponibilizados à Unidade em 2018.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Valor (R$)
Auxílio financeiro para excursões
376.513,00
Diárias para excursões
201.529,50
Alocação embarcação-campo
8.000,00
Equipamento - material permanente
8.100,00
Serviços de Terceiros P. Jurídica
24.981,54
Projetos (gerenciado pelos coordenadores)
971.483,82
TOTAL
1.590.607,86

9. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
9.1 Objetivos, diretrizes e metas
O Instituto de Geociências, uma das Unidades Universitárias da Universidade Federal
da Bahia, considerando o seu caráter de oferta de ensino público de qualidade, tem o objetivo
de promover a ciência, tecnologia, arte e cultura, com foco na formação profissional dos
nossos estudantes, promovendo também a formação continuada de docentes/pesquisadores.
Os objetivos formativos desta Unidade Universitária estão sempre em consonância com o
Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), os quais
estabelecem diretrizes básicas para a educação brasileira, em particular a de nível superior.
As diretrizes estratégicas, são aqui o conjunto das ações adotadas para proporcionar a
oferta de ensino público de qualidade. Desta forma, as nossas ações são baseadas em três
segmentos: Ensino, Pesquisa e Extensão.

Ensino - no âmbito pedagógico, as ações de uma universidade ultrapassam os limites da
sala de aula e envolvem concepções mais abrangentes como, tais como conhecimento,
formação humana, cidadania, valores éticos e transformação social. Essa Unidade
Universitária tem buscado constantemente a oferta de um ensino público de qualidade, dentre
as diversas iniciativas, busca-se fornecer uma boa estrutura de laboratórios, uma estrutura
adequada ao trabalho docente, com gabinetes individuais, buscado também a interação, por
meio de programa do ensino-pesquisa-extensão. Cabe ressaltar o aprimoramento dos editais
internos de seleção docente, resultando na contratação professores altamente qualificados,
especialistas, com experiência comprovada.
A atualização do conhecimento é de fundamental importância para a melhoria da relação
ensino-aprendizagem. Esta Unidade Universitária entende que a formação continuada dos
docentes tem um impacto positivo na formação profissional dos discentes, desta forma,
continuará apoiando a formação continuada dos professores, de maneira escalonada, com
vistas a impactar minimamente as atividades didáticas. Acredita-se que tal atividade traz
resultados positivos, e espera-se como meta para 2019, o aumento de 5% a 10% sobre a
avaliação dos parâmetros Competência Técnica, Competência Relacional, Competência
Didática e Compromisso, salientando que os valores da avaliação atual já encontram-se
elevados, conforme dados SIAV/UFBA.
Uma das ações também continuadamente adotada pela Unidade é a melhoria da
infraestrutura de laboratórios, e almeja-se a restauração do espaço físico e atualização de
equipamentos dos laboratórios: 1- Laboratório de Geoprocessamento, com projeto já
submetido para atualização do parque tecnológico; 2- Laboratório de Fotogeologia e
Sensoriamento Remoto, com aquisição de mais estereoscópios de espelho. Ressalta-se a
construção do LAPAG, com previsão de término para 2019.
Os resultados de tais ações são apontadas em controle de avaliação docente, conforme
os índices observados do Sistema SIAV/UFBA, onde os parâmetros Competência Técnica,
Competência Relacional, Competência Didática, Compromisso, atingiram valores de 89%,
88%, 86% e 89%, respectivamente, nos conceitos Concordo e Concordo Plenamente, na
avaliação dos nossos alunos.
Pesquisa – a produção do conhecimento científico e tecnológico, é sem dúvida, uma
contribuição importante entre universidade e sociedade. Esta Unidade Universitária tem
ressaltado a importância desta atividade e apoiado pesquisadores, respeitando o grau de
autonomia no direcionamento dos seus trabalhos, a participarem de editais de fomento a
pesquisa. Tem-se adotado ações para garantir a Autonomia do Pesquisador, na escolha de seus
problemas de pesquisa, facilitado a criação e fortalecimento de Redes com outras instituições,
visando a abordagem multidisciplinar e incentivado o desenvolvimento de pesquisas também
voltadas a resoluções de problemas locais. Apesar das dificuldades encontradas, sobretudo a
redução de aporte financeiro de apoio a esta atividade nos últimos anos, projeta-se uma meta
de acréscimo de 6% do número de projetos e ações voltadas a pesquisa científica para o ano
2019.
Extensão – A extensão universitária no IGEO é reconhecida como um dos pilares da
educação superior, partindo do princípio que esta atividade facilita, por meio de diversas
iniciativas, a aproximação entre universidade e sociedade. Assim, a extensão universitária
nasceu como atividade para romper o isolamento ou distanciamento da universidade em
relação a segmentos sociais marginalizados. Historicamente, é a mais recente missão
incorporada às universidades brasileiras.
A política de extensão do Instituto de Geociências, que é apoiada do Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFBA, é baseada em 3 diretrizes: i) Produções críticas
capazes de articular saberes tradicionais e experiências inovadoras; ii) Articulações que
desfazem as segregações e assegurem uma extensão partilhada entre universidade e cidade;

