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ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
1. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2006 

 
Área Administrativa e de Informática 

 
• Melhoria e manutenção da infraestrutura da Escola; 
• Criação da Assessoria da Diretoria; 
• Treinamento de funcionários; 
• Implementação e execução do planejamento estratégico da Escola; 
• Ampliação e atualização do parque de informática; 
• Ativação da Internet-Adm.Café; 
• Renovação do acervo de livros e periódicos da biblioteca; 
• Modernização dos serviços de página WEB; 
• Elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI; 
• Avaliação dos sistemas acadêmicos; 
• Implantação do servidor de arquivos; 
• Implantação de Sistemas de Informações Gerenciais; 
• Desenvolvimento de sistemas informatizados; 
• Aumento da capacidade da rede local de internet da Escola; 
• Reestruturação do arquivo. 
 

Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
 
• Criação do Serviço de Atendimento ao Estudante de Graduação – SAEG; 
• Avaliação Institucional; 
• Apoio à matrícula de graduação; 
• Revisão do novo currículo elaborado em 2005 do Curso de Secretariado Executivo; 
• Inclusão do Curso de Secretariado no Sistema WEB de matrícula; 
• Manutenção da política de qualificação dos professores do Departamento em nível de Pós-

graduação, Mestrado e Doutorado no Brasil e exterior; 
• Realização de Concurso Público para professor; 
• Ampliação da oferta de turmas no turno noturno; 
• Aplicação do Projeto Experimental da disciplina Introdução à Administração (ADM 001/012); 
• Participação no processo de reestruturação curricular com atualização dos programas das 

disciplinas básicas; 
• Articulação com as unidades estudantis visando avaliação crítica das atividades; 
• Produção do conhecimento na área de Administração no âmbito da disciplina Monografia; 
• Criação das disciplinas Optativas: Gestão da Segurança Pública, Administração Política, Ética 

e Responsabilidade Social, Relações Internacionais e Gestão cultural. 
 

Núcleo de Apoio Acadêmico e Profissional ao Estudante (NAAPE) 
 
• Oferecer orientação Acadêmica, profissional e emocional ao estudante e os encaminharem 

para os devidos fins; 
• Firmar convênios entre a Escola e empresas públicas e privadas. 
 
 

2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO 
IMPLEMENTADAS 

 
Área Administrativa e de Informática 

 
• Padronização das salas de aula do 2º andar contendo os seguintes elementos: projetor de 

slides fixo, com toda fiação embutida, climatização com ar condicionado tipo split, mesa do 
professor com adaptação para computador, computador de professor fixo, cortinas, tela para 
projeção fixa, cadeiras confortáveis; 
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• Mudança em algumas salas do 1º andar a fim de padronizá-las de acordo com as do 2º andar, 
desse modo foram efetuadas as seguintes aquisições: aparelhos de ar condicionado tipo split, 
cadeiras, cortinas, mesa de professor. Foram ainda realizados os serviços de mudança de 
quadro negro para quadro branco e pintura de paredes; 

• Reforma do LAB1 (Laboratório de Informática), aumentando a sua capacidade de 13 
computadores para 28; 

• Instalação de aparelhos telefônicos nos corredores das salas de aula, a fim de facilitar a 
comunicação entre os professores e os diversos setores da Escola; 

• Mudança de layout dos setores: Apoio Administrativo, NUGRAD, Biblioteca, Sala dos 
Professores e Diretoria. Ocorrendo ainda, troca de alguns móveis e compra de novos 
computados para substituição daqueles que estavam obsoletos; 

• Criação de salas individuais para professores de 40 horas e reestruturação da sala de 
professores substitutos e de 20 horas; 

• Revisão geral da parte elétrica da Escola e troca de fiação com a finalidade de evitar a 
ocorrência de incêndio que estava iminente; 

• Implementação do uso do crachá para professores, funcionários, estagiários e prestadores de 
serviço; 

• Implementação e execução do planejamento estratégico da EAUFBA; 
• Criação do espaço Internet-Adm. Café, no qual os usuários poderão usufruir um ambiente 

agradável contando com o serviço de alimentação diferenciado, pontos elétricos para 
adaptação de notebooks e a tecnologia Wireless (internet sem fio); 

• Criação da Assessoria da Diretoria, composta de funcionários que fornecem suporte 
administrativo, jurídico e de comunicação; 

• Reestruturação do Arquivo da Escola e do Núcleo de Graduação; 
• Descentralização do protocolo da Escola, ficando cada setor responsável pela utilização do 

sistema SIAD (Sistema de Acompanhamento de Documentos); 
• Instalação de pontos de acesso Wireless no Auditório, Biblioteca e nos corredores do 2º e 3º 

andar; 
• Treinamento de funcionários para utilização dos sistemas SIAD e SD (sistema de solicitação de 

documentos); 
• Instalação de cinco pontos de acesso think client na biblioteca; 
• Mudança da porta principal da Biblioteca; 
• Aumento do acervo da biblioteca com 200 novos títulos de livros, entre doação e permuta, e 

22 novos títulos de publicações periódicas; 
• Desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados para programação de sala, 

estoque, solicitação de documentos por alunos de graduação; 
• Desenvolvimento do novo portal ADM e Gestão Hospitalar; 
• Desenvolvimento de Sistemas de Informações Gerenciais, Acadêmicos e Financeiros, na Pós-

Graduação; 
• Melhoria da infraestrutura de comunicação da Escola (rede local e internet); 
• Elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI; 
• Levantamento, análise e modelagem dos processos da Escola; 
• Implantação do servidor de arquivos. 
 

Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
 
• Criação do SAEG (Serviço de Atendimento ao Estudante de Graduação), oferecendo os 

seguintes serviços: atestado de freqüência, ementa de disciplinas, declaração sem atestar 
freqüência, avaliação curricular, retificação de histórico, carta de intercâmbio, carta de 
apresentação e outros serviços; 

• Formação e treinamento da equipe do Núcleo de Graduação; 
• Aplicação de questionários para avaliação institucional e treinamento dos funcionários para 

executar referida tarefa; 
• Tabulação dos dados coletados na avaliação institucional. 
• Discussão do novo currículo do Curso de Secretariado Executivo; 
• Revisão dos currículos anteriores do Curso de Secretariado Executivo para implantação da 

matrícula WEB. 
• Oferta de turmas à noite para o curso de Administração em mais de 90% das disciplinas. Nos 

casos de impossibilidade operacional, como em uma disciplina de Informática, que envolve 
uso de laboratório, foi oferecida opção às sextas-feiras.  O curso de Secretariado não foi 
atendido da mesma forma, por não ter solicitado a opção do turno noturno. 
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• Foram liberados dois professores, do Departamento de Sistemas e Processos Gerenciais, para 
pós-doutoramento, estando um deles já em curso e o segundo com previsão de ida para a 
Europa em final de dezembro; 

• Realização de concurso público para professor assistente, destinado a matéria específica do 
curso de Secretariado.  

• Aplicação do Projeto Experimental- ADM001/ADM012- Introdução à Administração - visando à 
integração Graduação/Pós-Graduação e a racionalização da carga horária de oferta externa do 
Departamento: demanda de 680 alunos no ano de 2006, sendo atendidos 480. 

 
Núcleo de Apoio Acadêmico e Profissional ao Estudante (NAAPE) 

 
• O Núcleo vem mantendo um estreito relacionamento com as empresas de Integração Escola-

Empresa, assim como com empresas públicas e privadas, buscando oportunidades de estágio 
que estejam dentro do perfil de cada aluno; 

• Foram realizadas palestras de Programas de Estágio/Trainee, com a participação de empresas 
de vários segmentos no mercado local, nacional e internacional e cadastramento de alunos 
interessados em ingressar nas referidas empresas; 

• O NAAPE tinha como pretensão inicial atender as demandas dos alunos da Escola de 
Administração, porém, vem sendo procurado por alunos de outras unidades os quais são 
atendidos e muitas vezes encaminhados ao mercado; 

• Novos convênios foram firmados e outros renovados. 
 

Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
Trabalhos de Conclusão do NPGA concluídos em 2006 
 

• Mestrado Acadêmico: 17 dissertações 
• Mestrado Profissional (Curso de Pós-Graduação em Gestão Executiva): 45 dissertações 
• Doutorado: 04 teses 

 
 No CPA – Capacitação Profissional Avançada, foram iniciadas seis (06) turmas, em 2006, 
tendo um total de 190 alunos, assim distribuídos: 
 

• ADM 06/01 – 21 alunos 
• G.de Pessoas – 06/01 – 36 alunos 
• Administração de Serviços 06/01 – 27 alunos 
• Comunicação 06/01 – 37 alunos 
• G. Acadêmica 06/01 – 23 alunos 
• Segurança Pública 06/01 – 46 alunos 
 
 

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
 

• Projeto para utilização de Tarefa Antecipada na disciplina Administração Mercadológica I; 
• Utilização de estrutura de jogos na disciplina Administração de Material; 
• PROJETO EXPERIMENTAL- ADM001/ADM012- INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO. 
 
 

4. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 

Gestão da Tecnol ogia, Inovação e Competitividade 
 

• A Indústria Baiana de Transformação de Resinas Plásticas à Luz da Teoria dos Custos de 
Transação; 

• Comunicação Organizacional Interna na Bahia; 
• Desenvolvimento Regional a partir de Clusters Produtivos: o caso da agroindústria da soja no 

oeste baiano; 
• Microprocessos de Aprendizagem Organizacional em Interorganizações e intraorganizações no 

Estado da Bahia; 
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• O Papel da FAPESB na construção e consolidação do Sistema Local de Inovação: um estudo 
comparativo com FAPESP; 

• Práticas Inovadoras de Organização e Gestão do Trabalho: usos e impactos no trabalhador e 
nas organizações; 

• Redes de Aprendizado em Cadeias de Suprimento de Sistemas Complexos de Produção; 
• Sistema de Apoio à Decisão Estratégica: uma cooperação das características, potenciais e 

resultados; 
• Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados Públicos. 
 

Gestão de Instituições, Finanças e Políticas Públicas 
 

• A Economia Política da Inovação Institucional; 
• A história gerencial do grupo Paes Mendonça; 
• Análise da Situação de Gestão das Unidades Básicas de Saúde do Município de Salvador; 
• Autonomia & Accountability: redefinindo padrões na regulação de serviços; 
• Avaliação dos Modelos de Gestão Adotados pelos Hospitais Públicos do Estado da Bahia na 

Perspectiva de Implementação do Modelo Assistencial de Vigilância à Saúde; 
• Bases Teóricas e Metodológicas da Administração Política; 
• Crise Fiscal do Estado Capitalista - Estudo Comparado entre Bahia, Espanha e Portugal; 
• Política de Ensino Superior no Brasil; 
• Políticas de Governo e o "Novo Enigma Baiano"; 
• Políticas Públicas Baianas nos Anos 90: Análises e Perspectivas; 
• Uma Análise sobre as Mudanças Recentes nos Padrões de Seguridade Social: os casos do Brasil 

e da Espanha. 
 

Poderes Locais, Organizações e Gestão: 
 

• A Gestão de Empreendimentos Solidários - Em Busca de Novos Referenciais Teóricos; 
• Capital Social e Desenvolvimento Local na Bahia (FAPESB); 
• Conflito cooperação e convenções: a relação entre grandes investidores empresariais da 

indústria do turismo, na área de influência direta do Projeto Costa do Sauípe e atores sócio-
ambientais locais; 

• Contestação Internacional e Controles Democráticos; 
• Estrangeiros nas Organizações Baianas: Interculturalidade e Impactos no Desenvolvimento 

Local; 
• Gestão Pública e Cidadania; 
• Identidade, Cultura e Organizações: O papel da etnicidade na criação, desenvolvimento e 

consolidação de organizações associativas baianas; 
• Mapeamento de Organizações da Sociedade Civil na Bahia; 
• O Empresariado Regional e a Percepção da Identidade dos Agentes Econômicos: paradoxos de 

uma economia local/global; 
• Programa de Desenvolvimento e Gestão Social – PDGS; 
• Sistemas de Informação e de Gerenciamento: Dique Alto do Cabrito. 
 
 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

Núcleo de Extensão (NEA) 
Consultorias 

 
• Projeto de Tecnologia de Informação da DIVISA; 
• Concurso Público para Prefeitura Municipal de Vera Cruz; 
• Concurso Público para Prefeitura Municipal de Camaçari; 
• Elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Salários da Prefeitura Municipal de Camaçari; 
• Teste de Robustez Física e Aptidão Física para Empresa de Correios. 
 

Cursos e Seminários 
 

• Curso Captação de Recursos e Elaboração de Projetos; 
• Curso de Contabilidade Tributária; 
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• Curso de Elaboração de Projetos; 
• Curso de Formação de Auditor Interno da Qualidade; 
• Curso de Gestão de Processos; 
• Curso de Gestão de Projetos; 
• Curso de Licitação e Contratos Administrativos; 
• Curso de Qualificação de Ouvidores; 
• Curso de Indicadores de Desempenho; 
• Curso de Sistema de Gestão Integrada – QSMS; 
• Ciclo de Palestras para a Empresa de Correios; 
• I Seminário sobre Boas Práticas de Gestão Hospitalar no SUS; 
• Seminário – BSC e indicadores de avaliação de desempenho; 
• Seminário – Os Hospitais e a nova realidade do financiamento da assistência à saúde; 
• Seminário – Planejamento Estratégico em Serviços de Saúde; 
• Seminário Planejamento Estratégico do NEA; 
• Seminário sobre Captação de Recursos para Inovação em TI; 
• V Seminário Internacional sobre o uso da força policial; 
• II Workshop em Arranjos Produtivos Locais; 
• Mini curso sobre Balanced Scorecard. 
 
 

6. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 

Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
 
• II Seminário de Secretariado; 
• III SIMPESEC; 
• Gestão da Informação Digital; 
• Evento como forma de Mobilização Social: Projeto de Criação de ACC para a área 
• Gestão de Recursos Humanos; 
• Atuação do Secretário no terceiro setor; 
• Gestão Acadêmica; 
• I encontro com Ex-alunos de Secretariado da UFBA; 
• O secretário no terceiro setor: um mercado promissor? 
• Um dia feliz no Lar da Criança; 
• Seminário de competências e habilidades em Secretariado; 
• Anteprojeto de um Guia de Atividades e Instrumentos para o secretário no atual contexto; 
• Conferência: Tecnologias de Informação e Comunicação e processo de tomada de decisões nas 

Organizações. 
 

Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
 
• Seminário: Políticas Públicas e Experiências de Dinamização de APLs; 
• X Colóquio Internacional sobre Poder Local, promovido pelo NEPOL. 
 
 

7. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE. 
 
• Secretaria de C&T do Estado (Política Industrial); 
• IEL/FIEB (Política Industrial); 
• Universidade Nova de Lisboa (Gestão Tecnológica); 
• IBM/BA (Sistema de Informação); 
• UNEB (Séries Temporais); 
• UNIFACS (Inteligência Competitiva); 
• Grupo J. Macedo (Pesquisa Operacional); 
• Secretaria de Planejamento do Estado (Planejamento Público). 
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8. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS Á UNIDADE 
 
• Os professores Carlos Roberto Sanchez Milani (NPGA/UFBA) e Ruthy Nadia Laniado 

(FFCH/UFBA) receberam, em outubro de 2006, o primeiro prêmio da Associação Brasileira de 
Ciência Política (ABCP) e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, no âmbito do concurso 
nacional “Agendas da Globalização”. O artigo premiado intitula-se “Transnational Social 
Movements and The Globalization Agenda: a Methodological Approach Based ou The Analysis 
of The World Social Forum”. 

 
 

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
 
• Solicitação da Escola regime especial para mudança de carga horária docente para o 

CONSEPE. 
 

Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
 
• Produção Bibliográfica (docentes e discentes) do 1º semestre de 2006: 11 (onze) Artigos 

publicados em periódicos (Completo); 01 (um) Capítulo de livro publicado; 01 (um) Livro 
publicado; 13(treze) Trabalhos completos publicados em Anais; 03 (três) Textos em jornais de 
notícias/revistas; e 09 (nove) Trabalhos completos em eventos nacionais e internacionais. 

• Aprovação do Novo Regimento Interno do NPGA. 
 
 

10. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007 
 

Área Administrativa e de Informática 
 
• Reforma do Auditório; 
• Continuação da padronização das salas do 1º andar; 
• Reforma e ativação do Laboratório de Informática (LAB2); 
• Criação do Núcleo de Estudos em Conjuntura em ADM; 
• Implantação de sistema de segurança através da vigilância por vídeo; 
• Capacitação dos funcionários; 
• Implantação do sistema de empréstimo on-line na biblioteca; 
• Inserção das dissertações e teses na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações/ BDTD; 
• Reestruturação do espaço físico da Biblioteca; 
• Ampliação do parque de informática; 
• Aquisição de 250 novos títulos de livros; 
• Tornar operacional o novo portal www.adm.ufba.br; 
• Projeto do tabuleiro digital da EAUFBA; 
• Aumento da capacidade da rede local de internet da Escola; 
• Implantação de Sistemas de Informações Gerenciais Acadêmicos e Financeiros na Pós-

Graduação; 
• Implantação da tecnologia de vídeo conferencia da sala 20; 
• Melhoria da Segurança da Escola (sistema de vigilância por vídeo); 
• Melhoria nos sistema de comunicação (correio eletrônico colaborativo). 

 
Núcleo de Graduação (NUGRAD) 

 
• Implantação do programa PET – Programa Educação e Trabalho; 
• Ampliação da Avaliação Institucional; 
• Discussão da Reforma Curricular do Departamento de Estudos Organizacionais; 
• Fortalecimento do Programa de Capacitação docente Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado; 
• Articulação com os estudantes para revisão curricular. 
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Núcleo de Pós-Graduação em Administração 
 
• Implantação do novo currículo do Eixo Acadêmico dos cursos (Mestrado/Doutorado); 
• Reforma do novo layout da Secretaria do NPGA; 
• Implantação do Tabuleiro Digital; 
• Sistema de Informação Integrada. 
 

 
NACIT 

 
• Continuidade da linha de pesquisa Tecnologia da Informação; 
• Parceria com o IBGE com o objetivo de abrigar base de dados pública; 
• Aprofundamento da parceria com a Universidade Nova de Lisboa para estudos de segmentos 

industriais. 

 

ESCOLA DE BELAS ARTES 
 
 

A Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, no ano de 2006 , realizou 
concurso para professor efetivo com aprovação para a vaga de professor em restauração no 
Departamento I – História da Arte e Pintura. 
  

A Escola recebeu uma nova funcionária para a área administrativa e aposentaram-se três 
funcionárias. 
 
 
GRADUAÇÃO 
 

Visando melhorar o ensino das artes visuais, atualizando os currículos e atendendo a novas 
expectativas, foram finalizados os projetos dos novos currículos dos quatro cursos da EBA, 
atendendo as exigências do INEP/MEC. Com a reestruturação curricular, a Escola passará a ter uma 
estrutura formada por duas grades principais. Design: de interiores e projeto gráfico; e Artes 
Visuais: bacharelado e licenciatura. 
 
Criação de laboratórios 
 
a) Laboratório EPICENTRO, que atende aos projetos de pesquisas nos quatro cursos da EBA com 

destaque em design; 
b) Laboratório BANDEIRA PAPEL, com apoio financeiro da FAPESB, objetiva a confecção e criação 

de papeis artesanais a partir de fibras naturais e reaproveitamento de papeis descartados pelos 
setores administrativos. Realiza palestras , cursos e seminários sobre educação ambiental e 
atende consultoria a comunidades externas em extensão universitária; 

c) Laboratório de restauração em gesso que objetiva recuperar o acervo do século XIX, 
pertencente à Escola de Belas Artes; ampliação do laboratório de restauração com aprovação 
de verbas do CTINFRA para compra de equipamentos novos (aguardando liberação da verba para 
efetivação da compra); 

d) Laboratório de informática e pesquisa da biblioteca com equipamento de reprografia digital 
(fase de finalização); 

e) Laboratório de Investigação de Materiais - LIM - ampliação e reforma; 
f) Laboratório Fotográfico – reforma da estrutura física e instalação de novos equipamentos; 
g) Laboratório de poéticas digitais – reforma da estrutura física com aquisição de novos 

computadores. 
 
Criação e reformas em salas de aula 
 
a) Criação de sala de vídeo (biblioteca); 
b) Reestruturação do atelier do aluno com instalação de novo forno de cerâmica; 
c) Reforma do Salão Nobre (auditório) em andamento; 
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d) Aprovação da construção de novas salas de aula que atenderão a graduação e pós-graduação; 
e) Reforma do estúdio fotográfico (estrutura física); 
 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
 

O programa de Pós-graduação em Artes Visuais – PPGAV – possui duas áreas de 
concentração: 1)História da arte; 2)Linguagens visuais contemporâneas que corresponde a duas 
linhas de pesquisa: história da arte brasileira com ênfase no norte e nordeste e processos criativos 
nas artes visuais. 

 
Na continuidade da política de ampliação do quadro de docentes, efetuou-se o 

credenciamento de professores da Escola que estavam em doutoramento, contando, hoje, com 15 
doutores em atividade de orientação, pesquisa e sala de aula. 

 
O MAV integrou suas atividades de pesquisa com a graduação através de seis bolsas PIBIC. 

Sediou o Fórum dos coordenadores das pós-graduações em artes no Brasil. 
PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 
Departamento I 
 
01.1º Catálogo em movimento- Coordenador: Maria Hermínia 
02.Vitrinismo – Coordenador: Maria Hermínia 
03.Argamassas na decoração - Coordenador: Maria Hermínia 
04.Um novo olhar – Coordenador: Virgínia Gordilho (permanente) 
05.Arte e medicina – Coordenador: Malie Kung Matsuda 
06.Introdução à decoração - Coordenador: Maria Hermínia 
07.Conforto ambiental e paisagismo - Coordenador: Maria Armênia 
 
Departamento II 
 
01.Oficina de arte infantil – Coordenador: Roaleno Costa (permanente) 
02.Convivenciar – Coordenador: Roaleno Costa 
03.Design de calçados e acessórios de moda – Coordenador: Alessandro Faria 
04.Salão de fotografia – Coordenadores: Roaleno Costa e Edgard Oliva 
05.Expogravuras – Coordenador: Julian Wrobel 
06.Oficina teórica e prática sobre intervenção urbana no Brasil – Coordenador: Ricardo Biriba 
07.Curso de inglês básico para artes visuais - Coordenador: Ricardo Biriba 
08.O artista em destaque – Coordenador: Fernando Pinto (permanente) 
09.Arte concepção e historicidade - Coordenador: Roaleno Costa 
10.Iniciação do papel artesanal - Coordenador: Virgínia Gordilho 
11.A escultura contemporânea - Coordenador: Ricardo Biriba 
12.A Escultura como comportamento - Coordenador: Ricardo Biriba 
13.Curso de livros artesanais com papeis reciclados - Coordenador: Roaleno Costa 
14.Universo das artes plásticas - Coordenador: Roaleno Costa 
15.Curso de estilismo – Coordenador: Elizabeth Actis 
16.Oficina de gravura - Coordenador: Roaleno Costa (Aliança Francesa) 
17.Oficina de gravura - Coordenador: Roaleno Costa (Fundação Hasen Bahia – Cachoeira /BA) 
18.Oficinas de design gráfico (Rê Design) - Coordenador: Roaleno Costa 
19. Fotografia digital – Coordenador: Edgard Oliva 
 
Pós-graduação 
 
Atelier de tear. Poéticas da fibra – Coordenador: Virgínia Gordilho 
 
 
EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 

1. Recepção ao calouro (ciclo de palestras, seminários e oficinas) 
2. I Encontro aberto dos alunos da EBA 
3. IV Encontro Regional Norte e Nordeste - Rê Design (encontro dos estudantes de desenho 

industrial) 
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4. 15 anos do Curso Superior de Decoração (ciclo de palestras, seminários e oficinas) 
5. Antônio Amor e tradição – Festividades em comemoração ao dia de Santo Antônio 

(Exposição) 
6. 15º Encontro da ANPAP 
7. SEPAV – Seminário de Pesquisa em Artes Visuais- Coordenador: Alejandra Muñoz 
8.  Arte e Cidade – Ciclo de seminários e palestras (Arquitetura e Belas Artes) 
9. Semana de decoração – primeiro catálogo em movimento (ciclo de palestras e exposições) 
10. Arte em tese – ciclo de palestras dos egressos da pós-graduação 

 
Palestras 
 

1. O amor visto através da arte (parceria com a Escola Brasileira de Psicanálise) – Coordenador 
e palestrante: Roaleno Costa 

2. Outros amores vistos através da arte (parceria com a Escola Brasileira de Psicanálise) – 
Coordenador e palestrante: Roaleno Costa 

3. Arte e tecnologia (SERPRO) – Palestrante: Roaleno Costa 
4. Arte e Medicina (Memorial de medicina) - Palestrante: Roaleno Costa 
5. O retábulo-mor da catedral de Campinas e a tradição retabilística baiana (UNICAMP) – 

Palestrante Luiz Freire 
 
 
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS 
 

1. Escola de Belas Artes e Prefeitura de Salvador – Projeto Grafita Salvador 
2. Escola de Belas Artes e Museu Rodin 
3. Escola de Belas Artes e Fundação Hasen Bahia 
4. Escola de Belas Artes e FAPESB no Projeto Bandeira Papel 
5. Escola de Belas Artes e Escola Brasileira de Psicanálise 
6. Escola de Belas Artes e Aliança Francesa 
7. Escola de Belas Artes e Associação dos Artistas Plásticos Modernos da Bahia 
8. Escola de Belas Artes e Fundação José Silveira (andamento) 
9. Escola de Belas Artes e Juizado da Infância e juventude (andamento) 
10. Escola de Belas Artes e Projeto Social Renascer – Associação dos moradores da Boca do Rio 

(andamento) 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

A Escola de Belas artes possui um importante acervo de obras de arte do século XIX e XX, 
parte dele precisando cuidados urgentes de restauração e manutenção das obras. Neste ano de 
2006, foram restauradas nove telas e nove esculturas de gesso. Foram registradas e digitalizadas 
todas as obras existentes hoje na Escola, compondo um catálogo digital que facilita o controle de 
posse das peças. 
 
Galeria Cañizares 
 

A Galeria Cañizares é um dos principais laboratórios da Escola de Belas Artes e possibilita ao 
aluno aprendizado e contato com artistas externos. No ano de 2006, foram realizadas 15 exposições 
de artistas nacionais e internacionais e 3 lançamentos de livros.  
 
PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E DOCENTES 
 

Em 2006, o artista Williams Martins, egresso do MAV, foi premiado pelo BRASKEN e duas  
premiações nos Salões Regionais da Bahia; O mestrando José Mário Peixoto recebeu Premio nos 
Salões Regionais da Bahia; a Mestra Virgínia de Medeiros teve obra selecionada para a Bienal de São 
Paulo. 

 
O Professor Doutor, Luiz Alberto Ribeiro Freire, recebeu o Prêmio Clarival do Prado Valadares 

(Odebrech).  
 
 
 
 



Universidade Federal da Bahia - Relatórios Setoriais – 2006 
 

 - 18 - 

PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007 
 

Para o ano de 2007, começaremos a implantação dos novos currículos dos quatro cursos, 
concluiremos a reforma do Salão Nobre, criaremos o ateliê de design em jóias, implantaremos o 
laboratório de metais, concluiremos e implantaremos a Empresa Júnior da EBA – GARATUJA (em 
andamento), realizaremos os eventos EBA 72 horas, Salão Universitário de Arte, Salão de Fotografia, 
Festival de Performance. Manteremos a realização dos seminários de pesquisa objetivando ampliar 
as políticas de incentivo a pesquisa em artes visuais na Escola com foco na graduação. Pretendemos 
construir um pavilhão com mais duas salas de aula e cinco núcleos de pesquisa. Buscaremos junto ao 
governo do Estado e prefeitura de Salvador, novas políticas para as artes visuais local. 

 
Como política de melhoria dos serviços dos funcionários da Unidade, promoveremos curso de 

informática e computação gráfica para funcionários que necessitam trabalhar com este veículo, 
assim como manteremos o curso de história da arte para funcionários da UFBA e iniciaremos curso 
de conservação da obra de arte para funcionários da UFBA que trabalham com acervo de arte. 

 
Buscaremos refletir e buscar novos caminhos para a melhoria do ensino das artes visuais. 

Continuaremos a desenvolver o projeto da nova Escola de Belas Artes, redimensionando os espaços 
físicos com previsão para novos rumos nos próximos anos .  

 
 

ESCOLA DE DANÇA 
 
 

A Escola de Dança da UFBA, em 2006, ao completar 50 anos de criada, confirmou sua 
reconhecida liderança artística e pedagógica como centro de excelência acadêmica da dança 
contemporânea no país. Ampliou sua atuação na área de extensão com projetos artísticos e de 
ações afirmativas relevantes e consolidou suas investigações artísticas pedagógicas com novos 
grupos de pesquisa. Na área do ensino de Pós-Graduação, stricto sensu, a Escola se destacou 
sobremaneira com o início do curso de Mestrado em Dança, primeiro implantado na América Latina. 
Além do ensino formal a Escola desenvolveu amplo programa de conferências, seminários e mostras 
coreográficas e contou com a presença de importantes docentes e profissionais, como professores 
visitantes e artistas residentes a exemplo de: Profa. Dra. Helena Katz, Prof. Dr. Jorge Albuquerque, 
Profº Dr Euzébio Lobo, Coreógrafa Lynda Gaudreau, Coreógrafo Hooman Sharife entre outros. 
 

Além disso, cabe ressaltar, que a Escola de Dança conseguiu, em 2006, uma grande melhoria 
em suas instalações físicas. Foram reformados o Teatro do Movimento e o setor administrativo, e foi 
colocada em funcionamento a nova estação de força com a recuperação de parte da fiação interna 
do prédio. Esta melhoria da infra-estrutura da Escola deu um novo impulso à produção artística seja 
do corpo discente, seja dos técnicos e do corpo docente. 
 
 Com os avanços na área artística pedagógica, na área da pesquisa e pós-graduação e nas 
atividades extensionista, a Escola de Dança ganhou uma nova configuração. Seja em seu aspecto 
físico seja como instituição geradora de bem imaterial a Escola de Dança da UFBA, ao completar 50 
anos, emerge no cenário nacional como um centro de produção de conhecimento na área de arte 
especializado em dança, capaz de unir a experiência do passado a uma proposta com o vigor da 
inovação. Esta instituição tem demonstrado nos últimos anos a capacidade de re-inaugurar seu 
futuro.  

 
 

ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

• Aprovação pelo CEG da UFBA do novo projeto político pedagógico do Curso de Licenciatura 
em Dança. O Projeto Pedagógico da Escola de Dança tem sido exemplar para outras 
universidades. 

• Foram realizadas amplas mostras dos trabalhos artísticos dos alunos, resultados das 
atividades acadêmicas, com apresentações nos Painéis Performáticos sob a coordenação dos 
professores David Ianitelli e Drª. Leda Ianitelli . Estas apresentações propiciaram interação 
com a sociedade no âmbito da Escola. Os Painéis foram realizados no Campus de Ondina e 
na Praça Municipal. 
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• Foi dada continuidade à reforma no espaço físico para melhorar às condições de 
funcionamento das atividades de ensino e extensão. No Teatro do Movimento, foi feito 
climatização e tratamento artístico podendo funcionar como laboratório cênico de pesquisa 
para apresentações de alunos de graduação e pós-graduação. 

 
 

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

• Em 2006 teve prosseguimento o Programa de Qualificação Institucional /PQI, programa 
firmado entre a Escola de Dança e o Programa de Comunicação e Semiótica da PUC/SP de 
parceria institucional para o desenvolvimento da dança como linguagem artística e que tem 
como objetivos: Desenvolver pesquisa entendimento dança como área de confluência da 
comunicação das ciências e das artes; Potencializar produção científica teórico/prático da 
dança; Fomentar reflexão teórica recente teorias comunicacionais, científicas e 
configurações artísticas; Redimensionar questão do corpo no ponto de vista das teorias 
evolutivas e dos cientistas neodarwinistas; Potencializar grupos e linhas de pesquisa.  Por 
meio do PROGRAMA CONJUNTO DE ESTUDOS DO CORPO E DA CULTURA PARA CAPACITAÇÃO 
DE DOCENTES DA ESCOLA DE DANÇA DA UFBA, foram realizadas as missões de trabalho 
previstas, contando-se com a Profa. Dra. Helena Katz e Prof. Dr. Euzébio Lobo como 
professores visitantes. Os referidos professores ministraram cursos, realizaram seminários e 
orientaram projetos acadêmicos com alunos de Graduação e de Pós-Graduação.  

 
• Realização do curso de Especialização “Estudos Contemporâneos em Dança”, oferecido na 

Faculdade Angel Vianna (RJ) com o convênio firmado entre esta faculdade e a UFBA.  
• Com as ações do PQI, desenvolvidas na Escola, e a contratação de novos doutores foi dado 

início ao Mestrado em Dança. O projeto foi aprovado com nota quatro (4) e já foi feita à 
seleção da 1ª turma do Curso de Mestrado em Dança.  

• Foram realizadas apresentações públicas com seminários para alunos de graduação e pós-
graduação de artistas/pesquisadores com vistas à implementação do Programa de Artista 
Residente. Estiveram na Escola os criadores: Vera Sala (SP), Rosa Hércoles (SP), Lynda 
Gaudreau e Hooman Sharifi com a Impure Company da Bélgica. A Impure Company dirigida 
por Hooman Sharifi tem como intérpretes Cristine Kjellberg, Sittibancha Bamphen e Rikke 
Baewert.  

 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
 Com o apoio da Pró-Reitoria de Administração foi feita a reforma do espaço físico do setor 
administrativo aprimorando o novo modelo de gestão, Programa de Busca e Eficácia Administrativa, 
implantado em 2005. 
 
 
PESQUISA 
 
 Com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação e da Fapex e financiamento 
CTINFRA/FINEP, foram ampliadas as ações do LaPAC - Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo. 
Com os equipamentos adquiridos foi possível a consolidação da pesquisa na Escola de Dança 
principalmente nas interfaces da Dança com as Novas Tecnologias. Foi, também, instalados 
equipamentos de luz e som no Teatro do Movimento, possibilitando apresentações públicas de 
qualidade dos resultados das pesquisas cênicas do Grupo de Dança Contemporânea – GDC.  
 
 Atividades do Departamento I 
 

• Apresentação oral de artigo na Conferência International World Dance Alliance – Assembly 
2006 – Toronto, Canadá – Profª Eloísa Domenici; 

• Apresentação oral de artigo na Conferência International World Dance Alliance – Assembly 
2006 – Toronto, Canadá – Profª. Leda Muhana Iannitelli; 

• Workshop de “Danças Brasileiras e Metáforas no Corpo - Conferência International World 
Dance Alliance – Assembly 2006 – Toronto, Canadá – Profª. Eloísa Domenici”; 

• Coordenação de Edição de publicação dos Cadernos do GIPE-CIT, nº 15 – Profª Eliana 
Rodrigues Silva; 

• Participação em diversos Seminários e Congressos – Profª Eliana Rodrigues Silva; 
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• Direção coreográfica do espetáculo “Ilinx”, realizado pelo Grupo de Dança Contemporânea 
da UFBA, em cartaz no Teatro do Movimento nos meses de outubro a dezembro – Profª Leda 
Muhana Iannitelli; 

• Coordenação do VII e VIII Painel Performático da Escola de Dança da UFBA, realizados em 
julho e dezembro respectivamente – Profª Leda Muhana Iannitelli; 

• Programa ACC (1º e 2º semestres) – Atividades no bairro do Calabar, Salvador – Profº 
Norberto Pena; 

• Atividades sobre técnicas da Somática, com ênfase no Pilates – Profª Maria Albertina 
Grebler; 

• Cursos de Extensão: Curso Preparatório, Dança Afro, Dança do Ventre, Danças de Salão, 
Dança para 3ª Idade, Alongamento; 

• Comunidades do “Orkut” na veiculação de informações sobre processos corporais -  Profª 
Maria Aparecida Linhares. 

 
Projetos de Pesquisa 

 
• Coordenação e direção do Projeto “Ilinx” – pesquisa artística desenvolvida junto ao GDC/ 

UFBA – Profª Leda Muhana Iannitelli; 
• Coordenação do Grupo de Pesquisa ”Epistemologia do Corpo Brincante” – Profª Eloísa 

Domenici; 
• Coordenação dos Projetos de Pesquisa “Temática Coreográfica Contemporânea” e “Análise 

Crítica da Dança Contemporânea”, inseridos no GIPE-CIT - Profª Eliana Rodrigues Silva; 
• Coordenação do Projeto “Ensino e Aprendizagem da Dança” – pesquisa de doutorado - Profª 

Maria Aparecida Linhares; 
• Coordenação do Projeto “Corpo é imagem em fluxo no tempo” – pesquisa de doutorado – 

Profª Adriana Bittencourt; 
• Coordenação do Grupo de Pesquisa “Dança, Ciência e Comunidade” – Profº Norberto Pena; 
• Seminário Interno de Pesquisa – evento que envolveu todos os docentes e pesquisadores da 

Escola de Dança; 
• Seminário de Pesquisa da UFBA – evento que envolveu dois pesquisadores do Programa de 

Pós-Graduação em Dança, três (3) bolsistas IC Júnior e 3 bolsistas PIBIC; 
• Coordenação do Grupo “Processos Corporeográficos e Educacionais em Dança” – em 

processo – Profª Leda Muhana Martinez. 
 
Atividades do Departamento II 
 

• Apresentação oral de artigo na Conferência International World Dance Alliance – Assembly 
2006 – Toronto, Canadá – Profª Fabiana Britto; 

• Assistência de Direção coreográfica do espetáculo “Ilinx”, realizado pelo Grupo de Dança 
Contemporânea da UFBA, em cartaz no Teatro do Movimento nos meses de outubro a 
dezembro – Profº David Iannitelli; 

• Coordenação e direção artística do Grupo de Dança Contemporânea da UFBA – Profª Dulce 
Aquino; 

• Coordenação Geral do VII e VIII Painel Performático da Escola de Dança da UFBA, realizados 
em julho e dezembro respectivamente - Profª Dulce Aquino; 

• Coordenação Artística do VII e VIII Painel Performático da Escola de Dança da UFBA, 
realizados em julho e dezembro respectivamente – Profº David Iannitelli; 

• Cursos de Extensão: Curso Preparatório, Dança Afro, Dança do Ventre, Danças de Salão, 
Dança para 3ª Idade, Alongamento; 

• Coordenação do Curso de Complementação de Estudos em Artes e Humanidades: curso 
noturno para fortalecimento de 35 jovens lideranças de grupos de dança de comunidade, 
em parceria com o Fórum Comunitário de Combate a Violência e a Pro Reitoria de Ações 
Afirmativas – Profª Ana Elisabeth Brandão; 

• Colaboração na articulação institucional e acompanhamento pedagógico do Projeto Escola 
que Protege: formação de 350 professores de rede publica de ensino – Prof ª Ana Elisabeth 
Brandão; 

• Coordenação da Atividade “Práxis Pedagógica e Oficinas de Dança”: articulação dos projetos 
culturais ao Módulo do currículo de Dança “Arte como Tecnologia Educacional” – Profª Ana 
Elisabeth Brandão; - Coordenação do Curso de Extensão Laboratório de contact 
improvisação e criação coreográfica contemporânea – Profº David Iannitelli. 
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Projetos de Pesquisa 
 

• Criação do Curso de Pós-Graduação de Mestrado em Dança; 
• Colaboração em Pesquisa do Projeto “Ilinx” – pesquisa artística desenvolvida junto ao GDC/ 

UFBA – Profº David Iannitelli; 
• Coordenação do Grupo de Pesquisa ”Poéticas Tecnológicas da Dança” – Profª Ivani Santana; 
• Palestrante “Cult ura é Remix” na Teia Rede de Cultura do Brasil – Fronteiras Digitais, 

Pavilhão da Bienal – Parque do Ibirapuera, Promoção: Ministério da Cultura, Produção: 
Instituto de Pesquisa em Tecnologia da Informação – IPTI - Profª Ivani Santana; 

• Palestrante “A Dança e as novas tecnologias digitais” no evento Dança em Foco - Mesa 
formada pelo Dr. Armando Menicacci (França), Thereza Rocha (Brasil/RJ) e Ivani Santana 
(Brasil/Bahia), Centro Cultural Telemar, Rio de Janeiro - Profª  Ivani Santana; 

• Coordenação do Projeto A.L.I.C.E. - Apropriação de Linguagem Interativa no Ciberespaço – 
Profª Ivani Santana; 

• Coordenação da Sessão 41 “Poética” no VII SEMPPG – Seminário de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFBA - Profª Ivani Santana; 

• Projeto aprovado para painel no Simpósio de Ciência e Arte 2006 
• “Corpo evolutivo na/da dança na cultura digital e a destituição de um corpo pós-humano” 

Local: FioCruz – Rio de Janeiro - Prof. Ivani Santana; 
• Projeto aprovado no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica - “Versus = a 

interatividade entre corpos no ambiente sensível e no ciberespaço”, SESI – São Paulo – Profª 
Ivani Santana; 

• Apresentação de trabalho no IV Congresso da ABRACE-UNIRIO. IV Congresso da ABRACE – 
UNIRIO – Profª Suzana Martins; 

• Apresentação de trabalho no IV Congresso da ABRACE. Inserções da Dança em Complexos 
Saberes Contemporâneos - Profª Lúcia Lobato; 

• Coordenação do Projeto de Pesquisa “Identificação dos Princípios da Desconstrução de 
Jacques Derrida na coreografia contemporânea” – Profª Lúcia Lobato; 

• Seminário Interno de Pesquisa – evento que envolveu todos os docentes e pesquisadores da 
Escola de Dança; 

• Seminário de Pesquisa da UFBA – evento que envolveu dois alunos-pesquisadores do 
Programa de Pós-Graduação em Dança, três (3) bolsistas IC Júnior e 3 bolsistas PIBIC. 

 
 
PUBLICAÇÕES 
 

• BRANDÃO, Ana Elisabeth, Texto “Vidas em Movimento” ao livro do Programa Jovens Escolhas 
em Rede com o Futuro. 

• LOBATO, Lúcia F. Inserções da Dança em Complexos Saberes Contemporâneos. In: IV 
Congresso da ABRACE, 2006, Rio de Janeiro. Memória ABRACE X: Os trabalhos e os dias das 
artes cênicas: ensinar, fazer e pesquisar dança e teatro e suas relações. Rio de Janeiro: 
Viveiros de Castro Editora Ltda, 2006. v. 01. p. 170-171. 

• MARTINS, Suzana M. C. A Dança do nosso tempo: Contemporaneidade e Interdisciplinaridade 
na perspectiva do corpo. In: IV Congresso da ABRACE, 2006, Rio de Janeiro. Memória 
ABRACE X. Rio de Janeiro: Viveiros de Castro Editora Ltda., 2006. v.01. p.174-175. 

• SANTANA, Ivani L. O. Les sciences cognitives pour penser la danse. Nouvelles de danse, 
França, v. 53, p. 67-90. 

• SANTANA, I. L. O.  Ambiguous Zones: The Intertwining of Dance and World in the 
Technological Era (no prelo). International Journal of Performance Arts and Digital Media. 

• SANTANA, I. L. O. . Mentecorpo da criação. Diálogos, relatos e depoimentos dos criadores da 
dança contemporânea. Cadernos do Gipe Cit Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão 
Em Contemporaneidade Imaginario e Teatralidade. 

• SANTANA, I. L. O “Cartes et images de la danse”. In: Nouvelles de Danse, “Scientifiquement 
Danse. Quand la Danse puise aux sciences et réciprocament”, vol. 53, pp - 164-179, 
Bruxelles: Contradanse. 2006. 

• SANTANA, I. L. O “Thinking Dance”. …Maska Magazine, Ljuljana/Eslovenia: Maska Institute 
for Publishing, Production and Education, hipertexto em CD-ROM, volume 100, suplemento 
volume 200, 2006. 

• SANTANA, I. L. O “Propósito: uma emergência em dança no contexto da Cultura Digital”. In: 
“Estados da Dança: entrevistas, relatos e ensaios de criadores contemporâneos”. Cadernos 
do GIPE-CIT – Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em contemporaneidade, 
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Imaginário e Teatralidade. Salvador: Escola de Teatro, Escola de Dança, PPGAC. Vol. 17. 
2006. 

• SANTANA, I. L. O “Dança na Cultura Digital”. Salvador: EDUFBA/FAPESB. 2006. 
• SANTANA, I. L. O “Esqueçam as fronteiras! Videodança: ponto de convergência na Cultura 

Digital”. In: Dança em Foco – Dança e Tecnologia, Rio de Janeiro Instituto Telemar, Vol. 1, 
pp. 29-37, 59-67 (inglês), 88-94 (espanhol), 2006. 

• SANTANA, I. L. O (Organização):  “Estados da Dança: entrevistas, relatos e ensaios de 
criadores contemporâneos”. In: Cadernos do Gipe Cit Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e 
Extensão Em Contemporaneidade Imaginário e Teatralidade, Salvador: PPGAC/UFBA (prelo, 
2006). 

 
 
PREMIAÇÕES 
 
 Premiação internacional conferida ao trabalho Man made his difference (E o Homem fez sua 
Diferença – trabalho realizado com o Grupo de Dança Contemporânea da UFBA) no “IV Mônaco 
Dance Fórum” com o projeto – Profª Ivani Santana. 
 
 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 
 

A Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia – EEUFBA este ano completou 60 
anos de sua fundação. Portanto, este ano teve como meta principal fazer projetos de eventos com o 
cunho de integração acadêmica, seminários de reflexões históricas da EEUFBA, seminários de 
desenvolvimento de profissionais dos serviços como, também, definiu outras realizações até o dia 31 
de dezembro de 2006 como: 1) revisar e atualizar todos os regimentos internos da EEUFBA; 
2)implementar o novo currículo do curso de Graduação em Enfermagem; 3)atualizar todos os 
Convênios existentes e criar outros, ampliando o seu leque de relacionamento local, nacional e 
internacional; 4) tornar mais visível e transparente a administração financeira de todos os projetos, 
seguindo a instrução normativa da Procuradoria Federal da União; 5)reestruturar as áreas físicas 
onde foram diagnosticados como críticas, junto à Reitoria e à Prefeitura de Campos, e cercar a 
unidade considerando a manutenção de higiene e de segurança; 6) realizar modernização do 
laboratório de informática, conforme plano proposto pela Unidade junto a Pró-Reitoria de 
Planejamento da UFBA - PROPLAD; 7) modernizar e reestruturar os Grupos de Pesquisa com a 
aplicação de financiamentos provindos dos Projetos de infra-estrutura da FAPESB, somados aos 
recursos próprios da Unidade; 8) efetuar, junto a Reitoria e a Prefeitura de Campos, a saída de sem 
tetos das periferias da Unidade; 9)efetuar a transferência da Biblioteca para Biblioteca Setorial e 
redimensionar o espaço atual para Centro de Tecnologia; 10) efetuar a transferência do FCCV para o 
outro espaço da Unidade, a fim de realizar obra de reparo da estrutura física e implantação de 
secretaria única dos Departamentos para suprir a carência de número de pessoal de apoio 
administrativo; 11) atualização do site da EEUFBA. 