iii) Experimentações que impliquem simultaneamente universidade e sociedade, com a
promoção de diferentes formas de interlocução e parceria com instituições públicas,
movimentos sociais e demais setores da sociedade. As três diretrizes são aplicadas por meio
das Atividades Curriculares em Comunidade e Sociedade (ACCS), pela difusão pública da
produção de conhecimento acadêmico, a exemplo de eventos, publicações, prestação de
serviço e projetos de articulação com setores da sociedade, e por meio de ações de Cultura e
Arte, como a visitação de Museus, Memoriais Acadêmicos, entre outros espaços culturais.
Ao longo do último ano o Instituto de Geociências realizou inúmeras atividades de
extensão, a exemplo de eventos científico-culturais, e o desenvolvimento de projetos de
extensão em temas diversos. A meta para o ano de 2019 é, a partir das diretrizes supracitadas,
melhorar e aprimorar a organização dos eventos científico-culturais, e aumentar em cerca de
5% a 10% o número de projetos de extensão executados em 2018 nesta Unidade
Universitária.
9.2 Plano de desenvolvimento da Unidade ou Plano Diretor da Unidade (PDU) Principais Aspectos
O Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) encontra-se em elaboração.

10. INTERNACIONALIZAÇÃO
10.1 Relações de interação ou cooperação com instituições estrangeiras
O Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (IGEO/UFBA) tem dado
continuidade à internacionalização de seus programas de graduação e pós-graduação. Para
isso, em 2018, foram continuados os acordos internacionais com outros institutos e centros de
ensino de outros países referenciados ao ano anterior.

10.2 Intercâmbio estudantil e docente
Considerando as atividades de intercâmbio, a Tabela 8 discrimina atividades de
intercâmbio apoiadas institucionalmente para realização de atividades de pesquisa e de
ensino. Também a participação de docentes e discentes em congressos, conferências, cursos,
treinamentos e escolas de verão internacionais devidamente registrada junto ao setor
competente PRODEP/UFBA se fizeram presentes ao longo do ano de 2018.
Tabela 8 - Discentes de pós-graduação do Instituto de Geociências da Universidade Federal
da Bahia que realizaram atividades de intercâmbio no ano de 2018
Discentes

Instituição estrangeira/País

Tipo de
atividade

MSc. Daiane Aparecida Francisco de
Oliveira (Doutoranda – POSPETRO)

Heriot Watt Univeristy/Reino
Unido

Estágio
Sanduíche (PósGraduação)

Urânia Brito

Universidade Fernando
Pessoa/Portugal

Estágio
Sanduíche/PósGraduação

(Mestranda - POSPETRO)

11. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A UNIDADE
11.1 Eventos institucionais realizados
Mostra Geociências – ocorrido entre 16 a 19 de outubro de 2018, no âmbito do
Congresso UFBA 2018. A Mostra foi composta por exposições/atividades relacionadas aos
Cursos de Geologia, Geografia, Geofísica e Oceanografia, no Foyer dos Auditórios A e Sala
de Videoconferência e em salas de aula do IGEO. Algumas atividades do “UFBA mostra sua
Cara” para os Cursos da Unidade foram desenvolvidas no espaço destinado à Mostra
Geociências como forma de promover maior participação do público externo.
Comemorações pelos 60 anos de existência do Curso de Geologia – Compreendido
no período entre 09.11.2017 e 23.05.2018, o Instituto de Geociências comemorou os 60 anos
de criação do Curso de Geologia da UFBA. Historicamente, o início do curso se deu com a
criação pelo Conselho Universitário, através de processo aprovado em 09.11.1957.
Posteriormente, o reconhecimento desse curso ocorreu por intermédio do Decreto Lei nº
43/804, publicado em 23.05.1958. Nesses 60 anos de existência e trabalho, o Curso de
Graduação em Geologia formou inúmeros profissionais que deixaram sua marca e
contribuíram de forma preponderante para o desenvolvimento do país. Ocorreu ao longo do
período comemorativo, uma vasta e rica programação, incluindo Palestras sobre diversos
temas, e o resgate da história do Curso mesmo antes da sua sede no Instituto de Geociências.
Dentre elas destaca-se a homenagem à Escola de Belas Artes (EBA) da UFBA, pelo fato da
sua atual sede ter abrigado o Curso de Geologia antes da transferência para o Instituto de
Geociências.
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A missão e os objetivos institucionais diretamente pertinentes ao Instituto de
Geociências foram cumpridos em consonância aos elencados e estabelecidos pelo Plano de
Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal da Bahia.
Alguns aspectos ainda se mantiveram limitadores à um maior e melhor desempenho por
parte da unidade: o primeiro relaciona-se diretamente a disponibilidade de recursos
(financeiros e materiais), advindo das restrições em âmbito federal, principalmente os
destinados a manutenção e criação de infraestrutura apropriada ao desenvolvimento de
atividades pertinentes a missão da universidade; outro aspecto importante reside na revisão
dos marcos regulatórios na concessão e controle das prestadoras de serviço, a exemplo para
climatização.
As atividades de campo, as quais se configuram como ferramentas básicas ao processo
de ensino/aprendizado relacionados às componentes curriculares das Geociências foram
práticas ofertadas continuadamente ao longo do ano. O seu planejamento administrativo e
financeiro requereu total dinamismo das equipes envolvidas. Apesar de limitações financeiras
citadas, houve apoio institucional no referido item, aspecto fundamental ao cumprimento dos
objetivos didáticos obrigatórios e exigidos pelo MEC e à excelência na qualificação
profissional.
O Instituto de Geociências ratifica os pressupostos de sua missão institucional e alinhase aos princípios da autonomia administrativa e organizacional das unidades, na preservação
dos padrões de qualidade dignos de uma universidade pública.