 
A estrutura administrativa da EEUFBA é constituída de Congregação, Diretoria, 

Departamentos (DECOM e DEMCAE), Colegiado de Graduação, Programa de Pós-Graduação e 
Diretório Acadêmico. 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EEUFBA 
 
 

• ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

Foi concluída a proposta de reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação e 
revisão do Regimento Interno. Também foi elaborado o Manual de Orientação dos Alunos de 
Graduação, o qual se encontra à disposição no site da Unidade.   

 
 Em 2006, foram matriculados 427 discentes, observando-se 5 desistências, cinco 

jubilamentos e 3 reprovações em todas as disciplinas. Graduaram-se 86 discentes. 
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• ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Quanto ao Ensino de Pós-Graduação temos o registro do início do Curso de Doutorado em 
Enfermagem com 10 alunas matriculadas. A Escola ofereceu Curso de Mestrado tendo 58 alunos 
matriculados e desses 20 defenderam no decorrer do ano. No mês de dezembro ocorreu a 200ª 
defesa de dissertação. Ofereceu também, os seguintes Cursos de Especialização: Residência em 
Enfermagem em convênio com o Hospital Cidade - 21 matriculados, sendo 20 concluídos; 
Especialização em Enfermagem em UTI e CC sob a forma de residência, em convênio com HSR, 
HUPES e ICPBA - 20 matriculados e 20 concluídos; Especialização em UTI e CC (autofinanciado) - 30 
matriculados e 30 concluídos; Auditoria de Sistema e Serviços de Saúde: II Curso em convênio com a 
SESAB - 41 matriculados e 41 concluídos / III Curso (autofinanciando) – 35 matriculados e 35 
concluídos; Gerontologia (curso autofinanciado / em andamento) - 17 matriculados; Saúde da 
Família em convênio com o Ministério da Saúde (curso em andamento) – 35 matriculados. 

 
Tanto no Curso de Graduação como no de Pós-Graduação, a maioria das aulas teóricas foi 

desenvolvida na própria Unidade e as aulas práticas e estágios nas organizações de saúde do Estado 
da Bahia, nos Hospitais Universitários e Hospitais públicos estaduais, filantrópicos e privados, bem 
como em unidades da rede básica de saúde, creches, escolas e comunidades. 

 
• ATIVIDADES DE PESQUISA 
 

Quanto aos esforços de investimentos no âmbito da pesquisa, capacitação e qualificação do 
corpo docente, a Escola tem tido retornos significativos no desenvolvimento e no incremento da 
produção científica como, também, no fortalecimento e consolidação dos grupos de estudos e 
pesquisas. No ano de 2006, foi encaminhada mais uma docente para o Estágio Pós-Doutorado 
(Portugal). Retornaram com a titulação de Doutorado dois docentes. Atualmente, há 13 docentes 
em processo de doutoramento. 

 
Além disso, há um número crescente de projetos individuais e coletivos financiados por 

órgãos de fomento como FAPESB, CNPq e Ministério da Saúde. 
 
Os grupos de pesquisa têm se esforçado para captar recursos e obter bolsas. Aqui, se 

destaca a obtenção de 10 bolsas de Iniciação Científica (6 - CNPq e 4 FAPESB).  
 
A Unidade manteve as atividades do Programa de Qualificação Institucional (PQI/CAPES), 

tendo desenvolvido duas missões de estudo e 6 de trabalho (participação UFBA, UFRJ e UFSC), com 
a realização de visitas técnicas, seminários, palestras, participação em bancas examinadoras de 
Mestrado e Doutorado e banca de seleção ao Curso de Doutorado 2007. 

 
Cabe destacar a instalação do Comitê de Ética em Pesquisa da EEUFBA, cujo processo foi 

encaminhado à Reitoria para trâmites junto ao CONSEPE. 
 

Relação de Número de Bolsas recebidas pelos Estudantes e Docentes da EEUFBA - 2006 

Modalidade/fomento Quantidade R$/unidade R$ Σ  

1. Iniciação Científica/PIBIC 

    CNPq 

    FAPESB 

 

6 

4 

 

R$ 300,00 

R$ 300,00 

R$ 36.000,00 

2. Mestrado CAPES/CNPq 14 R$ 940,00 R$ 157.920,00 

3. Doutorado CAPES 3 R$ 1.394,00 R$ 50.184,00 

4. Residência em Enfermagem 
Hospital Cidade/SESAB 

21 R$ 1400,00 R$ 352.800,00 

5. Sob a forma de Residência HSR, 
ICPB, HUPES/ FAPEX 

17 R$ 500,00 R$ 102.000,00 

6. Programa de Treinamento dos 
Estudantes 
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12 R$ 300,00 R$ 43.200,00 

7. Bolsa de Produtividade /CNPq 01 R$ 950,00 R$ 11.400,00 

8. Bolsa de Estudos dos docentes no 
curso de Doutorado CAPES/CNPq 

01 R$ 1.394,00 R$ 16.728,00 

Total ----- ----- R$ 770.232,00 

Fonte: EEUFBA 2006 
 
 
Relação de Projetos de Pesquisa/ atividades financiadas e coordenadas por docentes da EEUFBA 

2006 
 

Modalidade Fomento Financiamento Aplicação 

1. Modernização e Reestruturação dos 
Grupos de Pesquisa 

(GEPASE, GECEOS, NUPESC e GESAM) 

FAPESB     R$ 38.000,00 2006/2007 

2. Curso de Especialização em Auditoria 
de Sistema e Serviços de Saúde 

SESAB    R$ 150.000,00 2005/2006 

3. Residência em Enfermagem H.Cidade 
/SESAB 

   R$ 435.070,00 2005/2006 

4. Infra-estrutura para Pós-Graduação 
em Enfermagem/UFBA e Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva /UEFS 

FAPESB    R$ 60.000,00 

 

2006/2007 

5. Pólo de Educação Permanente. Macro 
Região Nordeste Salvador e região 
metropolitana. Foram aprovados quatro 
projetos. 

Ministério da 
Saúde 

  R$ 207.000,00 2006 

6. Integralidade do cuidado à saúde da 
mulher: limites e possibilidades na 
atenção básica 

CNPq    R$ 20.000,00 2005/2006 

7. Revelando a Violência Doméstica 
contra Idosos na Cidade de Salvador-Ba 

CNPq    R$ 51.000,00 2005/2006 

Total  R$ 961.070,00  

Fonte: EEUFBA 2006 
 
 

• ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
Foram desenvolvidas como principais atividades científicas com a participação dos docentes 

da EEUFBA: Programação aos 60 anos de fundação da EEUFBA; realização de 58º Congresso Brasileiro 
de Enfermagem em Salvador com participação de Docentes da Escola de Enfermagem nas Comissões 
do evento; Eventos comemorativos da Semana de Enfermagem junto com a Associação Brasileira de 
Enfermagem – Bahia; Programa de Treinamento nas Etapas do Processo de Enfermagem; Seminário 
de Curativos; Seminário de Reanimação Cardio-Respiratória; inúmeros cursos de curta duração 
através dos Grupos de Estudos e Pesquisa junto com serviços de saúde e associações de classe, 
contribuindo, assim, para a atualização e a capacitação dos profissionais da área de saúde, como o 
Curso de Gerenciamento de Enfermagem, promovido pelo GEPASE /HUPES; Cursos de Primeiros 
Socorros promovidos pelo Serviço Multidisciplinar de Pesquisa em Emergência e Ressuscitação 
cardíaca - SEMPER. No total, o DECOM teve 20 atividades de extensão registradas no SIDOC. 

 
A unidade participa do Programa de Educação Tutorial (PET/UFBA CAPES), com o 

envolvimento de 12 bolsistas. Tem como projeto principal à manutenção da atividade desenvolvida 
na comunidade da Ilha de Maré. No período de 7 a 9 de fevereiro organizou do V Encontro 
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Nordestino dos Grupos PET - ENEPET, com a temática “Desenvolvimento Regional: 
Institucionalização e Políticas de Expansão”. O grupo participou (16 a 21 de julho de 2006) da 58ª 
Reunião da SBPC (Florianópolis) com a apresentação, sob a forma de pôster, de quatro trabalhos. 
Paralelamente a esse evento, participou do 11º–Encontro Nacional dos Grupos PET - ENAPET. 
Comemorou 10 anos de participação no Programa promovendo no auditório da EEUFBA, em 29 de 
novembro, o Seminário “Bases Genéticas e Sociais do Racismo”. O Encontro Baiano dos Grupos PET – 
EBAPET ocorreu no dia 16 de dezembro.  

 
Os membros do Diretório Acadêmico desta unidade participaram ativamente na organização 

dos eventos científicos da categoria com a realização de: Sessão Temática  sobre Trabalho - 02 de 
maio; Sessão Temática durante o ENEEN – 23 de Maio; Seminário de Formação Política da ENEEnf 
(Etapa nacional) com o tema “Compreender a luta enquanto se luta”- 25 a 28 de maio; Forró de 
Enfermagem – 09 de junho; Pré-ENEEn- 22 a 28 de julho; Encontro Nacional dos Estudantes de 
Enfermagem Tema: “Do robô ao macaco: onde me encontro”- de 29 de julho a 5 de agosto; Semana 
de Calouros de Enfermagem – 6-10 de março e 14 a 18 de agosto; I Seminário de formação Política 
da Loco Regional Bahia-Sergipe -19 e 20 de novembro; II Seminário de Formação Política da Loco 
Regional Bahia-Sergipe - 17 e 18 de dezembro. 
 

• Eventos e Visitas 
 

Relação de principais eventos comemorativos e visitas recebidas na EEUFBA – 2006 
 

Mês Período e Eventos 

Janeiro 22 - Início das comemorações de 60 anos de fundação da EEUFBA coincidindo 
com a formatura da Turma 2005.2 

Fevereiro 7 a 9 - V Encontro Nordestino dos Grupos PET - ENEPET 

Março 

 

6- Semana de Calouro de Graduação em Enfermagem 

8 – Recepção às (aos) discentes e apresentação do PPGENF 

Abertura do 1º Curso de Doutorado em Enfermagem – Lançamento do Manual da 
(o) Estudante dos Cursos de Mestrado e Doutorado 

9 – Aula inaugural do Curso de Doutorado 

15 – Acolhimentos dos calouros da UFBA 

18 – Encerramento do Curso de Especialização em Auditoria em Sistemas e 
Serviços de Saúde 

Abril 10 – Seminários “A Enfermeira Obstetra no contexto do SUS – Bahia” – missão 
PQI/UFRJ 

11 – Solenidade de posse na nova diretoria da Associação Brasileira de 
Enfermagem Obstetrícia -ABENFO-Ba 

13 a 20 – missão PQI UFBA/UFSC 

19 – Instalação da Comissão Organizadora das Comemorações dos 60 anos da EE 

27 – Abertura do “Seminário ABEN – 70 anos de fundação” 

Maio 15 – Comemoração da Semana de Enfermagem – ABEn-BA /EEUFBA - Conferência 
“A expansão dos cursos de graduação em saúde e sua interface com a 
implantação da mudança no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação” 

Junho 1- Sessão de esclarecimento com SUPAC/UFBA 

9 - Visita técnica MEC/CAPES a Pós-Graduação 

Julho 12 – Discussões sobre “O que pensamos sobre o PDI e qual o rumo a seguir” na 
reunião do Corpo docente 

14 – Encerramento do Ciclo de apresentação de pesquisa científica dos grupos de 
Pesquisa. 

Agosto 8 – Abertura do Curso de Especiali zação em Saúde da Família 

11 – Conclusão do II Curso de Especialização Residência em Enfermagem em 
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convênio com o Hospital Cidade 

12- Formatura da turma 2006.1 

14 - Recepção dos calouros EE 

23 – Instalação do Comitê de Ética da EEUFBA 

Setembro 5 – Instalação da Comissão do Pólo de Educação Permanente do Estado da Bahia 
na EE 

20 – Encontro com Gerentes do BB e Superintendente administrativa da UFBA/ 
direção-reforma da área disponibilizada há 32 anos para BB. 

 

21- Seminário Interno de Pesquisa Científica 

22 – Encontro de Docentes, Discentes e Técnico-Administrativos da EE – 60 anos 
EEUFBA “Tecendo a história da EEUFBA” 

Outubro 6 - Abertura do Seminário “Ensino à Distância na área de Saúde: perspectivas e 
possibilidades” 

18-Visita técnica da Universidade do Exercito com a proposta de cooperação 
técnico-científica.  

20- Encaminhamento do processo de desvinculação da EE com o curso de Auxiliar 
de Enfermagem do Estado da Bahia 

26- Oficina de preceptoria nos serviços de Saúde 

27- Oficina de trabalho da Rede de Gestão hospitalar. Inovação e aprendizagem. 

31- Seminário interno da EEUFBA discutindo PDI da UFBA 

Novembro 5 – Encontro Nacional de Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em 
Enfermagem. 

8 - Lançamento do “Video-Clip Memorial da EEUFBA” 

8 - V Encontro de Professores da Disciplina de Administração de Enfermagem 

22 – Apresentação de Universidade Nova pelo Reitor da UFBA 

29 – Abertura da comemoração aos 10 anos de fundação do PET/ EEUFBA 

Dezembro 9 – Sessão de Homenagens Especiais – 60 anos EEUFBA, início de atividades de 
Missão de Trabalho do PQI EEUFBA/EEAN-UFRJ 

16 – Conclusão do III Curso de Auditoria de Sistema e Serviços de Saúde 

20 - Confraternização Natalina da EEUFBA 

Fonte: EEUFBA/2006 

 
 
PRÊMIOS E HOMENAGENS 
  
 

No ano de 2006, as docentes da Escola receberam as seguintes homenagens e/ou prêmios: A 
Profa. Dra. Clara Wolfovicht, Profa. Dra. Maria Hélia de Almeida e a Profa. Dra. Therezinha Teixeira 
Vieira receberam a Medalha Professor Edgard Santos, outorgada pela UFBA, em comemoração aos 60 
anos de fundação da Universidade. 

 
Em comemoração aos 60 de fundação da EEUFBA, a Unidade fez homenagens especiais a: 

Professoras: Eurides Correia Rocha, Maria Clayde de Oliveira, Célia Dias Coelho Dantas, Iracy Silva 
Costa e Floripes Cavalcante Farias; Ex-Diretoras: Anayde Correa de Carvalho, Maria José de Oliveira, 
Clara Wolfovicht, Maria do Rosário Barbosa Nogueira, Josicélia Dumêt Fernandes, Marisa Correia 
Hirata, Neusa Dias Andrade de Azevêdo, Georgina Almeida Lomanto e Magda Helena Rocha Dantas; 
Ex-Estudantes do DA: Maria Duarte Sepúlveda; Funcionárias(os): Maria Helena dos Santos Medrado; 
Florisvaldo Américo Alves e Edvaldina de Sales Borges; Formandos de 1956 – Bodas de Ouro: Stella 
Sena (representando a turma); e Serviços e Entidades: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia; 
Secretaria de Saúde do Município de Salvador; Hospital Universitário Professor Edgard Santos; 
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Maternidade Climério de Oliveira; Serviço Médico Universitário Rubens Brasil; Hospital São Rafael; 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; Instituto Cardio Pulmonar da Bahia; Instituto 
Sócrates Guanaes. 

 
ADMINISTRAÇÃO 
 

• PESSOAS 
 

Como em todas as unidades universitárias federais, a Escola de Enfermagem, manteve 
déficits de pessoal no seu quadro permanente. Para tanto, a Unidade necessitou da contratação de 
professores substitutos, para o desenvolvimento de atividades acadêmicas, mesmo entendendo não 
ser esta a melhor solução para a garantia do processo de formação do graduado. Persistindo, 
portanto, a necessidade de abertura de novas vagas, por concurso, para o quadro permanente. 

 
Este ano não tivemos nenhuma aquisição de técnico-administrativo, apenas foi feita 

permuta de um funcionário por outro, atendendo as necessidades dos mesmos. Vale ressaltar que a 
unidade tem quatro técnico-administrativos com previsão de aposentadoria para o próximo ano e 
vários funcionários com pedido de afastamento por problemas de saúde. 
 
Ações Administrativas realizadas em 2006 
 
• Instalação de Núcleo de Ensino à distância no 5º andar com adequação da área com recolocação 

de bancadas, pintura das paredes e conserto nos banheiros. 
• Reforma geral do 6ºandar (Grupos de Pesquisa, Procuradoria Jurídica) e 7º andar (Pós-

Graduação) e 4º andar, reparo de tacos com aplicação de sintecos nos pisos e pintura das 
paredes. 

• Reforma do colegiado de graduação (2º andar) e as salas dos grupos de pesquisa GEPASE, 
GECEOS, GESAM, NUPESC, Grupo de Idosos (6º andar), colocação de bancadas e aplicação de 
sintecos, e pintura das paredes. E no 5º andar na sala do SEMPER, armários pinturas. 

• Realizada reforma da sala de informática com a colocação de bancadas do 3º andar e sendo 
realizada restauração dos pisos e paredes. 

• Reparo de infiltrações e troca da todas as torneiras e vasos sanitários quebrados da unidade. 
• Concluído Re-integração da área do subsolo, disponibilizada há 10 anos para o ISC, sendo 

cumprido acordo de restauração da área, com pintura das paredes, consertos de portas, pias e 
vasos sanitários. 

• Iniciada Re-integração da área do subsolo, disponibilizada há 32 anos para o Banco do Brasil, 
sendo firmado acordo de restauração da área, com instalação de duas salas de aula com a 
capacidade de 70 lugares cada sala transformável em um auditório com uma divisória móvel, 
além da pintura das paredes e recolocação de pisos. 

• Colocação de isolamento na área de risco. 
• Trocada bomba de água. 
• Foram alienados todos os materiais e equipamentos quebrados acumulados no subsolo há 

décadas com eliminação de focos de insetos e roedores. 
• Renovação de contrato de serviço reprográfica licitada. 
• Reabertura da licitação de contrato de serviço da cantina contratação do novo contrato da 

cantina. 
 

As melhorias que não foram realizadas dependiam diretamente de ações que fugiam ao âmbito 
da Unidade, como: colocação de cercas; reestruturação das paredes de vidros e reparo das janelas 
danificadas da área de antiga lavanderia, que estão correndo risco de desabamento; instalação de 
corrimão em todas as escadas do térreo ao 7º andar; revisão geral do sistema hidráulico e elétrico; 
pintura externa do prédio; poda das árvores; e eliminação de plantas parasitas dos telhados e das 
paredes do prédio, que são as causas principais de infiltração. 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -2006 

Aplicação dos Recursos Orçamentários 
 

Fonte Despesas Receita/Despesa 

PROAP-CAPES /MEC Programa de Pós-Graduação 
Consumo, participação em eventos 
e passagens e hospedagens dos 
membros de banca examinadoras. 

R$ 21.816,69 

Tesouro 

 

Material de Consumo 

Divisão de Material 

Serv.Terc.-Pessoa Jurídica 

Material permanente 

R$12.456, 40 

R$9.414,76 

R$9.900,00 

R$75.027,01 

Recursos Próprios da EE na 
conta da UFBA 

Material de consumo 

Serv.Terc.-Pessoa Jurídica. 

Material permanente 

R$7.899,68 

R$18.713,19 

R$34.951,98 

Recursos Próprios 
Fundações 

FAPEX - Projeto 

Projeto nº 96.831- Fundação ADM 
Projeto Nº58 

R$1.658,20 

 

R$19.696,36 

Total Tesouro 

Total Recursos Próprios 

 R$ 128.614,86  

RS 82.919,41 

Fonte: EAUFBA-2006 

 
 
Participação de docentes em representações sociais e culturais 
 

• Conselho Estadual de Saúde; Conselho Municipal de Saúde; Associação Brasileira de 
Enfermagem - Ba; Associação Nipo-brasileiro de Salvador; Comitê Municipal de Mortalidade 
Materna; Rede Internacional Feminista Colegiado das Américas; Fórum Comunitário de 
Combate a Violência; Pólo de Educação Permanente da Macro-Região Nordeste - Bahia; 
Rede de Combate a Violência do Fórum de Mulheres de Salvador. 

 
 

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO 
 

A Unidade apresenta potencial de docentes para incrementar as atividades de pesquisa, 
ensino e extensão. No entanto, apresenta dificuldades relativas ao pessoal técnico-administrativo, 
quer sejam dificuldades em relação ao quantitativo, com a previsão de um número significativo de 
aposentadorias para 2007, quer sejam dificuldades relativas ao desempenho de certas funções, isto 
devido, principalmente, a problemas de saúde. 

 
No tocante a continuidade da reestruturação física da Unidade, observou-se que o não 

atendimento as demandas está diretamente ligada à falta de recursos financeiros e humanos da 
própria UFBA. 

 
 

METAS PARA O ANO DE 2007 
 

1. Implantar o novo currículo do curso de Graduação em Enfermagem em 2007.2: 
2. revisar e atualizar os regimentos internos da unidade e do colegiado de Pós-Graduação; 
3. continuar o processo de tornar mais visível e transparente a administração financeira de 

todos os projetos desenvolvidos nesta unidade seguindo a instrução normativa da 
Procuradoria Federal da União; 
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4. reestruturar as áreas físicas onde foi diagnosticado como críticas e que não foram realizadas 
em 2006 e cercar a unidade considerando a manutenção de higiene e segurança junto a 
Reitoria e Prefeitura do Campus; 

5. realizar modernização do Centro de Tecnologia conforme plano proposto pela Unidade junto 
a Pró-Reitoria de Planejamento da UFBA - PROPLAD; 

6. continuar a modernização e reestruturação dos Grupos de Pesquisa com a aplicação de 
financiamentos provindos dos Projetos de infra-estrutura da FAPESB e somados com os 
recursos próprios da unidade; 

7. efetuar saída de sem tetos das periferias da unidade junto à Reitoria e Prefeitura do 
Campus; 

8. efetuar a transferência da Biblioteca para Biblioteca setorial e redimensionar o espaço atual 
para Centro de Tecnologia; 

9. efetuar a transferência do Fórum Comunitário de Combate a Violência - FCCV para o outro 
espaço da unidade ou em outro espaço da UFBA a fim de realizar obra de reparo da 
estrutura física dessa área para implantação de secretaria única dos Departamentos para 
suprir a carência de numero de pessoal de apoio administrativo; 

10. efetivar o projeto de criação da área de convivência para comunidade da EEUFBA; 
11. organizar o Museu da EEUFBA reestruturando a antiga Capela da Unidade, com o apoio dos 

aposentados da EEUFBA; 
12. concretizar a reestruturação da área onde foi disponibilizada para o BB, junto com 

engenheiro desta agência e Superintendência Administrativa da UFBA; 
13. organizar as salas do subsolo para os Cursos de pós-graduação da Unidade com re-integração 

do espaço disponibilizado para projeto Bahia Azul/ Instituto de Saúde Coletivo-ISC; 
14. saída da Procuradoria Jurídica; 
15. agilização do Registro de Comitê de Ética pela Reitoria junto ao CONEPE 16. 

 
 

ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 
 

A mudança na estrutura curricular dos diversos cursos de graduação em várias 
universidades do Brasil e em particular na UFBA, tem-se constituído em uma das ações prioritárias, 
visando à melhoria da qualidade do ensino e a elevação da competência profissional e cidadã do 
aluno graduado. Esta prioridade de gestão acadêmica tem se fundamentado no amplo consenso 
quanto à necessidade de mudança mais ou menos radicais dos currículos atuais caracterizados pela 
rigidez, fragmentação, a pouca articulação dos conteúdos ministrados, que dificultam seja o 
cumprimento do tempo previsto para integralização dos cursos, seja a renovação e aprimoramento 
da formação profissional em diversos campos do saber. Com afirmação desta prioridade, busca-se, 
também, dar respostas institucionais adequadas às grandes transformações ocorridas na realidade 
social e à nova legislação educacional do país em especial a Lei das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/96), especialmente numa época em que é cada vez mais precoce a escolha 
profissional onde a maioria dos alunos não tem idéia formada sobre a carreira que escolheu e 
muito menos clareza do exercício profissional que a compõe. 

 
 

NOVO PROJETO PEDAGÓGICO PARA O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 

A reestruturação do Projeto Pedagógico que foi concluído e será implantado 2007-2012 tem 
como conseqüência a reconstrução curricular com a finalidade de modernizá-lo, fundamentando-se 
em três grandes princípios, os quais tem norteado as discussões no âmbito da EMV/UFBA: 1º) O 
compromisso que a universidade pública tem com os interesses coletivos; 2º) A indissociabilidade 
do ensino, da pesquisa e extensão e; 3º) A formação de um aluno com independência intelectual, 
capaz de atuar na transformação da sociedade. 

 
Ao longo das últimas duas décadas, o processo pedagógico envolvendo a estrutura 

curricular, tem passado por algumas alterações pontuais e parciais, a exemplo da incorporação e 
exclusão de conteúdos programáticos nas disciplinas existentes, construção de outras disciplinas, 
ampliação do número de disciplinas optativas, ampliação da carga horária prática, elaboração de 
progrmas de extensão de forma continuada, ampliação da participação de acadêmicos em 
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programas de pesquisa etc.; o que culminou com a estrutura curricular atual e os seus respectivos 
processos de execução. 

 
A estrutura curricular até então em vigor está fundamentada nas exigências curriculares 

estabelecidas pela resolução nº 10/84 do CNE e será construída com base nos objetivos 
caracterizados para o curso, para os quais busca-se alcançar uma relação intrínseca com os 
objetivos de cada disciplina que compõe esta estrutura, mostrando, assim, coerência plena do 
currículo com o perfil do egresso, dentro desta filosofia, o curso será ministrado em 10 módulos 
sequenciados, estruturados de forma a haver articulação horizontal e vertical entre os mesmos, 
sendo que o último módulo será composto por conteúdos de ênfase, o qual refere-se à área de 
atuação escolhida pelo acadêmico, fornecendo ao mesmo, subsídios fundamentais de forma 
integrada, possibilitando sua atuação com competência na área de sua preferência. 

 
Esses módulos, serão ministrados semestralmente, com carga horária máxima de 510 horas, 

conforme exigência da Lei de Diretrizes e Bases. Cada módulo terá de um a três eixos temáticos 
relacionados com os conteúdos programáticos respectivos. 

 
 

AÇOES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS 
 

• Construção de três novas salas de aulas para 80 alunos cada; 
• Adequação do espaço físico de cinco salas de aulas teóricas para 80 alunos cada; 
• Adequação do potencial de carga elétrica a demanda atual do prédio, e revisão de toda 

instalação elétrica; 
• Reforma e ampliação de salas de aulas práticas e biblioteca; 
• Substituição de 520m2 de piso dos corredores da Escola; 
• Instalação de rampa ou elevador para o deslocamento de pessoas deficientes ao pavimento 

superior da Escola; 
• Aquisição de equipamentos de sala de aula teórica e práticas; 
• Edificar um adequado Hospital de Medicina Veterinária no Campus Universitário de Ondina em 

área anexa ao prédio da Escola de Medicina Veterinária, com espaço físico adequado. 
 
 
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 
Pós-Graduação Strito Sensu 
 
Descrição 

• SAÚDE ANIMAL NOS TRÓPICOS - Nível: Mestrado -  Área de Concentração: Saúde 
Animal 

LINHAS DE PESQUISA: Produção e Reprodução Animal; Saúde Animal e Epidemiologia 
CORPO DOCENTE: 20 docentes doutores 
EVOLUÇÃO DO CORPO DISCENTE E TOTAIS: 
Turmas: 2000(n = 5); 2001(n = 6); 2002(n = 8); 2003(n = 10); 2004(n = 16); 
2005(n = 19); 2006(n = 17). 

 
 Total de alunos ingressos no período 2000 – 2006 = 81 
 Número de mestres formados até 10/2006 = 39 
 Número de alunos cursando em 10/2006 = 42 
 

Metas para 2007 – 2012 
 

 Elevar o conceito do curso, passando de 3 para 4 ou 5; 
 Formulação e submissão a CAPES do Projeto de Implantação do Doutorado; 
 Primeira seleção de doutorandos prevista para 2008.1. Número de vagas 

previsto: 20. 
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Pós-Graduação Lato Sensu:  
 
Descrição e Metas 
 
• Especialização em Produção de Pequenos Ruminantes. Implantada em 2003, O curso já formou 39 

especialistas e atualmente conta com 22 alunos cursando. 
• Especialização: produção de Bovinos. Início previsto 2007.1 (vagas: 35) 
• Especialização: Geoprocessamento em Saúde. Início previsto: (15 vagas); 
• Controle de qualidade de produtos de origem animal. Início previsto 2008.1 (30 vagas); 
• Especialização em Agronegócio: Dimensionamento Econômico-financeiro da Produção 

Agropecuária. Início previsto 2007.1 (30 vagas); 
• Saúde Pública Veterinária. Início previsto 2008.1 (25 vagas); 
• Residência Médico-hospitalar em Medicina Veterinária: 1) Clínica de Pequenos Animais, 2) Clínica 

de Grandes Animais; 3) Patologia Clínica Veterinária; 4) Cirurgia de Pequenos Animais. (4 vagas). 
 
Revista 
 

A Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal (RBSPA) da Escola de Medicina Veterinária 
da UFBA foi criada em 2001 e sua publicação é feita bimestralmente, sendo que até outubro de 2006 
foram publicados 6 volumes e 11 números da revista.  Atualmente está classificada na CAPES como 
Qualis “B”. 
 

No período 2007 – 2012, planeja-se atingir uma periodicidade de publicação quadrimestral, 
assim como obter a classificação de Qualis “A” Nacional. 
 
Programas de Pós-Doutoramento 
 

Três doutores estão trabalhando com os docentes do Departamento de Produção Animal: 
 

• Profª. Dra. Adriana Regina Bagaldo; Pró-Doc: Bolsista FAPESB; 
• Prof. Dr. Américo Fróes Garcez Neto; Pós-Doctor: Bolsista FAPESB; 
• Profª Dra. Larissa Pires Barbos; Pró-Doc: Bolsista FAPESB/CNPq. 

 
Projetos de Pesquisa em Andamento da EMEV/UFBA 

 
Pesquisa – Existem mais de 50 projetos em andamento e foram produzidos vários artigos 

“qualis A”, e “qualis B” e resumos em anais. Apresentados trabalhos em congressos e posters. 
Proferidas palestras e conferências (vide base Lattes).  

 
 

EVENTOS DE EXTENSÃO RELEVANTES REALIZADOS 
 

Projeto de cooperação técnica com o governo japonês, mediante a interveniência da 
agência de Cooperação Internacional do Japão/JICA. e de Cooperação agência Brasileira (ABC) do 
Ministério das Relações Exteriores, que promoveram os seguintes cursos de treinamento com o 
objetivo capacitar profissionais dos Paises da América do sul e central e Paises da África de língua 
portuguesa, para o desenvolvimento de pesquisas que contribuam para identificação e controle das 
enfermidades parasitárias; colaborar para consolidação do ensino, pesquisa e extensão na área de 
saúde animal; fortalecer o intercâmbio entre as Instituições participantes 
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I Curso Internacional Sobre o Diagnóstico das Parasitoses dos Animais de Produção, Paises 

Números de Participantes e Instituições de Origem. 
 

Moçambique                  1      Technical Assistant in Livestock animals  

  1 Instituto Nacional de Investigação Veterinária/ Direcção Provincial de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Tete 

São Tomé e Príncipe 1      Coordinator of Animal Health / Servicio de Sanidad Agropecuaria 

Guiné-Bissau                 1      Coordinator of Animal Health 

 1 Servicio Nacional de Sanidad 

Angola                          1      Technical Assistant in Livestock animals  

                                    1 Direcção Provincial de Servicios Veterinários do Bengo 

Guiné-Bissau                 1      Coordinator of Veterinary Diagnosis Laboratory 

                                    1 Direcção Geral da Pecuária 

Brasil                            1      Pos-graduation of Federal University of Bahia –UFBA/Brazil 

Brasil 1 Professor / Universidade Estadual de Santa Cruz 

Brasil                            1      Pos-graduation of Federal University of Pernambuco –UFRPE/Brazil 

Brasil                            1      Pos-graduation of Federal University of Pernambuco –UFRPE/Brazil 

 
 

II Curso Internacional Sobre o Diagnóstico das Parasitoses dos Animais de Produção Paises, 
Números de Participantes e Instituições de Origem. 

 
Brasil  Embrapa Rondônia 

                        1 Universidade Federal do Pará 

                        1 Universidade Federal da Bahia 

Peru               2     Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

 1     Universidade Peruana Cayetano Heredia 

 1     Universidad Nacional Agraria de La Molina 

          1   Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina Veterinaria 

Equador            1     Ministerio da Agricultura y Ganaderia Subsecretaria de La Sierra 

Cuba                1     Centro Nacional de Parasitologia, Instituto de Medicina Veterinaria 

Colômbia           1     Carval de Colombia 

 1     Universidad de Cundinamarca 

El Salvador       1     Centa-Proleche 

Chile                       1    Universidad de Chile, Faculdad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Honduras 

 1     Universidad Autonoma de Honduras, Cientro Universitario Del Litoral Atlantico 

 
 
Principais Cursos de Extensão 2006 EMEV / UFBA. 

 
• I Curso de Citologia Aspirativa na Clínica de Pequenos Animais; 
• Diagnóstico de rotina da Leishmaniose visceral canina, pela técnica de ELISA; 
• Análise de alimentos para animais; 
• Consultoria a iniciativas associativistas e cooperativistas rurais; 
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• Consultoria em melhoramento animal e genética; 
• Consultoria agrostológica a criadores; 
• Diagnóstico por ultrassonografia na reprodução de bovinos e eqüinos; 
• Diagnóstico de parasitoses; 
• Exames bacteriológicos com diagnóstico de doenças infecciosas e antibiogramas; 
• Produção de vacina autógena para papilomatose bovina e papilomatose oral canina; 
• Atendimento clínico a animais silvestres e exóticos; 
• Análise físico-química e microbiológica de leite e derivados; 
• Controle de qualidade do mel de abelhas; 
• Curso de fabricação artesanal de iogurte, doce de leite e diversos tipos de queijos e bebidas 

lácteas; 
• Teste laboratorial de carne e seus derivados, a fim de serem aprovados para consumo; 
• Elaboração de produtos salgados (carne do sol, charque), embutidos e defumados; 
• Georreferenciamento das principais endemias tropicais do Estado da Bahia. 
 
 

INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

Convênio com Universidades: Lousiana State University, Southern University e University of 
Minnesota – Intercâmbio Brasil/USA (CAPES/FISE). Objetivo: Auxiliar a inserção dos cursos de 
graduação e pós-graduação das instituições de ensino superior no cenário internacional, mediante a 
modernização curricular, o reconhecimento mútuo de créditos e o intercâmbio docente / discente. 

 
• 2005 – 05 acadêmicos da EMEV/UFBA foram para USA 
• 2006 – 07 acadêmicos e 04 professores vieram para o Brasil 

 
O Centro de Desenvolvimento da Pecuária em Oliveira dos Campinhos ofereceu estágios para 

alunos de graduação da EMV/UFBA e de outras instituições, a fim de que possam aprimorar seus 
conhecimentos em clínica de ruminantes. No ano de 2006 foram oferecidos estágios a 45 alunos da 
graduação da EMV/UFBA e de outras  instituições de ensino UESC (BA), UNIME (BA), Pio Décimo (SE), 
UFRA (PA), UFRPE (PE), UNIABC (SP), UNG (SP), UFES (ES) e UFMT (MT). 

  
 
TÍTULOS E PRÊMIOS RECEBIDOS POR DOCENTES 

 
Prêmio Médico Veterinário destaque de 2006, na especialidade Reprodução Animal, Conselho 

Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. 
 

Prêmio Melhor trabalho - Análise histológica da tecnoplastia experimental do tendão 
calcâneo em cães com peritôneo bovino, Congresso Brasileiro de Anatomia, XXVII Congresso Chileno 
de Anatomía, VIII Congresso de Anatomia.  

 
O grupo de pesquisa do CDP recebeu o prêmio Veterinário Destaque de 2006 da Associação 

dos Médicos Veterinários de Feira de Santana (ASMEV), na pessoa do Prof. Dr. Joselito Nunes Costa 
(coordenador). Além disto, o Profº Joselito Costa participou de um congresso internacional, 
realizado em Outubro de 2006, na República Theca (Praga), patrocinado pela Schering-coopers, 
como parte de um prêmio de pesquisa clínica obtido no ano de 2005.   

 
 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA – CDP (OLIVEIRA DOS CAMPINHOS) 

 
Metas definidas para o ano de 2006 

 
§ Permitir a maior participação dos alunos de graduação e pós-graduação na rotina clínica, 

ambulatorial, atendimento a propriedades rurais e plantões de finais de semana. 
§ Realizar quatro cursos de treinamento no diagnóstico da tuberculose, brucelose e 

encefalite - espongiforme bovina BSE (Vaca louca).   
§ Realizar atividades de extensão. 
§ Publicação de trabalhos de pesquisa. 
§ Conclusão dos projetos de pesquisa em andamento. 
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Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e pós-graduação 
  

Foi oferecida aos alunos de graduação em Medicina Veterinária a possibilidade de estágios 
durante plantões de final de semana, o que propiciou àqueles que não puderam freqüentar a 
fazenda durante a semana, a oportunidade de fazê-lo no final. Nestes plantões, os alunos são 
acompanhados e orientados por um docente, técnico ou aluno de pós-graduação. Os alunos de pós-
graduação após a entrada no Curso de Mestrado em Ciência Animal nos Trópicos, passam a residir 
e/ou freqüentar regularmente a fazenda experimental. Estes alunos além de desenvolverem suas 
pesquisas em um tema específico passam a envolver-se com a rotina clínica realizando plantões e 
atendimentos de ruminantes em propriedades rurais. Isto possibilita ao aluno de pós-graduação uma 
sólida formação geral em clínica de ruminantes além de uma formação especializada no tema de 
sua pesquisa. 

 
Projeto de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão: 

 
O setor de extensão do CDP trabalha visando a excelência no atendimento de animais 

trazidos à clínica ou daqueles examinados em visitas nas propriedades rurais dos municípios baianos. 
O trabalho de extensão realizado possibilita ainda a orientação de técnicas de manejo alimentar e 
sanitário, buscando influenciar positivamente na produtividade e na sanidade dos rebanhos da 
região, com pronto atendimento ambulatorial, clínico, cirúrgico, exames necroscópicos, 
laboratoriais, além de visitas e orientações a propriedades rurais. No ano de 2006 foram realizados 
um total de 2273 análises laboratoriais, 455 animais internados e atendidos, e cerca de 40 
municípios baianos foram beneficiados através do setor de extensão do CDP.  
 
Perspectivas para o exercício de 2007: 

 
§ Ampliar participação de alunos de graduação e de pós-graduação; 
§ Implantação da residência em clínica de ruminantes; 
§ Implantação da especialização em sanidade de ruminantes; 
§ Conclusão dos projetos de pesquisas; 
§ Execução de convênios e parcerias com a iniciativa privada (Projeto Schering-Coopers-

Universidade, Projeto Armário Vallee e Ouro-Fino. 
 
 

FAZENDA EXPERIMENTAL DE ENTRE RIOS 
 
Metas definidas para o ano de 2006 
 

• Reforma das pastagens para melhoria da capacidade de suporte. 
• Reforma das instalações. 
• Reforma do alojamento. 
• Reestruturação dos sistemas de produção. 
• Desenvolvimento de pesquisa e extensão. 
• Melhorar o suporte às aulas práticas das diversas Disciplinas. 
 

Ações Implementadas para Cumprimento das Metas 
 

• Reforma do trator e implementos agrícolas (roçadeira e carreta); 
• Roçagem de 140 hectares de pastagens visando controlar plantas invasoras; 
• Aplicação de herbicida para controle de plantas invasoras em 30hectares de pastagem; 
• Reforma de 3km de cercas; 
• Reforma do telhado da balança de pesagem de animais; 
• Reforma da chaparia e suspensão do veículo que realiza serviços de transporte na fazenda; 
• Realização de pintura e concerto de rachaduras nas paredes do alojamento dos estudantes; 
• Aquisição de cinco beliches e 20 colchões para o alojamento de estudantes; 
• Aquisição de sete matrizes eqüinas para a ré-estruturação do Projeto de produção de muares.   

 
Perspectivas para 2007 
 

• Implantação do sistema de produção de bovinos de corte; 
• Implantação do sistema de produção de bubalinos; 
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• Ampliação do sistema de produção de ovinos; 
• Reestruturação do setor de beneficiamento do mel (casa do mel). 
 

 
FAZENDA EXPERIMENTAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS 

 
Metas definidas para o ano de 2006 
 

• Construção do estábulo e sala de ordenha; 
• Implantação de novas pastagens; 
• Construção de um curral; 
• Aquisição de equipamentos de suporte para a produção e armazenamento do leite 
• (resfriador, distribuidor de esterco líquido, balança de pesagem de animais, lava jato para 

limpeza do estábulo); 
• Estruturação das instalações para realização de aulas e cursos (aquisição de carteiras 

equipamentos de áudio e vídeo, beliches, colchões etc.); 
• Desenvolvimento de pesquisa e extensão; 
• Melhorar o suporte às aulas práticas das diversas Disciplinas. 
 

Ações Implementadas para Cumprimento das Metas 
 

• Reforma do trator e implementos agrícolas (roçadeira e carreta); 
• Implantação de oito hectares de pastagens; 
• Plantio de dois hectares de sorgo para produção de silagem; 
• Construção de 6km de cercas eletrificadas; 
• Finalização da construção do estábulo; 
• Construção de 250m de rede elétrica de baixa tensão; 
• Instalação de bomba submersa e ativação de poço tubular; 
• Construção de área de 150m² de telhado rústico para sombra dos bovinos de leite na 

unidade de pastejo I; 
• Divisão das pastagens e implementação de 800m de rede subterrânea de água na unidade 

de pastejo II para instalação de bebedouros; 
• Construção de três troncos para realização de aulas práticas com bovinos; 
• Confecção de 50 toneladas de silagem para suplementação animal; 
• Reforma da chaparia e suspensão do veículo que realiza serviços de transporte na fazenda. 
 

Perspectivas Para 2007 
 

• Implantação de mais 15 hectares de pastagens; 
• Implantação de mais um hectare de cana-de-açúcar para suplementação de bovinos; 
• Construção de um curral; 
• Aquisição de equipamentos de suporte para a produção e armazenamento do leite 

(resfriador, distribuidor de esterco líquido, balança de pesagem de animais, lava jato para 
limpeza do estábulo); 

• Estruturação das instalações para realização de aulas e cursos (aquisição de carteiras, 
equipamentos de áudio e vídeo, beliches, colchões etc.); 

• Implantação de projetos de pesquisa na área de nutrição e forragicultura. 
 

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Todas as ações desenvolvidas na Fazenda visaram à melhoria das condições para a realização 

de aulas práticas das diversas Disciplinas do Curso de Graduação em Medicina Veterinária da UFBA.  
 

 Semanalmente as Fazendas são visitadas por Estagiários do Programa de Geração e Difusão 
de Tecnologia em Pecuária Leiteira, que participam da prática de gerenciamento técnico e 
administrativo da Fazenda.  
 
Projetos de Extensão 

 
• Programa de geração e difusão de tecnologia em pecuária leiteira; 
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• Criação de jumentos da raça pêga para A produção de muares; 
• Criação de galhinhas poedeiras melhoradas, a moda caipira; 
• Sistema de produção e beneficiamento de mel; 
• Sistema de produção de ovinos deslanados; 
• Campo de demonstração de forrageiras tropicais (campo agrostológico). 

 
 

ESCOLA DE MÚSICA 
 
 

Atualmente a Escola de Música tem quatro cursos de graduação, além do Mestrado e 
Doutorado em quatro áreas. Os cursos de graduação são: Canto, Composição e Regência, 
Instrumento, Licenciatura. As quatro áreas da Pós-Graduação compreendem: Composição, Educação 
Musical, Etnomusicologia e Execução Musical (Flauta, Regência, Piano, Violão, Sax e Clarineta). 

 
 Contamos com 15 professores efetivos e sete substitutos no Departamento do CLEM 
(Composição, Literatura e Estruturação Musical) e 21 efetivos e 14 substitutos no Departamento de 
Música Aplicada. 
 

METAS DEFINIDAS  PARA O ANO DE 2006 

 
Departamento de Composição, Literatura, Estruturação Musical 
 

Reformulação e aprovação de seus conteúdos programáticos e a reorganização dos horários 
das disciplinas. 
 
Pós-Graduação 
 

As metas para o Ano Letivo de 2006 foram estabelecidas pela coordenação anterior, a cargo 
da Profa. Dra. Diana Santiago, de forma dinâmica e bem-sucedida, já que as ações implementadas 
repercutiram e obtiveram o reconhecimento da comunidade acadêmica. 
 
Extensão 
 

- Estimular o crescimento qualitativo e quantitativo dos cursos; 
- Habilitar exclusivamente estagiários da graduação da EMUS; 
- Evitar evasão dos cursos; 
- Implementar novas metodologias para modernização dos cursos; 
- Criação de cursos de curta duração em período de férias; 
- Estimular a regularidade no pagamento das taxas. 

 

AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO 
IMPLEMENTADAS 

GRADUAÇÃO 

 
Departamento de Composição, Literatura e Estruturação Musical 
 
 Os conteúdos programáticos de 25 disciplinas foram reestruturados e aprovados em sessão 
plenária, sendo que uma boa parte está disponível na página do departamento, disponível no site 
www.clem.ufba.br. É importante salientar que alguns desses conteúdos programáticos tiveram sua 
última aprovação nos anos 70, necessitando de uma reestruturação. 
 
 Os horários das disciplinas foram sendo determinados de maneira ad hoc, tanto pela 
necessidade pessoal dos professores quanto pela disponibilidade. Neste ano fez-se uma 
reorganização completa nos horários visando atender os seguintes pontos: a) não há aulas nas 
sextas-feiras, dia reservado para reuniões na unidade (departamento, congregação, colegiados 
etc.), para reuniões de grupos de pesquisa e/ou palestras e fóruns dentro da unidade; b) 
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organização de um horário de disciplinas para que o período compreendido entre 12 e 13 horas 
ficasse disponível para almoço; c) horário organizado pela semelhança de disciplinas; d) organização 
das disciplinas segundo o fluxograma, de modo que o aluno possa se matricular em um máximo de 
disciplinas em um mesmo turno. 
 
 Ainda faltam cerca de 14 conteúdos programáticos para serem reorganizados e aprovados, 
dentre os quais se destacam os conteúdos das disciplinas de Composição, cujo conteúdo data de 
1969. 
 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Implementação de dois novos laboratórios – o de Pesquisa em Performance Musical e 
Psicologia e o de Materiais Didáticos e Hipermídia em Música – ambos resultantes de editais de infra-
estrutura da FINEP. 

 
Aquisição, com recursos provenientes da FINEP, de um piano de cauda Steinway, modelo D, 

localizado no Salão Nobre da Reitoria. 
 
Durante a gestão atual, os recursos do PROAP foram destinados, em grande parte, para a 

compra de passagens, de forma a viabilizar a participação de docentes e discentes em eventos 
científicos da área: ANPPOM, ABEN Nordeste, e outros, totalizando 21 passagens aéreas. Todavia, 
por determinação da Pró-Reitoria, foram suspensas as compras de passagens para os participantes 
da ABET (quatro alunos), impedindo que esse programa cumprisse seu escopo. Além disso, com o 
apoio da Direção da EMUS e da Pró-Reitoria, um professor e um aluno receberam auxílio em suas 
viagens ao exterior (EUA e Alemanha respectivamente). O restante foi destinado à publicação da 
Revista ICTUS nº 7. Há que se mencionar a participação dos professores Jamary Oliveira, Alda 
Oliveira e Joel Barbosa no Encontro Internacional da ISME em Singapura e da Profª. Diana Santiago 
no “IX Congresso Internacional de Cognição e Percepção em Música”, em Bolonha na Itália. 

 
Com os recursos do PQI-Pará, foi possível reestruturar o núcleo de informática dos alunos, 

com a aquisição de suplementos de informática suficientes para montar três novos computadores, 
sendo o restante direcionado para o projeto gráfico da série Pró-Pós, publicação de folders (em 
português e inglês) e cartazes para divulgação do programa. 

 
 Como resultado da bolsa PRODOC, o recém-doutor Ângelo Castro, sob a Coordenação da Drª. 
Diana Santiago, lançou uma série de matérias (publicações, CD etc.) referentes à obra do 
compositor Fernando Cerqueira. 
 
 Neste ano o PPGMUS iniciou um Mestrado Interdisciplinar (MINTER) com a Escola de Música e 
Belas Artes do Paraná (EMBAP) constituindo uma turma de 17 alunos. 
 

Das poucas metas não atingidas, embora ainda não descartadas, posto que os recursos ainda 
não foram liberados, está a reforma do espaço físico da Pós-Graduação, com recursos do CT- Infra 
da FINEP e a aquisição da Harpa, com recursos do edital Multiusuário da FINEP, sendo que este 
último encontra-se já em fase final de conclusão. 
 
 
EXTENSÃO 
 

• Divulgação: parceria com a Pró-reitoria de Extensão da UFBA na disponibilização das 
placas/ outdoors da rede UFBA, bem como a utilização dos veículos de comunicação 
como TV e rádio; 

• Aumento da carga horária de 1h e 30 min para 2 horas de aula; 
• Monitoramento através da lista de presença de alunos regulares ou não; 
• Aplicação e análise de questionário de avaliação geral dos cursos; 
• Acompanhamento pedagógico; 
• Acompanhamento periódico de informação para com os alunos e coordenadores. 



Universidade Federal da Bahia - Relatórios Setoriais – 2006 
 

 - 38 - 

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS  NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO  E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
Programas de Formação/Capacitação 
 

• Professores concluintes do curso de Mestrado: 01 
• Professores realizando curso de Doutorado: 05 
• Professores concluintes do curso de Doutorado: 01 

 
Estrutura Física 
 

• O Memorial Lindembergue Cardoso passou por uma reforma (pintura e reforma do acesso ao 
Memorial pelo prédio de aulas, banheiros, colocação de forro de PVC); 

• Instalação de laje premoldada e pintura na Sala da Contabilidade; 
• Colocação de forro de PVC (sala 312); 
• Aplicação de sinteco (sala 105); 
• Manutenção da central de ar do auditório e aquisição de dois aparelhos de ar condicionado; 
• Aquisição de aparelhos de ar para o Mestrado e para os Cursos de Extensão; 
• Aquisição de som para o curso de Musicalização Infantil e Microondas para a copa; 
• Aquisição de 50 cadeiras para a OSUFBA; 
• Afixação da placa sinalizadora com o nome da Escola de Música; 
• Colocação de filtro solar em janelas do pavilhão de aulas; 
• Reforma do telhado do pavilhão de aulas; 
• Colocação de divisórias na Biblioteca e no Laboratório de Etnomusicologia; 
• Serviço de descupinização da Escola; 
• Pintura do rol do pavilhão de aulas; 
• Manutenção e afinação regular dos pianos; 
• Reforma nas salas do sub-solo da EMUS, com apoio do Projeto TIM. 

 
DESTAQUES  EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
GRADUAÇÃO 
 
• Elaboração da proposta de reformulação curricular dos cursos de música e encaminhada à 

Pró-Reitoria de Graduação; 
• O número de formandos da Graduação destacou-se em 2005, pelo fato de haverem 45 

alunos, o que nunca havia ocorrido anteriormente; 
• Os calouros foram um total de 68. 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
 
• O curso da PPGMUS obteve nota 5 na CAPES e tem cinco pesquisadores com produção no 

CNPq; 
• Na pós-graduação foram concluídas seis dissertações no Mestrado e defendidas duas teses no 

Doutorado em 2005. 
• Pesquisadores do CNPq: Profª. Alda Oliveira; Profa. Ângela Lühning: Profª. Diana Santiago: 

Prof. Paulo Lima e Prof. Manoel Veiga. 
 
Número de alunos matriculados no Mestrado e Doutorado: 
 
• Alunos matriculados no Mestrado: 30 
• Alunos matriculados no Doutorado: 46 
• Alunos matriculados no MINTER: 17 
 
Bolsistas 
CAPES – Mestrado: 4 
             Doutorado: 11, tendo 1 expirado em maio de 06 
CNPq -  Mestrado: 6 
             Doutorado: 6 
FAPESB - Mestrado: 4 
               Doutorado: 5 
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PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 

EXTENSÃO 

 
• Projetos do Núcleo de Percussão da UFBA 
 

 Formação de Agentes Multiplicadores 
 Encontro Percussivo - BANDA TAGUA NA EMUS – dia 10 de novembro, às 14h na sala 102. 
 Repercutindo nas Comunidades 
 Festival de Interação 

 
• IV Festival de Percussão 
 
 O evento tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e da Escola de Música da UFBA. Foi 
realizado nos dias 26, 27 e 28 de novembro, às 19 horas, no Salão Nobre da Reitoria da UFBA. Nestes 
dias apresentaram-se artistas e grupos do Brasil e do exterior como o senegalês Doudou Coumba 
Rosek, a americana Layne Redmond, Trio de Percussão da UFBA, Duo Sacramento, Peu Meurray, 
Gabi Guedes, o grupo Solista Qué Base, alunos do Projeto “Repercussão”. 
 
 Este ano, além de divulgar os diversos trabalhos de músicos e artistas na área da percussão 
em Salvador e celebrar o encerramento de todos os projetos de extensão do Núcleo de Percussão da 
EMUS o evento ofereceu os seguintes master classes sobre o tema “Música brasileira 
contemporânea”: 
 

-  Canto no dia 24 de novembro, às 16 horas, no auditório da EMUS; com Andrea Kaiser - 
Soprano, diplomada pela Academia de Música da Viena e Mestre pela Universidade de 
São Paulo (USP). Tem atuado no Brasil e no exterior. É professora da Escola Municipal de 
Música de São Paulo e da Escola de Arte Dramática da USP.  

-  Percussão, no dia 24 de novembro, às 16 horas, na sala de percussão da EMUS com 
Joaquim Abreu. Percussionista, diplomado no Conservatório Nacional de Strasbourg. 
Um dos principais divulgadores da música contemporânea brasileira no país e no 
exterior. Professor da Escola Municipal de Música de São Paulo.  

-  Clarineta, no dia 25 de novembro, às 16 horas, na sala 102 da EMUS com Paulo Passos - 
Catarinense de Itajaí, bacharel em clarinete pela Universidade do Rio de Janeiro, UNI-
RIO. O clarinetista e saxofonista participam regularmente dos principais eventos 
dedicados à música contemporânea brasileira, realizando inúmeras estréias. 
Importantes compositores têm escrito especialmente para Paulo Passos e seus Duos. Já 
se apresentou em quase todos os estados do Brasil, e também na Alemanha, França, 
Holanda, Argentina e Colômbia; Master class com o Duo Joaquim Abreu&Paulo Passos 
sobre o tema “Música de Câmara”, no dia 26 de novembro, às 14 horas, na Reitoria da 
UFBA. Todas as atividades com ENTRADA FRANCA. 

 
• Musicalização Infantil para Bebês 
 

Voltado para crianças de 0 a 4 anos de idade, ministrado pela Profª. Angelita Maria Vander 
Broock, aluna especial do Mestrado em Música.  
 
• Master Class de Violino – Método Suzuki 
 

Curso Intensivo para monitores sobre Método Suzuki , ministrado pelo Professor José Ademar 
Rocha da Universidade Federal da Paraíba, no período de 06 a 10 de novembro. 

 
• Master Class de Piano 
 

Curso ministrado pelo Professor Flávio Augusto, Professor Substituto de Piano da UFRJ, 
realizado no dia 11 de outubro, com cinco alunos executantes e aberto para ouvintes, com o 
patrocínio da Petrobrás, realização da Funarte e parceria da EMUS. 
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• Master Class de Violino 
 

Curso ministrado pelo Professor Daniel Guedes, Professor de Violino da UNB, realizado no 
dia 11 de outubro, com cinco alunos executantes e aberto para ouvintes, com o patrocínio da 
Petrobrás, realização da Funarte e parceria da EMUS. 

 
• Workshop de Canto 
 

De 11 a 15 de dezembro e de 8 a 12 de janeiro de 2007 na Escola de Música 
 
Tenor Valentin Johannes Gloor - Cantor suíço formado na Escola Superior de Música de 

Winterthur. Mestrado na Universidade de Música de Graz, Áustria. Extensa atividade como solista 
em oratórios, música sacra e música de câmara, atualmente também no campo da ópera. Diretor da 
Academia de Música da Suíça. 

 
• Concurso para Composição do Hino da UFBA 
 

Incentivar a criação musical e divulgar o trabalho de compositores brasileiros. Escolha das 
três melhores composições, sendo que a que obtiver o primeiro lugar será o hino da Universidade, 
que poderá ser utilizado em concertos e solenidades. 
 
GRADUAÇÃO 
 
GRUPOS DE PESQUISA 
 

• GEMBA  – Grupo de Estudos e Pesquisa de Música na Bahia 
• ODU – Grupo de Pesquisa Fundação Pierre Verger 
• GENOS 
• Materiais didáticos e Hipermídia e Música 

 
PÓS-GRADUAÇÃO 
 
GRUPOS DE PESQUISA EM ATIVIDADE NO PPGMUS: 
 

• GEMBA - Grupo de Estudo e Pesquisa de Música na Bahia 
• GENOS 
• GRUPO DE PESQUISA "COMPOSIÇÃO E IDENTIDADE CULTURAL" 
• GRUPO DE PESQUISA EM PERFORMANCE MUSICAL E ENSINO INSTRUMENTAL 
• GRUPO DE PESQUISA "MATERIA IS  D IDÁTICOS E  HIPERMÍDIA EM MÚSICA"  
• MeMuBa On -L ine 
• NEMUS -  Núcleo de Estudos Musicais  
• NUPSIMUS - Núcleo de Pesquisa em Performance Musical  e Ps icologia 
• ODU -  Grupo de Pesquisa 

 
LINHAS DE PESQUISA 
 

• MÚSICA BRASILEIRA: CRIAÇÃO MUSICAL 
Projeto relacionado com a composição e educação musical, que lidam com o aspecto 
criativo. 

• MÚSICA BRASILEIRA- EXECUÇÃO MUSICAL: PRÁTICAS INTERPRETATIVAS 
Visa abordar os temas inerentes à prática da manifestação musical na cultura ocidental, 
com ênfase na execução da música brasileira. 

• MÚSICA BRASILEIRA: MÚSICA E CULTURA 
Música vista em contexto com os demais subsistemas culturais, sincrônicas e 
diacronicamente. 

• MÚSICA BRASILEIRA: MÚSICA E EDUCAÇÃO 
Estudo da música no processo educacional de todos os níveis e tipos, buscando desenvolver 
uma filosofia para a educação musical brasileira, metodologias de ensino eficientes e 
oferecer subsídios para a política educacional no país. 
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PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS  AÇÕES DE EXTENSÃO 

Seminários Internacionais de Música 

 
 Os XX Seminários Internacionais de Música foram realizados entre 12 de novembro de 2005 e 
15 de janeiro de 2006. O evento nesta edição foi dedicado ao Profº Hans-Joachim Koellreutter, 
músico e compositor alemão, radicado no Brasil desde a década de 50 que, em 1954, ajudou a 
fundar os Seminários Internacionais de Música juntamente ao Profº Edgar Santos, então Reitor da 
UFBA, Seminários esses que seriam o embrião da atual Escola de Música. 
 
 Os XX SIM apresentaram uma significativa inovação: 1º movimento - oficinas de música no 
Interior do Estado da Bahia, voltadas para instrumentistas de bandas filarmônicas e fanfarras de 
municípios baianos, no período de 12 de novembro a 11 de dezembro de 2005. Oficinas com carga 
horária total de 60 horas, atingindo um total de 345 participantes de 20 Filarmônicas. 2º 
movimento – Realizado em Salvador, contou com uma oficina especial de trompete, do 
instrumentista Andrew Balio, da Orquestra Sinfônica de Baltimore, entre 13 e 17 de dezembro, 
realizando concerto final na Reitoria. Teve a participação de 21 instrumentistas Finale – execução 
de cursos de diferentes áreas e instrumentos, realizados na Escola de Música da UFBA e na Sala do 
Coro do TCA, com quase 500 inscritos em diferentes modalidades acadêmicas (21), uma série de 10 
concertos gratuitos e abertos à comunidade, em diferentes espaços da Cidade, entre 06 e 15 de 
janeiro de 2006, atingindo um público de 3500 espectadores. 
 
Programas de Extensão 
 
 O programa de extensão da EMUS, coordenado pelo Profº Dr.Leonardo Boccia, conta com os 
cursos: BÁSICO curso técnico, pré-universitário: São oferecidos os seguintes cursos: Canto, Clarinete, 
Composição e Regência, Flauta Doce e Transversal, Licenciatura, Percussão, Piano, Saxofone, 
Trompa, Trompete, Violão, Violino e Violoncelo. 
 
OFICINAS DE MÚSICA : musicalização para bebês (0 a 4 anos), núcleo de educação musical (NEM) - 
programa de iniciação musical (5 a 14 anos), Oficinas para jovens e adultos: canto, coral 
instrumentos (cordas, sopro, teclado, percussão). 
Total de 779 alunos inscritos na Extensão por semestre. 
 

EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA EMUS/UFBA 

 A Escola de Música da UFBA promoveu 79 eventos musicais entre concertos, recitais e 
audições, sendo 10 concertos sinfônicos patrocinados pela Coelba, três concertos do Programa 
Jovens Solistas; um concerto do Grupo CRON e outro do Projeto Circulação de Música de Concerto – 
Violino Brasileiro 2006. Estes foram patrocinados pela Petrobrás e realizados pela FUNART com o 
apoio da EMUS. Durante os XX Seminários Internacionais de Música, foram realizados 11 concertos.  

Lançamento de Livros 

• “Teoria e Solfejos” da Profª. Maria Tereza Gondim. 
• “Choros da Humanidade, Música e farsa cultural” do Prof. Dr. Leonardo Boccia. 
• “A Música dos Caboclos nos candomblés baianos” da Profª. Dra. Sonia Maria Chada Garcia. 
• “Musicalidade e Poesia” do Profº Fernando Cerqueira. 

 

1º Audição 

 
 1º Audição Latino Americana do “Réquiem” de Franz Von Suppé, com Canto Coral da EMUS e 
a Orquestra Sinfônica da UFBA, “In memorian de F.P. Klose”, sob a regência do Professor Horst K. 
Schwebel, no Teatro Vila Velha, em 13 de abril. 
 
 
INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

Intercâmbio da Escola de Música da UFBA com a Escola de Música de Mannheim – Alemanha 
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CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
 
PROJETOS: 
 
• PROJETO TIM/EMUS 
 Acordo de colaboração entre a TIM e EMUS, na recuperação de três salas do subsolo da 
Escola, para uso dos mesmos duas vezes por semana durante dois anos, prorrogáveis por mais dois. 
 
• OSUFBA/COELBA 
 Uma iniciativa do programa de responsabilidade da Coelba, através da Lei Rouanet do 
Ministério da Cultura, com 10 apresentações da Orquestra Sinfônica da UFBA, na Capital (Parque da 
Cidade, Itapagipe, Ilê Aiyê Liberdade e Concha Acústica do TCA) e interior do Estado (Valença, 
Senhor do Bonfim, Ribeira do Pombal, Irecê, Paulo Afonso e Lençóis), em seu 3º ano. 
 
• PIANOS 
  Aquisição pela FINEP de 3 pianos marca Yamaha modelo C7 e Yamaha Disklavier, para o 
Laboratório de Pesquisa em Performance Musical e Psicologia e um Yamaha Clavinon e computador 
para o Laboratório de Informática em Música (LIM).  
 
PATROCÍNIOS: 
• Ministério da Cultura 

Patrocínio dos XX Seminários Internacionais de Música 
 

APOIOS: 
• Fundação Cultural do Estado 

Apoio aos XX Seminários Internacionais de Música (11 nov 2005/15 jan 2006) 
• Festival de Música Instrumental da Bahia 
• Rede Tropical de Hotéis 
 

PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS A EMUS/UFBA 

 
 Anderson Viana, aluno do Doutorado em Música vence dois Prêmios no Concurso Internacional 
de Composição realizado na cidade de Lambersart na França. O maestro-compositor levou o 1º 
prêmio na categoria Banda Sinfônica com o “Ultimo Movimento”, obra que alcançou também o 
Prêmio Especial do Público na final realizada em 22 de outubro. 
 
INFORMAÇÒES COMPLEMENTARES 

 
• Estrutura Administrativa 

 
 A atual estrutura administrativa conta com dois Departamentos, cinco Colegiados (quatro de 
graduação e 1 de Pós-Graduação), Secretaria da Escola, Secretaria dos Cursos de Extensão, 
Contabilidade, Apoio Administrativo, Setor de Produção Artística da Orquestra Sinfônica da UFBA, 
Diretoria, Vice-Diretoria, Biblioteca, Orquestra Sinfônica da UFBA e Madrigal da UFBA. Contamos 
atualmente com: 
 

Servidores Técnico-Administrativos 23 

Servidores Músicos (Orquestra Sinfônica) 28 

Servidores Músicos (Madrigal) 16 

 
• EVENTOS DIVERSOS 

 
Homenagens ao Compositor e Maestro Lindembergue Cardoso 

 
 Pelo segundo ano consecutivo, foi realizado o “Projeto Canarinhos da Terra cantam 
Lindembergue Cardoso” da UNICAMP/SP, com coreografia e vestuário pertinentes a cada obra.  
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 A ópera “LIDIA DE OXUM” composta por Lindembergue Cardoso, com libreto do poeta Ildásio 
Tavares, foi tema do samba enredo da Escola de Samba NENÊ DA VILA MATILDE, de São Paulo, para 
o Carnaval de 2006, fazendo uma linda apresentação. 
 
Participações especiais 
 
 Regente Leandro Gazineo, Mestre pela UFBA, professor do Curso de Extensão, convidado pela 
Regente Ligia Amadio, da Orquestra Sinfônica Nacional – Niterói –RJ, a participar como Maestro 
Assistente nas Gravações do CD e do DVD “Alma Brasileira”, com previsão de lançamento para 10 de 
dezembro de 2006. Leandro também foi convidado a reger um concerto com a Orquestra Sinfônica 
Nacional – Niterói –RJ, dentro do Projeto “Ciclo de Concertos – Celebrando Mozart”. 
 
Visitas 
 
 Como parte do Projeto “Canções que a gente gosta de ouvir”, realizado pelo colégio 
Salesiano Dom Bosco, alunos do 2º ano estiveram em visita ao Memorial Lindembergue Cardoso, 
acompanhados por professores e coordenadores, que além da visita e da pesquisa sobre a obra de 
compositor, realizaram um documento em CD das músicas mais apreciadas pelos estudantes, nos 
vários gêneros musicais de todo o Brasil. Na oportunidade, foram brindados com pequena audição 
do Madrigal da UFBA, cantando em conjunto uma das músicas mais apresentadas. 
 
 Visita dos alunos do Espaço Via Ponte, portadores de necessidades especiais, à OSUFBA, para 
despertar a sensibilidade e o alcance do bem-estar que a música clássica pode proporcionar aos 
alunos. 
 
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007 
 
Departamento de Composição, Literatura, e Estruturação Musical 
 
  Espera-se que todos os conteúdos programáticos das disciplinas desse departamento 
sejam reorganizadas e aprovadas até o final de 2007, e uma cópia de cada conteúdo seja 
disponibilizada na página do Departamento na Internet. 
 
  Pretendemos que o novo horário das disciplinas resulte em maior conforto tanto para 
o corpo Docente quanto Discente. O Departamento acompanhará esse novo esquema e procurará 
refinar o planejamento inicial. 
 
  Aguardamos ainda que a docente Flávia Candusso, doutoranda do PPGMUS, aprovada 
no concurso em 2006 para ministrar Educação Musical, seja empossada e assuma o cargo no início do 
semestre, podendo contribuir para esse Departamento. 
 
Pós-Graduação 
 
  As perspectivas para 2007 lastreiam-se em três eixos principais: 1) continuar e ampliar 
a destinação de recursos para a participação de docentes e discentes em eventos científicos, 
incentivando particularmente a participação em eventos internacionais; 2) elevar a classificação do 
programa no Qualis através do projeto Pró-Pós, que prevê a publicação de partituras dos 
compositores do programa, gravação de CDs e DVDs com professores de todas as áreas, incluindo a 
participação de discentes, além de outros recursos de produção científica e acadêmica; 3) 
prosseguir na busca de recursos através da participação em editais de infra-estrutura, de modo a 
permitir a expansão do programa. 
 
 
Extensão 
 

- Incentivo à modernização dos cursos; 
- Planejamento de distribuição ideal em sala de aula; 
- Promover divulgação direcionada para atingir maior parcela da comunidade; 
- Melhoria da infra-estrutura com recursos próprios da extensão; 
- Aquisição de novos instrumentos e equipamentos. 
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ESCOLA DE NUTRIÇÃO 
 
 
A Escola de Nutrição da UFBA - ENUFBA iniciou o ano de 2006 com a posse de seus novos 

diretores eleitos para o período de 2006/2009. Apesar das dificuldades inerentes ao início de uma 
gestão e superada a fase inicial de adaptação, a Escola alcançou muitas vitórias em 2006, ano do 
seu cinqüentenário. Encerra o ano com um saldo bastante positivo: assinatura de dois convênios 
com aporte em torno de 3 milhões de reais, além da captação de recursos pela participação em 
diversos editais, o que possibilitou melhorar as condições de trabalho dos docentes. Para fortalecer 
a pós-graduação e a pesquisa foi criado em maio deste ano o Comitê de Ética em Pesquisa que se 
encontra em funcionamento desde julho do corrente. A implantação da página da Escola na internet 
também é outra conquista que merece destaque. 

 
O corpo docente é formado por 37 professores sendo 51% de doutores, 43% de mestres e 6% 

de especialistas, distribuídos em dois Departamentos: Ciência dos Alimentos e Ciência da Nutrição. 
Além do curso de nutrição, os departamentos oferecem disciplinas para os cursos de educação 
física, enfermagem e licenciatura em ciências. O quadro de servidores técnico-administrativo conta 
apenas com 14 servidores (um terceirizado, um de licença médica por cerca de sete meses e um de 
licença maternidade) para atender a demanda de toda a Escola, incluindo laboratórios, biblioteca 
secretaria, departamentos e colegiados.   

 
A infra-estrutura da Escola é formada pelos laboratórios de Técnica Dietética, Controle de 

Qualidade, Bioquímica dos Alimentos, Bioquímica da Nutrição, Microbiologia dos Alimentos e 
Nutrição Experimental. Ao acompanhar a tendência de modernização das universidades brasileiras a 
Escola mantém um laboratório de informática para a graduação e pós-graduação com 18 micros 
computadores e biblioteca informatizada. Possui dois núcleos de pesquisas e dois Centros 
Colaboradores em parceria com o Ministério da Saúde e da Educação, além de outros grupos de 
pesquisas que desenvolvem diversos projetos no âmbito da Alimentação e Nutrição no Estado da 
Bahia envolvendo docentes, pesquisadores e alunos da graduação e pós-graduação.  

 
GRADUAÇÃO 

 
O curso de graduação em Nutrição da UFBA é um dos mais antigos do Brasil e ao longo dos 

anos credenciou-se no cenário acadêmico brasileiro como um dos melhores centros formadores do 
país. Durante vários anos foi classificado como o segundo melhor do país e na atualidade lidera o 
ranking juntamente com outras duas Escolas, conforme avaliação do guia do estudante (2006). 
Neste ano foram matriculados 517 alunos e anualmente ingressam 80 estudantes e 48 integralizaram 
o curso. A principal ação empreendida em 2006 para a melhoria do ensino de graduação foi a 
retomada do processo de reconstrução curricular que visa superar a defasagem do seu currículo cuja 
última reforma ocorreu em 1985. Apesar do esforço conjunto e dos avanços ao longo dos anos que 
culminou com a elaboração de uma proposta de projeto pedagógico, a reforma curricular não se 
efetivou.  

 
Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação 
 

• Ampliação e modernização do Laboratório de Informática com disponibilização de 18 
micros conectados na rede; 

• Modernização das salas de aula com instalação de projetores multimídia e acesso à 
internet; 

• Climatização dos laboratórios; 
• Ampliação e Instalação de ramais telefônicos; 
• Qualificação do corpo docente – atualmente cinco professores cursam doutorado, sendo 

três em via de conclusão; 
• Ampliação do horário de atendimento da biblioteca; 
• Inclusão de 95% dos periódicos na base UFBA/Pergamum 
• Treinamento parcial do Sistema Pergamum e do SciFinder Scholar junto a comunidade da 

Escola de Nutrição.  
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 Intercâmbio de Natureza Acadêmica 
 
Durante o ano de 2006, 6 (seis) alunos da Escola de Nutrição da UFBA estão participando de 

Programa de Intercâmbio Acadêmico em Universidades da Espanha e de Portugal. Além disso, a 
Escola de Nutrição recebeu neste ano 3 (três) alunos vindos da Universidade do Porto- Portugal e 1 
(um) da Universidade de Valencia - Espanha.  

 
PÓS-GRADUAÇÃO 

 
O programa de pós-graduação em Alimentos Nutrição e Saúde é constituído pelo Curso de 

Especialização em Nutrição Clínica, pela Residência em Nutrição Clínica e pelo Mestrado em 
Alimentos Nutrição e Saúde. O Programa neste ano de 2006 matriculou 53 alunos sendo 17 alunos no 
Curso de Especialização, 15 na Residência e 21 no Mestrado. A primeira turma a completar o 
Mestrado já teve a sua primeira dissertação defendida em dezembro do corrente ano. Em relação à 
Residência está prevista a conclusão da 1ª turma para julho/2007 com a capacitação de 8 
residentes.  

 
A principal meta do Programa em 2006 foi a consolidação do Mestrado e da Residência por 

serem cursos implantados em 2005, diferentemente da Especialização que desde o ano de 2001 já 
tem caráter permanente, conforme recomendação da PRPPG.  

 
Entre as ações empreendidas para a consolidação desses cursos destacam-se: 
 
a) fortalecimento das linhas de pesquisas 

• incentivo à produção científica e adequação dos projetos às linhas de pesquisa 
existentes; 

• captação de recursos por meio da participação nos editais oferecidas pelos órgãos 
financiadores, de forma a melhorar a infra estrutura da ENUFBA; 

• construção de 03 laboratórios de pesquisa com recursos oriundos dos projetos: 
Laboratório de absorção atômica, de Bioquímica da Nutrição e de Pesquisa em 
Alimentos tendo esse último sido credenciado pelo Ministério da Saúde para análise de 
Vitamina A. 

 
b) realização do I Seminário de Avaliação Interna do Programa de Pós-Graduação em 

Alimentos, Nutrição e Saúde, coordenado pela Profª.Dra. Ana Marlúcia de Oliveira Assis. 
O evento contou com a presença de professores convidados de outros programas, 
inclusive um avaliador da CAPES para um primeiro diagnóstico do Mestrado 
(março/2006); 

 
c) realização de um Fórum de Debates em Salvador sobre os Programas de Pós-graduação 

em Nutrição no Brasil (junho de 2006).  
 

 
PESQUISA 

 
As atividades de Pesquisa da ENUFBA obtiveram no ano de 2006 ótimos resultados. O 

aumento no número de doutores, a formação de novos grupos de pesquisa, consolidação dos já 
existentes e o fortalecimento do Programa de Pós-graduação permitiu uma maior participação nos 
editais, ampliando dessa forma a captação de recursos pelos docentes. Destacam-se o apoio 
recebido para a realização de reunião científica, bem como a ampliação do número de bolsas de 
mestrado, apoio técnico e iniciação científica (Quadro 1). Em relação à iniciação científica, a 
ENUFBA participou do XXV Seminário Estudantil de Pesquisa com a apresentação de 12 trabalhos em 
forma de pôsteres e comunicação oral envolvendo 10 estudantes da graduação, orientados por 07 
professores.   Ao longo deste ano, 12  projetos receberam financiamento das diversas agências de 
fomento (Quadro 2), destacando-se a inserção de coordenadores recém-doutores e de outros que 
ainda não haviam sido contemplados com recursos.  

 
Além desses projetos, 17 pesquisas financiadas em anos anteriores, bem como as não 

financiadas continuam em andamento. 
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Quadro 1 – Modalidades de bolsas concedidas por diversas agências – 2006 
 

Categoria Quantidade Órgão concedente 

Bolsa de apoio técnico 02 FAPESB 

Bolsa de iniciação científica 07 CNPQ/FAPESB 

Bolsa de Mestrado 03 

03 

CNPQ 

FAPESB 

Bolsa de aperfeiçoamento 01 FAPESB 

Bolsa de Produtividade 01 CAPES 

 
 

Quadro 2 - Projetos de Pesquisa Financiados por diversas agências - 2006 
 

Título Valor 

R$ 

Órgão 
Financiador 

Período Coordenador 

01.Alimentação do Trabalhador: uma 
proposta de intervenção para a 
promoção da alimentação saudável. 

38.448,00 CNPq 2006/2007 Iracema Veloso 

02. Apoio A Promoção da Alimentação 
Saudável Nas Escolas do Ensino 
Fundamental: Desenvolvimento 
Metodológico, Implantação e Avaliação 
de Um Programa Para Educadores. 

 64.000,00 CNPq 2006/2007 Sandra Chaves 

03 Avaliação do Processo de fritura em 
estabelecimentos comerciais, produtos 
e/ou distribuidores de refeições. 

19.859,00 FAPESB 2006/2007 Deusdélia 
Almeida 

04. Validação do diâmetro abdominal 
sagital enquanto preditor de gordura 
visceral. 

35.000,00 CNPq 2006/2007 Lílian Ramos 
Sampaio 

05. Condições de saúde e nutrição dos 
idosos de Mutuípe-BA: diagnóstico e 
intervenção. 

39.171,00 FAPESB 2006/2007 Lílian Ramos 
Sampaio 

06. Estratégia de promoção de estilo de 
vida e alimentação saudáveis na escola e 
no ambiente doméstico. 

53.240,00 FAPESB 2006/2007 Ana Marlúcia de 
Oliveira Assis 

07. Avaliação da implementação e 
eficácia da resolução 218 da ANVISA, em 
unidades de comercialização de 
alimentos em Salvador –BA.  

 ANVISA 2006/2007 Ryzia Cardoso 

08. Fatores associados às doenças 
crônicas em estudantes do ensino 
fundamental das escolas públicas 
municipais da cidade do Salvador/BA. 

 97.000,00 CNPQ 2006/2007 Rita de Cássia 
Ribeiro da Silva 

09 Elaboração de produtos à base de 
fontes alimentares regionais ricas em 
ferro: subsídios ao programa estadual de 
alimentação escolar. 

16.900,00 FAPESB 2006/2007 Márcia Regina 
da Silva 

10. Efeito de uma bebida Láctea 
probiótica fortificada com ferro no 
estado nutricional de pré-escolares: 
subsídios ao programa nacional de 

44.000,00 FAPESB 2006/2007 Márcia Regina 
da Silva 
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alimentação escolar 

11. Avaliação da Eficiência do projeto 
Bolsa/Família no Município de Irará- Ba 

63.000,00 MDS 2006 Ana Marlúcia de 
Oliveira Assis 

12. Fatores associados às doenças 
crônicas em estudantes do ensino 
fundamental das escolas públicas 
estaduais e particulares da cidade do 
Salvador/BA. 

87.000,00 FAPESB 2006 Rita de Cássia 
Ribeiro da Silva 

 
 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 

A ampliação do número de doutores, o fortalecimento das linhas de pesquisa e a 
implantação do Programa de Pós-graduação vêm contribuindo para o aumento da produção 
científica da Escola. Os dois departamentos produziram 26 artigos científicos; 10 em revistas 
internacionais (5 publicados e 5 submetidos e aprovados), 16 em revistas nacionais (9 publicados e 7 
submetidos e aprovados).  Cerca de 30 trabalhos foram apresentados em congressos e eventos 
científicos, nacionais e internacionais, além de uma significativa participação dos docentes em 
palestras e cursos realizados.    
 
 
EXTENSÃO 
 

A ENUFBA vem se destacando ao longo dos seus cinqüenta anos pela realização de trabalhos 
comunitários nas diversas áreas de atuação do nutricionista, tanto na capital como no interior do 
Estado. Os ambulatórios de atendimento às populações carentes, nas diversas especialidades vem se 
desenvolvendo num trabalho integrado com os diversos órgãos do setor saúde. Durante o ano de 
2006 foram realizadas 19 atividades de extensão entre cursos, palestras, sessão de filmes e outras 
que propiciaram a vinda de professores de diversas instituições do país. 
 

Atividades de Extensão permanentes 
 

A Escola mantém em funcionamento três atividades de caráter permanente fruto da 
dedicação e empenho de seus docentes, visto que não contamos com técnicos para a realização 
dessas atividades. 
 
1 – Ambulatório de Nutrição em Saúde do Trabalhador 
 

Na área específica de Saúde do Trabalhador, mantém-se em funcionamento desde 1995, em 
parceria com o CESAT –SESAB (Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Saúde 
do Estado da Bahia), um ambulatório de nutrição, com o desenvolvimento do projeto “Assistência 
Nutricional e Monitoramento Contínuo em Vigilância Nutricional do Trabalhador”. Esta parceria 
permite além do atendimento aos trabalhadores, portadores de doenças ocupacionais, a 
capacitação de centenas de estudantes no desenvolvimento de práticas e tecnologias nesta área de 
atuação. No ano de 2006, as atividades foram desenvolvidas e coordenadas pela Profª. Ingrid 
Fideles.    
 
 

Quadro 3 – Atendimentos realizados no ambulatório de nutrição – CESAT 
2006 

 
Tipo de atendimento Nº. de Trabalhadores 

1ª consulta 58 

Retorno 184 

Total 242 
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2 – Consultório Dietético 
 

O Consultório Dietético é a clínica-escola do Curso de Nutrição da Universidade Federal da 
Bahia - um projeto acadêmico de ensino, pesquisa e extensão em funcionamento há 23 anos, 
coordenado pela Profª. Gardênia Abreu Fontes Vieira. Seu principal objetivo é atender a população 
carente encaminhada por profissionais de saúde de ambulatórios e hospitais da própria universidade 
e de outros serviços de saúde, públicos e privados, com alguma patologia específica, além da 
demanda espontânea de indivíduos aparentemente saudáveis que buscam orientação profissional 
para correção de excesso de peso e para uma alimentação saudável. 

 
 

Quadro 4 – Atendimentos realizados no consultório dietético da Escola de Nutrição 
 2006 

 
Tipo de atendimento Nº. de Pacientes 

1ª consulta 288 

Retorno 481 

Total 769 

 
 
3 – Ambulatório de Nutrição do Pavilhão Profº Francisco Magalhães Neto 
 

O Projeto de Atendimento Ambulatorial em Nutrição Clínica foi criado em 1992 e é 
coordenado pela Profª. Nilze Barreto Villela; As 8 (oito) especialidades de nutrição funcionam no 
pavilhão Prof. José Francisco Magalhães Neto em parceria com a Faculdade de Medicina, FAMED, e 
estão vinculados aos ambulatórios das diversas especialidades médicas, num trabalho conjunto e 
transdisciplinar. Além de promover assistência nutricional à população, este Projeto se constitui em 
um rico campo de Ensino, Pesquisa e Extensão, contribuindo não apenas para uma adequada 
formação profissional, mas também para a geração de novos conhecimentos. 
 
 

Quadro 5 – Atendimentos realizados nos ambulatórios de nutrição do Pavilhão Prof. Francisco 
Magalhães Neto, 2006. 

 
Especialidade 1ª consulta Retorno Total 

Nutrição/Obesidade 144 366 510 

Nutrição/Gastroenterologia 37 82 119 

Nutrição/Geriatria 58 302 360 

Nutrição/Diabetes 101 293 394 

Nutrição/Hepatologia 43 141 184 

Nutrição/Nefrolitíase 49 146 195 

Nutrição/Hipertensão Arterial 
Sistêmica 

75 163 238 

Nutrição/Transtornos 
Alimentares 

79 199 278 

Total 586 1692 2278 

 
 
CONVÊNIOS e PARCERIAS 
 

Dando continuidade à sua política de cooperação técnica, científica e cultural com órgãos 
governamentais, a Escola de Nutrição assinou em setembro de 2006, o 8º Termo Aditivo ao Convênio 
com a Prefeitura Municipal de Salvador com o objetivo de desenvolver o projeto “Apoio à Saúde, 
Alimentação e Nutrição do Escolar no Município de Salvador” com vistas à realização de pesquisas 
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e ações de intervenção voltadas ao diagnóstico e controle de doenças associadas à alimentação e 
nutrição dos escolares e ao aperfeiçoamento do Programa de Alimentação do Escolar no município 
de Salvador.  
 

Outra parceria de grande vulto para a ENUFBA foi realizada em outubro de 2006, com o 
Ministério de Educação/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, MEC/FNDE para a 
implantação do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar na região Nordeste. Sua 
principal atribuição é contribuir para a efetivação e consolidação da Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional no ambiente escolar. Esse Centro Colaborador sediado na Escola de Nutrição 
representa o reconhecimento do trabalho que a escola vem desenvolvendo ao longo de seus 50 anos 
de existência ao tempo em que projeta o nosso curso nacionalmente.     
 
 PRÊMIOS 
 

Mereceu particular destaque o Prêmio Nutrimaster de melhor trabalho apresentado no II 
Fórum de Pesquisa e Conhecimento em Nutrição e II Simpósio de Nutrição Avançada (Salvador - BA, 
julho de 2006) concedido à Profª. Lílian Ramos Sampaio, do Departamento da Ciência da Nutrição, 
pela apresentação de Pôster: Validação do Diâmetro Abdominal Sagital enquanto Preditor de 
Gordura Visceral.  
 
 
CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 
 

Apesar de todas as conquistas e avanços obtidos no ano de 2006, a escola continuou 
enfrentando um de seus principais problemas que é o déficit no seu quadro de servidores técnico-
administrativo e de docentes. Esta defasagem de pessoal foi um dos fatores restritivos para se 
atingir o nível de qualidade desejada. Em que pese à escassez de recursos para administrar uma 
unidade de ensino cujas instalações necessitam de reparos e manutenção constante, registramos o 
apoio recebido da administração central que sempre contribuiu para minimizar as dificuldades 
surgidas no decorrer do ano, favorecendo a melhoria das condições de trabalho dos servidores 
refletindo na qualidade de ensino que é o nosso principal objetivo.    
 

Os planos da ENUFBA para o futuro se expressam na necessidade de definir e implementar 
uma política acadêmica que contemple o ensino, a pesquisa e a extensão e uma política  
administrativa que proporcione a reorganização do quadro de servidores. Neste sentido está 
previsto um seminário interno para elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional no início 
do próximo semestre letivo. Dentro deste processo algumas ações deverão ser priorizadas em 2007, 
visto que são metas que nortearam as discussões realizadas ao longo deste ano como: 
 

• conclusão da reconstrução curricular do curso da graduação; 
• organização da estrutura acadêmico-administrativa e normativa do colegiado; 
• fortalecimento da pós-graduação com a implantação do curso de Doutorado; 
• implantação da gerência técnico-administrativa; 
• incrementar uma política de apoio à produção científica; 
• ampliação das atividades de extensão; 
• ampliação dos canais de comunicação internos e externos; 
• prestação de serviços à comunidade utilizando os novos laboratórios. 
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ESCOLA DE TEATRO 
 
 

A Escola de Teatro da UFBA completou neste ano de 2006, cinqüenta anos de atividades 
acadêmicas, entre as quais destacam-se: 
  
 
ATIVIDADES DE ENSINO 
 
1.1 Graduação 
 

A Escola de Teatro neste ano de 2006 desenvolveu atividades de ensino na graduação 
referentes aos dois semestres letivos (2006.1 e 2006.2). 

 
No primeiro semestre letivo (2006.1), de janeiro a maio, foram oferecidas, na graduação 

[Bacharelado em Artes Cênicas - com duas habilitações (Direção e Interpretação Teatral) e 
Licenciatura em Teatro], as disciplinas do semestre par, e na pós-graduação foram oferecidas dez 
disciplinas.  
 

No segundo semestre letivo (2006.2), foram oferecidas as disciplinas do semestre ímpar para 
os cursos de graduação citados acima, do "Velho Currículo". 
 

Neste semestre de 2006.1, ingressaram na graduação 26 alunos para Licenciatura em 
Teatro, 20 alunos para Interpretação Teatral e 10 alunos para Direção Teatral; ao todo ingressaram 
56 novos alunos na Escola de Teatro. 
 

O "Novo Currículo" foi implantado em 2004.1 e já está se consolidando, para os cursos de 
Bacharelado em Artes Cênicas (Interpretação e Direção) e de Licenciatura em Teatro. Foram 
oferecidos os Módulos I, II, III, IV, V, de Licenciatura em Teatro, Módulos I, II, III, IV, V de 
Interpretação e Módulos I, II, III, IV e V de Direção Teatral. 
 
1.2 Pós-Graduação 
 

O PPGAC reuniu um total de 121 alunos regulares e foram formados treze mestres e oito 
doutores. Foram atendidos cerca de 70 alunos especiais.  

 
O Programa de Bolsas de Estudo foi ampliado, atingindo um total de 26 Bolsas de Doutorado 

e 42 de Mestrado. Treze dessas Bolsas de Mestrado foram parciais (duração de cinco meses), pois 
foram concedidas pela CAPES as alunas do MINTER FAP/UFBA, somente durante sua estadia em 
Salvador. Nove Bolsas de Doutorado não pertencem à quota do PPGAC, foram obtidas pelas 
instituições de origem dos alunos através de Programas como o PICDT. 
 

As articulações no campo internacional foram consolidadas através do estágio com bolsa-
sanduíche atribuída pela CAPES a doutorandos. O intercâmbio com grupos de pesquisa de outros 
países foi intensificado, com a realização de palestras participação do Prof. Sergio Farias em 
reuniões de trabalho nas Universidades francesas que integram juntamente com a UFBA o Projeto 
Arcus; Profa. Ciane Fernandes participou de evento na Slovênia; Prof. Érico Oliveira participou do 
Colloque International Théâtre des Minorités, em Avignon, França; Profa. Antônia Pereira 
realizou Pós-Doutorado na Universidade do Québec à Montreal, Canadá; Profa. Meran Vargens 
ministrou curso no Magister em Dramaturgia Corporal da Universidade Finis Terrae, em Santiago 
do Chile. 
 

Além das atividades acadêmicas regulares, promovidas através das disciplinas e atividades, 
os docentes atuaram em Bancas de Pós-Graduação e de Concurso, Comissões, Assessorias, 
Conselhos, etc. Os docentes do PPGAC destacam-se como lideranças nacionais da área, integrando 
os comitês de assessoramento e avaliação da CAPES e do CNPq. Dentre os 14 bolsistas de 
Produtividade em Pesquisa do CNPq na área de Artes Cênicas, existentes no Brasil, cinco integram o 
corpo docente do PPGAC.  
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O PPGAC contou com a atuação de um Pesquisador Visitante, Dr. Christian Marcadet, do 
CNRS-França, com Bolsa Fapesb, e recebeu diversos Professores Convidados vinculados a instituições 
dos Estados Unidos, como Lois Holzman, do Institute for Group and Short Term Psychotherapy, de 
New York, e da França, como Idelete Muzart, da Universidade de Paris X.  Dra. Lois Holzman 
ofereceu palestra e Oficina com duração de uma semana, promoção conjunta com o Gepadead da 
UNEB. Dra. Idelette Muzart participou da Semana de Cordel promovida pelo PPGAC conjuntamente 
com a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Esse evento reuniu também especialistas de outras 
instituições brasileiras como Gerusa Pires Ferreira, da PUC-SP e Silvia Nemer, da Casa de Rui 
Barbosa (RJ). 
 

Foram promovidos eventos especiais ao longo de todo o ano, destacando-se os Seminários 
sobre Linhas de Pesquisa, sobre Etnocenologia, e sobre Festas e Espetacularidade. A Mostra de 
Teatro de Formas Animadas, coordenada pela Profa. Sônia Rangel, que atraiu atenção de jovens e 
educadores, e o Encontro de Performáticos e Malabaristas, realizado em conjunto com a 
Associação Cultural Arte em Todas as Partes, ampliaram significativamente a população atendida 
pelo Programa este ano. 
 

O Ciclo de Leituras Dramáticas, realizado anualmente pela Escola de Teatro e coordenado 
pelo mestrando Gideon Rosa, envolveu docentes e discentes do PPGAC, na direção e no elenco das 
diversas sessões. Da mesma forma, houve participação efetiva do pessoal do PPGAC no Ciclo de 
Leituras Dramáticas do Teatro Castro Alves. O texto Barbeiro Caba Bom, apresentado sob direção 
do Prof. Armindo Bião, resultou de sua pesquisa sobre Teatro de Cordel no Brasil e em Portugal. 
Profa. Dra. Meran Vargens dirigiu a Leitura Dramática do texto Indecent Intimacy, de Leilah 
Assunção, no Canning House, de Londres. Nessa mesma instituição participou da Mesa-Redonda 
Open Discussion on the Nova Dramaturgia.  
 

Textos do doutorando Marcos Barbosa foram encenados em São Paulo e em New York. A 
performance Jogo no Lixo, um exercício clownesco, da mestranda Maryvonne Coutrot, realizada 
no pátio da Escola de Teatro em dezembro, completou a programação artística do PPGAC em 2006. 
 

O programa editorial teve prosseguimento com a edição do oitavo número da Revista 
Repertório, coordenado pela Profa. Cleise Mendes, e de quatro números dos Cadernos do GIPE-CIT. 
Foi editado o segundo livro de uma trilogia referente à Dança, intitulado Vanguardismo, também 
uma questão da Dança. Diversos professores, alunos e ex-alunos publicaram livros em 2006, sendo 
que a Profa. Ângela Reis foi premiada pela Prefeitura de Porto Alegre, tendo sua tese publicada. 
Prosseguiram os trabalhos para colocação dos trabalhos concluídos no Banco Digital de Teses e 
Dissertações da UFBA. Foi realizado o Cadastro Digital de Discentes criado pela CAPES, que torna 
disponíveis on-line as teses e dissertações defendidas em 2006. 
 

A relação da PG com a Graduação, além do Programa de Bolsas de Iniciação, deu-se através 
do Estágio Docente Orientado, atividade obrigatória para os alunos do PPGAC. 
O PPGAC recebeu recursos financeiros do Proap (Capes) , do CTinfra ( Finep) e bolsas do Cnpq e da 
Capes. 
 
 
2. EXTENSÃO 
 
2.1 Montagens didáticas: 

 
Departamento de Fundamentos do Teatro: Foram realizadas 10 montagens didáticas, sendo, entre 
estas, duas de formatura do Bacharelado em Interpretação Teatral (em anexo lista das peças 
montadas) 
 
Departamento de Técnicas do Espetáculo: Foram realizadas 22 montagens didáticas, sendo, entre 
estas, oito de formatura do Bacharelado em Direção Teatral (em anexo lista das peças montadas). 

 
Salientamos que cada um dos 32 montagens didáticas mencionados envolve o 

desenvolvimento de figurino, cenário, concepção de luz e concepção de sonoplastia, desdobrando os 
trabalhos em diversas áreas da natureza transdiciplinar do Teatro. 
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2.2 Ato de Quatro: Atividade Permanente do Depto. de Técnicas do Espetáculo 
 

Apresentações para a comunidade de 30 diferentes esquetes, com 4 cenas cada, totalizando 
120 cenas ao longo do ano todas as segundas-feiras às 19:00h na Sala 5 do Teatro Martin Gonçalves 
da Escola de Teatro da UFBA – público total aproximado de 4000 pessoas.   
 
2.3 Contexto Cênico: Atividade Permanente Interdepartamental 
 

Leituras dramáticas foram realizadas quinzenalmente no segundo semestre de 2006, em 
comemoração aos 50 (cinqüenta) anos da Escola de teatro da UFBA, realizando leituras dramáticas 
de peças teatrais que foram montadas ao longo destes anos. 
As leituras foram realizadas na Sala 5 do teatro Martim Gonçalves.  
 
2.4 Curso Livre de Teatro: Atividade Permanente Interdepartamental 
 

Neste ano de 2006 o Curso Livre realizou o XXI Curso Livre e o XXII Curso Livre, sob 
coordenação do Prof. Paulo Cunha, resultando nos espetáculos:  "Santa Joana dos Matadouros", de 
autoria de Bertolt Brecht, direção de Pedro Henriques, e co-direção Marta Saback,  que estreou 
cenas fragmentadas em junho de 2006; e “Ofélia”, fragmentos baseados na obra de William 
Shakespeare e “Amostra Grátis”, direção de Iami Rebouças. 
 
 
3. PESQUISA 
 
3.1 Projetos 
 
• O corpo em cena ensina: Aprimoramento de um registro criativo - Projeto de Pesquisa 

Integrado de Pesquisa Técnicas e Poéticas do Corpo Cênico, com apoio do CNPq (Bolsa 
Pesquisador), de agosto de 2001 a março de 2007. Desenvolvido pela Profa. Dra.Ciane Fernandes. 

 
• O Trânsito Oriente-Ocidente no Corpo do Ator Contemporâneo- Projeto de Pesquisa 

Objetivo Geral: Articular o diálogo oriente-ocidente na formação do ator contemporâneo, a partir 
do estudo de técnicas corporais tradicionais de origem oriental e dos métodos de inserção destas 
na cena contemporânea. Desenvolvido pela Profa. Dra. Ciane Fernandes. 

 
• Dramaturgias do Efeito Cômico – estratégias de construção da comicidade na cena 

contemporânea. - Projeto aprovado pelo CNPQ em janeiro de 2006, para concessão da Bolsa de 
Produtividade em Pesquisa. Início: Março de 2006. Término: Março de 2009. Desenvolvido pela 
Profa. Dra. Cleise Mendes. 

 
3.2 Pós-Graduação 
 

No Brasil, foi intensa a participação dos pesquisadores do PPGAC no IV Congresso da 
ABRACE – Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, no Rio de Janeiro. 
Também houve participação no Encontro da ABEH – Associação Brasileira de Estudos sobre a 
Homocultura, em Belo  Horizonte, com Painel coordenado pelo Prof. Fernando Passos. Prof. Armindo 
Bião foi um dos expositores no Painel Memória e Referência Cultural: Identidade e Negritude, 
promovido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia. 
 

O PPGAC contou com a atuação de um Pesquisador Visitante, Dr. Christian Marcadet, do 
CNRS-França, com Bolsa Fapesb, e recebeu diversos Professores Convidados vinculados a instituições 
dos Estados Unidos, como Lois Holzman, do Institute for Group and Short Term Psychotherapy, de 
New York, e da França, como Idelete Muzart, da Universidade de Paris X.  Dra. Lois Holzman 
ofereceu palestra e Oficina com duração de uma semana, promoção conjunta com o Gepadead da 
UNEB. Dra. Idelette Muzart participou da Semana de Cordel promovida pelo PPGAC conjuntamente 
com a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Esse evento reuniu também especialistas de outras 
instituições brasileiras como Gerusa Pires Ferreira, da PUC-SP e Silvia Nemer, da Casa de Rui 
Barbosa (RJ). 
 

No que se refere aos pesquisadores brasileiros, vinculados a outras instituições, o PPGAC 
promoveu palestra e mini-curso sobre Pedagogia da Encenação, com o Prof. Dr. José Sávio Araújo, 
da Universidade Federal do R. G. do Norte, que esteve na UFBA durante duas semanas, no âmbito 
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do Convênio PQI-CAPES/UFBA/UFRN; foi também promovida em 2006 a Oficina Estados Corporais, 
com a pesquisadora coreógrafa Adriana Grechi, em conjunto com o Mestrado em Dança e o Grupo de 
Pesquisa Poética Tecnológica da Dança.  
 
 
4. DESTAQUES DA UNIDADE 
 
4.1 Premiações: 
 
• A Profa. Dra. Ângela Reis foi premiada pela Prefeitura de Porto Alegre com o prêmio “Primeiro 

Concurso Nacional de Monografias – Prêmio Gerd Bornheim – Categoria Teatro no Brasil”, neste 
ano de 2006. 

• A Escola de Teatro recebeu pelo sexto ano consecutivo da Editora Abril, através do Guia do 
Estudante, a premiação “Cinco Estrelas”, sendo considerada a melhor escola na área das Artes 
Cênicas do país, em seu curso de Graduação. 

 
4.2 Pós-Graduação: 
    
• Dentre os 14 bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq na área de Artes Cênicas, existentes 

no Brasil, cinco são professores da Escola de Teatro que integram o corpo docente do PPGAC. 
 
• A Escola de Teatro neste ano de 2006 continuou destacando-se através de sua Pós-Graduação em 

Artes Cênicas. Dos 22 cursos brasileiros de pós-graduação na área de artes - visuais, cênicas e 
música - avaliados pela CAPES, apenas dois receberam conceito 6: o de Artes Cênicas da UFBA 
(PPGAC) e o de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas dos cinco programas de 
artes cênicas no país, o da UFBA, foi o único que obteve a nota 6. E dentro da UFBA apenas dois 
cursos de pós-graduação receberam a nota 6, o de Artes Cênicas, já citado, e o do ISC (Instituto 
de Saúde Coletiva). 

 
• O Professor Érico José Souza de Oliveira, do Departamento de Técnicas do Espetáculo, doutorou-

se pelo PPGAC neste ano de 2006. 
 
4.3 Projetos: 
 
• A Escola foi contemplada pelo CT- Infra 01/2005, dentro do sub-projeto Pólo de Excelência em 

Artes com o valor de R$609.000,00 para a conclusão do Teatro Martim Gonçalves. 
 
• A Escola de Teatro foi contemplada, através do edital Jovens Artistas do MEC, com a aprovação de 

dois projetos coordenados respectivamente pela profa.Dra. Ciane Fernandes e pelo prof. Dr. Érico 
Oliveira para realização de dois espetáculos teatrais. Cada projeto recebeu o valor de 
R$30.000,00. 

 
 
5. PRINCIPAL META DEFINIDA PARA O ANO DE 2006/PERSPECTIVAS PARA 2007: 
 
• A Escola de Teatro colocou como principal meta a ser alcançada em 2006, o término da 

reconstrução de Teatro Martim Gonçalves. Infelizmente isto não ocorreu porque a verba recebida 
do CT-INFRA 01/2004, no valor de 750.00,00 não foi suficiente para o seu término. Porém com 
esta verba as obras avançaram e muito. Foram realizadas as seguintes instalações: climatização, 
acústica, sonorização e instalações dos cabos da subestação. 

 
• A perspectiva para o ano de 2007 é de fato a inauguração do Teatro Martim Gonçalves, pois mais 

uma vez a Escola de Teatro foi contemplada no CT-Infra 01/2005 com a verba de R$609.000,00, a 
qual servirá para a instalação de poltronas, cenotecnia e iluminação cênica.   

 
 
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
6.1 Concurso Público para a Carreira do Magistério 
 

Neste ano de 2006 a Escola de Teatro, através de Concurso Público para a Carreira do 
Magistério, contratou mais 2 (dois) novos professores para o Departamento de Fundamentos do 
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Teatro – 1 e para o Departamento de Técnicas do Espetáculo – 1 (este está esperando a contratação 
pelo MEC). Atualmente a Escola de Teatro passa de 26 (vinte e seis) professores efetivos em seu 
quadro, para 28 professores efetivos. 
 
6.2 Montagens Didáticas 
 
Departamento de Fundamentos do Teatro: 
 
• Estilhaços, Montagem Didática da disciplina Desempenho de Papéis II, semestre 2006.1, Direção 

Celso Junior.  Teatro Molière – Aliança Francesa. Formatura – Bacharelado em Interpretação 
Teatral. 

• Sábado, Domingo e Segunda - Montagem didática 2006.1 da disciplina Desempenho de Papeis II, 
dirigida pelo professor Harildo Deda. Teatro SESC-SENAC 17 a 26 de agosto de 2006. Formatura – 
Bacharelado em Interpretação teatral. 

• A flor da pele - Montagem Didática como conclusão do Módulo I de Interpretação Teatral, 04 
apresentações, Sala 05 04 e 05 de julho 2006. Direção Iami Rebouças, Co-direção Luiz Marfuz 

• Uma visita à casa de bonecas - Montagem Didática como conclusão do módulo II de 
Interpretação Teatral, Sala 05, 01 de novembro 2006. Direção Iami Rebouças, Co-direção Carol 
Vieira. 

• Quando as maquinas param- Montagem Didática como conclusão do módulo II de Interpretação 
Teatral, Sala 05, 28 e 29 de novembro 2006. Direção Iami Rebouças, Co-direção Carol Vieira. 

• Esperando um Vintém, Textos de Brecht, Chico Buarque, Becket, Montagem didática 
• realizada no semestre 2006.1 - Apresentações: dias 7, 8 e 9 de julho, Teatro Gregório de Mattos – 

Salvador – BA - Direção Meram Vargens 
• A Exceção e a Regra, Texto de Bertold Brecht, Montagem didática realizada no semestre 2006.1, 

Apresentações dias 10, 11 e 12 de outubro - Sala 5 da Escola de Teatro – Salvador – BA - Direção 
Meram Vargens. 

• Nada como o sol - Montagem didática 2006.2 da disciplina Desempenho de Papeis I, dirigida pelo 
professor Harildo Deda. 

• Flor de Obsessão - Espetáculo - leitura de crônicas de A menina sem estrela – “Memórias” , de 
Nelson Rodrigues - Única apresentação dia 28 de Abril, na Sala 5 da Escola de Teatro. Direção: 
Maria Souza e Angela Reis. 

• Bodas de Sangue – Montagem Didática como conclusão do Módulo V de Interpretação Teatral. 
Teatro do ICBA – Instituto Goethe. De 20 a 23 de dezembro de 2006. 

 
Departamento de Técnicas do Espetáculo: 
 
• Contêiner: Direção de Montagem II – formatura do aluno Vinícius Oliveira , Oliveira – Teatro Vila 

Velha - Bacharelado em Direção Teatral 
• “Atores”: adaptação da peça “Doce Deleite” de Alcione Araújo - Direção de Montagem II – 

formatura da aluna Cecília de Brito, Sala 05 da Escola de Teatro - Bacharelado em Direção Teatral 
• Guilda: Direção de Montagem II – formatura do aluno Marcelo de Souza, Cabaré dos Novos – 

Teatro Vila Velha - Bacharelado em Direção Teatral 
• A Casa dos Espectros: Direção de Montagem II – formatura do aluno Ângelo Flávio - Faculdade de 

Medicina do Terreiro de Jesus - Bacharelado em Direção Teatral 
• Onde há uma Cruz: Direção de Montagem II – formatura do aluno Pedro Dultra Benevides, Sala 05 

da Escola de Teatro – 23 e 26/11/06 - Bacharelado em Direção Teatral 
• Orinoco: autoria de Emilio Carballido – formatura do aluno Marcelo Felipe Assis, Teatro Aliança 

Francesa – 06 a 10 de setembro de 2006 – Bacharelado em Direção Teatral. 
• Solidão: Adaptação da peça “Na solidão dos campos de algodão” De Koltès. formatura do aluno 

Almiro Andrade, Espaço Alternativo da Pneus Service – Julho de 2006 – Bacharelado em Direção 
Teatral. 

 
 

6.3 Outras Atividades de Extensão/Pesquisa, vinculados à pós-graduação/graduação: 
 
Espetáculos: 
 
• Sorridente - Espetáculo resultado do Projeto Sorridente, parceria da Escola de Teatro e a 

Faculdade de Odontologia . Direção Gil Vicente, Coordenação Iami Rebouças. 
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• O Cruel Aprendiz – poema integrante da exposição Memória da Pele, de Giovana Dantas. Brasília: 
Caixa Cultural, 2006. (Publicado em português e inglês no catálogo da exposição, p. 17). Recital 
por Cleise Mendes. 

• Castro Alves, Leitura dramática dentro da programação do Colóquio de Literatura Baiana /Curso 
Castro Alves, promovido pela Academia de Letras da Bahia. 14 de julho de 2006. Direção de Cleise 
Mendes. 

• Navalha na carne - Espetáculo - Apresentação: Escola de Belas Artes/UFBA, período março a 
julho 2006- Direção Juliana Ferrari Rosa. 

• O Grande Passeio, Espetáculo Teatral, Apresentações: Caixa Cultural Salvador – BA, Dias 23 e 24 
de novembro às 20h, Direção Meran Vargens. 

• Extraordinárias Maneiras de Amar, Espetáculo Teatral, Meran Vargens: diretora, atriz, autora, 
produtora. Apresentações: 

• .Temporada no Teatro XVIII, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de agosto às 20h .  
• .Teatro Galpão 7 – Santiago – Chile Apresentações: 27, 28 e 29 de novembro às 21h. Produção da 

Universidade Finis Terrae. 
• .Participação no Projeto Circuladô Cultural da FCEBA - Ilhéus: apresentações dias 22 e 23 de julho 

- Teatro Municipal de Ilhéus / Vitória da Conquista: apresentações dias 29 e 30 de julho - Centro 
de Cultura Camilo de Jesus. 

• Paredes Cegas, de Jussara Miranda, Coreografia apresentada no Ateliê de Coreógrafos Brasileiros 
– Ano V - Período de ensaios: agosto a outubro, Apresentações dias 14, 15 e 18 de outubro 20h. 
Teatro Castro Alves – Salvador – BA. Dramaturgia: Meran Vargens. 

• Umbiguidades. Espetáculo. Direção Iami Rebouças. Apresentações: 
• .Alagoinhas, 01 apresentação, janeiro 2006, com realização de Oficina de Voz. 
• .Valença - 01 apresentação, março 2006, Circulador Cultural, com realização de Oficina de Voz. 
• .No II Festival Internacional de Teatro de Vitória do Espírito Santo - 02 apresentações no teatro 

SESC de Vitória - de 17 a 21 de outubro /2006, com realização de Oficina de Voz. 
• .Apresentação de trechos no IV Campus Euroamericano de Cooperation Cultural - 14 setembro de 

2006 
• Ganesha Ritual. Espetáculo de dança clássica indiana solo. Setembro de 2006. Casa da Lua, 

Salvador. Coreografia e dança: Ciane Fernandes. 
• Prashka. Espetáculo de dança-teatro solo. Agosto de 2006. Discoteca “Off”, Salvador. Coreografia 

e dança: Ciane Fernandes. 
 
Oficinas: 
 
• Núcleo de Estudo em Dramaturgia Brasileira - Projeto de extensão - coordenação Angela Reis. 
• Oficina de Teatro de Formas Animadas - Projeto de Extensão - Coordenação Sonia Rangel.  
• Oficina “O Ator Contador de Histórias” - Professora idealizadora Meran Vargens  
 
Participações: 
 
• Projeto Circuladô Cultural da FCEBA: Itabuna de 17 a 21 de julho, Carga horária: 30h, Centro de 

Cultura Adonias Filho / Projeto Circuladô Cultural da FCEBA Vitória da Conquista de 25 a 31 de 
julho, Carga Horária: 30h, Centro de Cultura Camilo de Jesus 

• II Festival de Artes do Vale do São Francisco – Aldeia do Velho Chico – promovido pelo SESC-
Petrolina., Dias 14 e 15 de agosto 20h, Carga horária: 10h, Sala de Dança – SESC – Petrolina / 
Participação no II Festival de Artes do Vale do São Francisco – Aldeia do Velho Chico – promovido 
pelo SESC-Petrolina., Apresentação dia 13 de agosto, Teatro do SESC – Petrolina, Vitória da 
Conquista: Centro de Cultura Camilo de Jesus. 

• Workshop “Dança-Teatro para o artista cênico pesquisador” (20 horas). IX Festival de Teatro 
do Recife, Novembro de 2006. Profa. Dra.Ciane Fernandes. 

 
 

ANEXOS: PUBLICAÇÕES 
 

MENDES, C. F. . “Como não falar a sério”. Texto em periódicos especializados. In: Revista da Bahia, 
no. 42- 2006.1. Semestral. ISSN 0103-2089. Salvador: FUNCEB, 2006.  

 
MENDES, C. F. . “O cômico: crítica e vertigem”. Texto em periódicos especializados. In: Repertório 
Teatro& Dança – Ano 8 Nº 8 – 2005 – Salvador, Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-
Graduação em Artes Cênicas. P. 06 a 17.  ISSN 1415-32-03 
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MENDES, C. F . .“ O ator se despede da personagem”. Texto em periódicos especializados. In: 
Repertório Teatro&Dança – Ano 8 Nº 8 – 2005 – Salvador, Universidade Federal da Bahia, Programa 
de Pós-Graduação em Artes Cênicas. P. 106.  ISSN 1415-32-03 

 
MENDES, C. F . .“Discurso de posse na Academia de Letras da Bahia”. Texto em periódicos 
especializados. In: Revista da Academia de Letras da Bahia, n. 47, abr. 2006. Salvador: Academia de 
Letras da Bahia, 2006. 
 
MENDES, C. F.. “Na Selva das Cidades” – Texto em jornais de notícias - Jornal A Tarde, Caderno 2. 8 
de setembro de 2006. 
 
REIS, A. C. .” Quando se é de teatro, vive-se do teatro, no teatro e para o teatro 24 horas por dia: 
Eva Todor na cia. Eva e seus artistas (1940-1963)” In: IV Congresso da ABRACE, 2006, Rio de Janeiro. 
Memória ABRACE X. Rio de Janeiro : 7 Letras, 2006. v. X. p. 76-78.  
 
REIS, A. C. ; SILVA, D. M. . “Eu sou meio perigosos nesta história de cacos: apontamentos sobre a 
atuação no teatro de revista brasileiro”. O Percevejo - Revista de Teatro Crítica e Estética, Rio de 
Janeiro, v. 13, p. 179-188, 2006.  
 
Fernandes,Ciiane. O Corpo em Movimento: O Sistema Laban/Bartenieff na Formação e Pesquisa em 
Artes Cênicas. Livro. São Paulo: Annablume, 2006, 400 páginas. 
 
Fernandes,Ciiane. “Corpo e(m) Contraste: A Dança-Teatro como Memória”. Capítulo de Livro.  In: 
Reflexões sobre Laban - O Mestre do Movimento. São Paulo: Summus, 2006, v.I, p. 191-199.  
 
Fernandes,Ciiane. “Laban Beyond Borders”. Comunicação publicada em Anais de Conferência 
Internacional. In: Laban & Performing Arts. Eslováquia: Bratislava in Movement Association, 2006, 
p.36-44. 
 
Fernandes,Ciiane.“O Corpo: Pequeno Grande Método da Indisciplina Cênica”. Resenha. In: 
Urdimento (UDESC). , v.07, p.183 - 185, 2006. 
 
Fernandes,Ciiane. “Educação somática e Danças Tradicionais”. In: Os Trabalhos e os Dias das Artes 
Cênicas / Memória ABRACE X. Rio de Janeiro: Viveiros de Castro, 2006. v.01. p.264 – 265. 
 
Fernandes,Ciiane. “ISOLAMENTO, COEXISTÊNCIA, OU INTERRELAÇÃO CULTURAL?” In: Anais do II 
ENECULT. Salvador: CD Room, 2006, p.01 – 17. 
 
Fernandes,Ciiane. “Como Fazer Arte a Partir do Corpo?” In: Territórios e Fronteiras da Cena, 
Novembro de 2006.  www.eca.usp.br/tfc   
 
Fernandes,Ciiane. “AtraveRsando Corpos”. In: Revista Digital Art& n.6, 2006.  
http://www.revista.art.br 
 
 

ESCOLA POLITÉCNICA 
 
 

A Escola Politécnica tem sua organização distribuída em 7 departamentos (Ciência e 
Tecnologia dos Materiais, Construção e Estruturas, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Transportes), promovendo 6 cursos de graduação, 4 
mestrados acadêmicos, 01 mestrado profissional, 3 Doutorados e diversos cursos de especialização e 
extensão, totalizando mais de 3500 alunos.  
 
 
CURSOS 
 
Graduação: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Minas, 
Engenharia Química e Engenharia Sanitária e Ambiental. 
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Pós-Graduação: Mestrado Acadêmico: Engenharia Ambiental Urbana, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Química e Mecatrônica. Mestrado Profissionalizante: Gerenciamento e Tecnologias 
Ambientais no Processo Produtivo – ênfase em Produção Limpa – 2006. Doutorado Acadêmico 
(Aprovados em 2006): Energia e Meio Ambiente, Engenharia Química e Engenharia Industrial. 
Cursos de Especialização: Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST, Especialização em 
Engenharia de Equipamentos – CENEQ, Especialização e gerenciamento dos Recursos Hídricos e 
Especialização a distância e gerenciamento dos Recursos Hídricos.  
 
MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
• Foram oferecidas novas disciplinas pelo DCE (+3), DT (+5) e MEAU (+3); 
• Processo de modernização de alguns laboratórios; 
• Implantação de 7 novos laboratórios:Laboratório de Simulação Numérica (LabSin), 

Laboratório de Estruturas S. P. Timoshenko (LESPT), Laboratório de Eficiência Energética de 
Acionamentos e Motrizes, Laboratório de Eficiência Energética Predial, Laboratório de 
Eficiência Energética Ambiental, o Laboratório de Placas e Laboratório de Informática do 
CENEQ; 

• Reforma de salas de aula e criação de novas salas; 
• Troca dos computadores dos laboratórios de informática e criação de mais uma lada de 

informática (LABGEO); 
• Instalação de 20 terminais na biblioteca para acesso ao servidor do CPD; 
• Vários alunos participaram e estão participando de projetos de iniciação científica com 

bolsas do PIBIC/CNPq, da FEP e da FAPESB. Outros estão participando sem bolsa. 
• Aplicação da avaliação discente em todas as turmas oferecidas pelo DCE cujo relatório nos 

trouxe informações valiosas principalmente para avaliarmos como poderemos e o que 
devemos melhorar; 

• Atualização dos programas das disciplinas; 
• Participação dos docentes proferindo palestras em eventos nacionais e internacionais e 

participando de grupos de discussão que buscam a melhoria da nossa profissão. Essas 
atividades de extensão não só trazem recursos para a Escola, mas principalmente permitem 
a troca de conhecimentos e o reconhecimento da nossa instituição como uma referência na 
área técnica. Essa troca faz com que os professores, principalmente os de Dedicação 
Exclusiva, se mantenham informados do que ocorre no dia-a-dia da Engenharia e possam 
passar essas informações aos alunos; 

• Reforma do espaço físico da biblioteca, melhoria das instalações, instalação do sistema de 
leitura óptica e cadastramento dos livros do acervo; 

• Preservação do acervo de livros raros e antigos e periódicos. 
 
PROJETOS 
 
 A Escola Politécnica teve uma participação significativa nas pesquisas e desenvolvimento de 
vários projetos alguns dos principais relacionados abaixo, iniciados no ano de 2006 e outros 
concluídos. 
 

1. Projeto Campo Escola 
2. Projeto Água Pura 
3. Análise da Fadiga em Peças Plásticas Injetadas.Apoio Financeiro: FAPESB e PIBIC/CNPq 
4. Avaliação do Desempenho Funcional e Estrutural de Equipamentos de Proteção Coletiva 

Contra Quedas.Apoio Financeiro: SESI e FAPESB 
5. Desenvolvimento de Cruzetas de Madeiras de Eucalipto de Florestas Plantadas em 

Substituição às Cruzetas de Madeira Nativa e de Concreto para RDR E RDU no Estado da 
Bahia.Apoio Financeiro: COELBA 

6. Desenvolvimento de Soldagem de Policarbonato por Ar Quente.Apoio Financeiro: Bahia 
Inovação FAPESB/FINEP Fase II 

7. Desenvolvimento de uma Máquina para Fabricação de Beiju. Financiamento: Programa 
Bahia Inovação/FAPESP 

8. Gestão e Minimização de Resíduos Gerados nos Canteiros de Obra de Edifícios.Apoio 
Financeiro: PIBIC/ CNPq 

9. Sistematização do Projeto Mecânico de Moldes Rápidos.Apoio Financeiro: FAPESB 
10. Tensões Residuais em Juntas Soldadas de Alta Resistência. Apoio Financeiro: FAPESB – 

Infra-estrutura 
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11. Variáveis de Sustentabilidade em Arquitetura de Madeira: técnicas e detalhes de projeto 
visando uma adequação ambiental. 

12. Projeto de Credenciamento do Centro de Capacitação em Automação Industrial – CTAI – 
junto ao Comitê de Área de Tecnologia da Informação – CATI – do Ministério de Ciência e 
Tecnologia. 

13. Processo de credenciamento do LAMI junto à Rede Brasileira de Calibração ou à Rede 
brasileira de laboratórios de Ensaios. 

14. O projeto Minibaja está sendo executado. Os alunos da Equipe Capoeira participaram da 
competição em Camaçari-Ba. promovida pela SAE sob a coordenação do prof. Marcelo 
Pirani e ajuda financeira do Departamento e do CEEST. O relatório do projeto relativo ao 
ano de 2005 foi aprovado pela plenária. 

15. Projeto Aguapura criado pela Pró-Reitoria de Planejamento para implementar um 
programa de uso racional da água em todas as unidades da UFBA objetivando melhorar o 
seu desempenho ambiental e a minimização do consumo de água com conseqüente 
redução da despesa com este item de custo.  

16. Pesquisa em Integração da Manufatura. Apoio do CNPq. 
17. Pesquisa em âmbito nacional relativa ao IFM – Instituto Fábrica do Milênio.  Apoio 

financeiro do CNPq/Finep. 
18. Projeto para desenvolvimento de bancada ara testes em umbilicais submarinos, 
19. FINEP – Desenvolvimento de Sistemas de Medição e Instrumentação Via PDA (Personal 

Digital Assistant) Para Aplicações no Setor de Energia Elétrica. 
20. Eletronorte – Desenvolvimento de uma Ferramenta Computacional para o Computacional 

para o Planejamento e Projeto Otimizado de Redes de Telecomunicações da Eletronorte. 
21. Nordeste Generation – Controle de Ativo de Ruídos Gerados por Grupos de Motor – Gerador 

Termoelétricos 
22. Nordeste Generation – Desenvolvimento de Equipamento e Metodologia para Detecção On-

line da Degradação nos Enrolamentos de Geradores 
23. COELBA Desenvolvimento de Sensores Inteligentes para Detecção de Faltas em Linhas 

Aéreas com Comunicação via PLC (Power Line Comunication). 
24. PETROBRÁS Linguagem de Programação para PLC’S. 
25. FAPESB Projeto Aprovado (Edital PROCEDE – FAPESB): Fortalecimento do Mestrado em 

Engenharia Elétrica da UFBA via Intercâmbio Científico com Grupos Consolidados 
26. CELESTICA DO BRASIL LTDA (Objetivo é o Desenvolvimento de Especificação de Requisitos 

Palm User Interface Navigation Plug-in) 
27. FINEP-FAPEX-UFBA Convênio Ref. FAPEX 03.2392  
28. ECV – 9442003 Convênio ELETROBRÁS – Conclusão dezembro de 2006 
29. Projeto COELBA-FEP-UFBA P&D 0047- 
30. FAPESB Projeto de Infra-Estrutura 2004 – Constituição do Curso de Doutorado em 

Engenharia Elétrica 
31. Avaliação da Utilização em Salvador dos Parâmetros Usuais de Projetos Estruturais 

Segundo a NBR 6118:2004.Apoio Financeiro: FEP – Fundação Escola Politécnica da Bahia 
32. Levantamento das Principais Patologias de Revestimentos de Fachada de Edifícios na 

Cidade de Salvador.Apoio Financeiro: Comunidade da Construção 
33. Mecanismos de Inovação da Gestão da Produção de Materiais e Serviços da Indústria da 

Construção. Apoio Financeiro: FINEP 
34. Projeto Mecânico de Moldes Rápidos para Moldagem por Injeção Utilizando o Método dos 

Elementos Finitos.Apoio Financeiro: FAPESB e PIBIC/CNPq 
35. Otimização ambiental da unidade de insumos básicos da Braskem (Ecobraskem). 
36. Uso racional de água na Lyondell – (Lyondell – Água) 
37. Polimento de esgoto tratado para reuso urbano, utilizando-se filtro intermitente (FINTER) 
38. Caracterização do uso da água intradomiciliar urbano para fins de reuso no semi-árido 

baiano 
39. Produção Mais Limpa na Indústria Metalúrgica (PROLINS) 
40. Eco-Saneamento para preservação da água e segurança alimentar 
41. Desinfecção de efluentes, visando reuso, utilizando Ultra-Violeta 
42. Esterilização das bolsas de sangue e capacitação em produção limpa (HEMOBA) 
43. Inserção do conceito de produção mais limpa em unidades de saúde (DIVISA) 
44. Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia (HEMOREDE) 
45. Otimização do uso e reuso da água em residências e prédios públicos – REFLIM 
46. Avaliação do ciclo de vida de componentes do sistema de distribuição de energia elétrica 
47. Tecnologia de Sistemas Condominiais de Esgoto (TCE): uma avaliação de sua aplicação em 

cidades de diferentes portes 
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48. Estudo do Aproveitamento Econômico do Rejeito de Dessalinizadores e Avaliação de 
Tecnologia de Tratamento de Água Subterrâneas no Trópico Semi-Árido 

49. Especiação Química de Estanho em Sedimentos e Fauna de Áreas Costeiras do Nordeste 
50. Caminhos ambientais e riscos dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos no Recôncavo 

baiano sob influência da Petrobrás 
51. Avaliação dos Balanços Ambientais submetidos ao CRA quanto a indicadores de Produção 

Limpa 
52. Gestão de Serviços de Saneamento Básico e sua relação com as áreas de Saúde e Ambiente 

em Portugal 
53. Construção de metodologia participativa para avaliação e proposição de ações de 

saneamento ambiental em áreas periurbanas: um esforço na comunidade do Calabar 
54. Mapa da Sede 
55. Projeto de Desenvolvimento de Indicadores de Sustentabilidade Ambiental 
56. Tecnologia do Sistema Condominial de Esgotos: Uma Avaliação de sua Aplicação em 

Cidades de Diferentes Portes 
57. Consolidação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental Urbana – Sub-

projeto: Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos 
58. Proposta Metodológica para Enquadramento dos Corpos D´água em Bacias de Regiões 

Semi-áridas – Construção de Redes Cooperativas de Pesquisa 
59. Projeto Modelo de Reuso Planejado na Bacia do Rio Salitre - Ba, Alternativa para o Semi-

árido 
60. Projeto Bacia Experimental e Representativa da rede de Hidrologia do Semi-árido 
61. Superação da Pobreza pelo Desenvolvimento Autosustentável 
62. Projeto Abordagem Multiobjetivo para a decisão de Outorga 
63. Projeto Sistema Nacional de Informações 
64. Métodos de Controle de Aterros Sanitários 
65. Proposição de Melhorias no manejo, tratamento e disposição final em pequenas 

comunidades. 
66. Avaliação da Contaminação Ambiental dos Aterros Sanitários Simplificados no Estado da 

Bahia. 
67. Avaliação da contaminação Ambiental associado aos resíduos de construção civil definido 

pela Resolução Conama 307. 
68. Rede - Estudo do Regime de Vazões Ecológicas para o Baixo Curso do Rio São Francisco: 

Uma abordagem Multicriterial. 
69. Sub-projeto: Estudo do Regime de Vazões Ecológicas para o Baixo Curso do Rio São 

Francisco: Uma Abordagem Multicriterial – Ecovazão. 
70. Sub-Rede - Rede Interinstitucional para Conservação e Uso Eficiente da Água na Bacia do 

Rio São Francisco 
71. Sub-projeto:  Viabilidade do Reuso Agrícola de Águas Residuárias nas Bacias dos Rios Verde 

e Jacaré 
72. Projeto FINEP/CTPETRO – Rede de Catálise do Nordeste 
73. “Modelagem e Otimização do Processo de Reforma a Vapor a partir do Gás Natural”. 
74. Projeto UFBA-PETROBRAS/CENPES. 
75. Controle e Otimização em Unidades de Processamento de Gás Natural com Instrumentação 

Fieldbus com Estudo de Caso: Implantação de Controlador Preditivo Multivariável numa 
Unidade Urgn Da Un-Ba 

76. Controle e Otimização em Unidades de Processamento de Gás Natural com Instrumentação 
Fieldbus com Estudo de Caso: Implantação de Controlador Preditivo Multivariável numa 
Unidade da UM-BA. Parceria CENPES-DEQ/UFBA 

77. Otimização Ambiental na Braskem Unib 
78. Análise de Torres de Resfriamento 
79. Controle Ótimo de Plantas de Biodiesel 
80. Caracterização de PET para Reciclagem e Aplicação em Embalagens Alimentícias 
81. Controladores PID  
82. Desenvolvimento em Unidade Experimental de Novas Aplicações do Nylon 6  
83. Infra-estrutura para o PEI  
84. Polimerização e Desenvolvimentos em PET para Fibras 
85. Purificação e Organofilização de Argilas  
86. Tecnologia de Polímeros  
87. Modelagem e Simulação para Correlação entre as Características do Polietileno com as 

Propriedades Finais dos Artefatos Produzidos  
88. Análise e Controle em Torres de Resfriamento  
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89. Análise e controle em reator de PEBD  
90. MPC-Petrobras - Estudo e Implementação de Controle Avançado em uma Unidade de 

Produção de Gás Natural  
91. Modelagem, Simulação e Otimização de Plantas de Politeno de Baixa Densidade 
92. Modelagem, Simulação e otimização de Plantas de Politeno Linear  
93. Modelagem e controle híbrido preditivo por lógica “fuzzy” de processos de polimerização  
94. Controle automático em plantas de moagem e classificação  
95. Degradação de Poliolefinas  
96. Otimização de Reatores de Polimerização  
97. Modelos para Identificação de Processos Baseados na Entropia Não Extensiva  
98. Produção bio-fotolítica de hidrogênio mediante algas verdes imobilizadas, usando um 

fotobiorreator tipo gás-lift  
99. Incorporação in situ de Nanocompósitos em PET (submetido ao edital de infraestrutura da 

FAPESB)  
100. Desenvolvimento de processo para a remoção de manômero em lama de 

PVC”BRASKEM/FINEP 
101. Estudo da hidrodinâmica da extração por sulfolane 
102. Desenvolvimento de processos biotecnológicos 
103. Infra-estrutura para implantação do Doutorado Multi-Institucional de Engenharia Química 
104. Desenvolvimento de processos biotecnológicos. Projeto de Cooperação Acadêmica entre a 

UFBA e a UFSCAR 
105. Produção de goma xantana para extração terciária de petróleo a partir de resíduos de 

agroindústria 
106. Determinação experimental e modelagem termodinâmica do equilíbrio de fases de 

misturas contendo polímeros biodegradáveis 
107. Modelagem da combustão ca talítica de metano sobre monólitos cerâmicos revestidos pela 

técnica de washcoating 
108. Modelagem da oxidação catalítica de fenol em solução aquosa 
109. Implantação de Laboratório Móvel de Pavimentação 
110. Desenvolvimento de tecnologias para o uso de revestimento asfaltico em rodovias vicinais 

de agrapólos do Nordeste 
111. Caracterização mecânica dos pavimentos asfalticos utilizados em Salvador 
112. Implantação de um sistema de gerência de pavimentos na rede de asfalto do Norte e 

Nordeste 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Curso de Extensão 
1. Controle de Colunas de Destilação. 

EMSO – simulador de processos. 
Fundamentos de Instrumentação Inteligente Para Gerenciamento de Ativos. 
Fundamentos do Uso De Conversores de Freqüência para Controle de Vazão. 
Treinamento Sysweld.  

2. Treinamento de Técnicas de Orçamento e Contratação de Serviços de Engenharia 
3. Eletrônica Digital 
4. Introdução ao Método dos Elementos Finitos aplicado à Análise Estrutural.  
5. Rede de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental. 
6. Troca Iônica. 
7. Economia e Meio Ambiente - Curso de Especialização em Gerenciamento e Tecnologias 

Limpas 
8. Processo Hierárquico de Decisão. 
9. Introdução a Avaliação Energética de Projetos 
 
Prestação de serviços/Consultoria 
1. Consultoria Técnica na Obra “Salvador Shopping” – Construtora Andrade Mendonça 
2. Consultoria: Projeto Campo Escola – Estação Mamoeiro.  
3. Oficina de Design de Móveis de Madeira 
4. Método dos Elementos Finitos aplicado a Projetos Industriais utilizando o FEMAP/NASTRAN.  
5. Consultoria técnica para dois elevadores do prédio da SSP – Secretaria de Segurança Pública 

do Governo do Estado. 
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6. Conclusão dos serviços de recuperação de um modelo de demonstração de uma máquina a 
vapor de propriedade do Museu de Ciência e Tecnologia. 

7. Atividades desenvolvidas pelos diversos laboratórios 
 

I NTERCÂMBIO COM UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA 

 Continua o intercâmbio de cooperação acadêmica com a Technische Universitat Ilmenau com 
visitas de professores e alunos para promoção de cursos nos dois países. 

 
 
PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTE E/OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE 
 

1. O melhor aluno PIBIC da área das Engenharias foi Renato Riccio Oliveira, aluno do curso de 
Engenharia Mecânica, que recebeu o prêmio pela segunda vez. 

 
2. A equipe de alunos do curso de Engenharia Civil ficou em segundo lugar no Concurso 

Internacional do American Concrete Institute (ACI) do Aparato de Proteção ao Ovo (APO), 
realizado nos Estados Unidos em março deste ano. 

3. Premio Bahia Ambiental 2006 - Iniciativa do Governo da Bahia, promovido pela Secretaria de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH. 

 
 
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS 
 
NP, ELETROBRAS, DERBA, CNPq, FINEP, FAPESB, FUNASA/Ministério da Saúde, ANEEL, COELBA, 
COFIC, UFRPE, SEI, SEPAN, AVINA, MCT, FINEP, CT-HIDRO, CAIXA, MEC, PIBIC, CAPES, PROLINS, 
SESAB, DIVISA, PROSAB.  
 
EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS 
 

1. XVI Congresso Brasileiro de Automação – CBA e em paralelo o XII Latin-American Congresso 
Automatic Control 

2. XLVI Congresso Brasileiro de Química – ABQ/UFBA 
3. Oficina teste da Rede Nacional Capacitação e extensão Tecnologia em Saneamento – N. 

Nordeste. 
4. Seminário Ufba 60 Anos - Meio Ambiente 
5. Seminário: Conflito de uso da Água: processo de Negociação entre múltiplos Atores sociais. 
6. Seminário 14 BIS e o Panorama Aeroespacial Brasileiro Atual 
7. Seminário “O Sisal como material de construção de baixo impacto ambiental”. 
8. Semana da Escola Politécnica /UFBA 
9. Organização do NOCMAT – Conferência Brasileira em Materiais Não-Convencionais. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

. Lançamento do Livro “Chuvas intensas na Bahia: equações e metodologias de 
regionalização”, do professor Jorge Eurico Ribeiro Matos. 

. LABDEA conseguiu a certificação ISO 9001-2000, pelo INMETRO. 
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Tabela de Produção Cientifica 

Item DCE DCTM DEA DEE DEM DEQ DT TOTAL 

Artigos Completos em 
Periódicos 

 17  06  7  30 

Trabalhos Completos 
Publicados em Anais 
de Eventos 

  38  22  71 

Trabalhos Resumidos 
Publicados em anais de 
Eventos 

 

11 

 16  7  23 

 
 

Orientações 

Item DCE DCTM DEA DEE DEM DEQ DT TOTAL 

Graduação – 
concluídas  

9 5     47 

Graduação - em 
andamento 

8 21    

33 

 29 

Pós-Graduação – 
concluídas  

3 4  11   72 

Pós-Graduação - 
em andamento 

12 18  42  

54 

 72 

 
 
PERSPECTIVA PARA O EXERCICIO DE 2007  
 
 Realização de dois Cursos de Extensão: a) TECLIM: Métodos Estatísticos para monitoramento 
de dados ambientais b) TECLIM: Integração Energética através da tecnologia PINCH. De 01/2007 a 
02/2007. 
 

Realização de cinco Cursos de Especialização em: 
 

a. Engenharia da Qualidade; 
b. Engenharia de Suprimentos; 
c. Engenharia de Segurança, Meio Ambiente e Saúde; 
d. Engenharia Clínica; 
e. Curso de Especialização MBA em Gerenciamento de Obras – 2007/2008. 

 
Participação nos Cursos de Especialização em: 

 
a. Construção Civil na UFSE, em 2007; 
b. Construção Civil da Universidade Estadual de Maringá em 2007. 

 
Projetos 
 

• “Avaliação e Estruturação para Implantação do Programa de Gestão Tecnológica de 
Equipamentos na Hemorrede da Bahia”. 

• “Instalação de um sistema de bombeio mecânico em modelo reduzido”. 
• “Sistema Integrado de Gerenciamento da Produção de Campos de Petróleo”. 
• “Aplicações da engenharia de produção para a otimização das operações em campo maduro 

de extração de petróleo”. 
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• Inicio do Prédio da Pós-Graduação, onde serão instalados os laboratórios integrados, visando 
o uso reacional e com foco na redução dos custos de energia. 

 
 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 
 
DESTAQUES 2006 
 
1. XIV Edição do CECRE - Curso de Especialização em Conservação e Restauração de Monumentos e 
Conjuntos Históricos. 
Período - Julho a dezembro de 2006. 
Patrocínio – Faculdade de Arquitetura da UFBA, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN, UNESCO. 
Participantes - 18 alunos  
Coordenação - Mariely Cabral de Santana 
                      Maria Herminia Hernandez 
Corpo Docente - Professores da Pós-graduação de Arquitetura 
                         Professores da Graduação - Departamentos III, IV e V. 
                         Professores da Escola Politécnica 
                         Professores da Escola de Belas Artes 
                         Técnicos do IPHAN - Arquitetos com pós- graduação 
                         Consultores da  UNESCO: 
                          Profa. Aurora Carapinha - Universidade de Évora - Portugal 
                          Prof. Darko Pandakovic - Escola Politécnica de Milão 
 
 
2. ESCOLA OFICINA DE SALVADOR completa 10 anos de atuação, com atividades práticas 
desenvolvidas na obra de restauração da Faculdade de Medicina, no Prédio da Biblioteca, com o 
apoio do Ministério da Saúde. 
 
 A EOS tem o apoio do Governo Espanhol, do MinC, do MEC, da SETRAS, SMEC e SEC, através 
de convênio firmado com a UFBA / FAPEX. 
 
 As atividades da EOS voltam-se para a inclusão social através da educação e da formação de 
mão-de-obra para a restauração e a construção civil, seguindo a metodologia do projeto Esculas 
Taller, desenvolvido pelo Governo Espanhol através da Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional, onde se privilegia o “aprender a fazer fazendo”. 
 
 Em setembro de 2006 iniciou-se o período formativo da V Turma, com a matrícula de 85 
novos alunos e programa de treinamento previsto até agosto de 2008, com 3.872 horas/aulas. 
 
 No exercício de 2006 foi concluída a execução da Casa de Santos do Terreiro Ilê Maroiá Láji 
(ALAKÊTO), com o apoio da Fundação Cultural Palmares. 
 
3.- Aquisição de 60 micros computadores através de recursos oriundos de emendas parlamentares, 
priorizando os laboratórios de Graduação, Biblioteca e Colegiados de Curso. 
 
4.- Recuperação dos 03 Auditórios, incluindo mobiliário e aparelhos multimídia de projeção. 
 
5.- Recuperação da estrutura e cobertura do módulo da Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado). 
 
6.- Início de construção da Cantina, recuperação das Áreas Externas e espaços de convivência. 
 
7.- Recuperação e encadernação de acervo bibliográfico antigo – revistas – para a pesquisa histórica 
e de Ateliês.   
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FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
 
CURSO DE GRADUAÇÃO 
 
1º semestre/2006 

 538 alunos matriculados 
 55 novas vagas  
 2200 vagas solicitadas pelo Colegiado 
 2099 vagas oferecidas aos diversos cursos da UFBA 
 56 alunos formados 

 
 
2º semestre/2006 

 573 alunos matriculados 
 55 novas vagas  
 2284 vagas solicitadas pelo Colegiado 
 2185 vagas oferecidas aos diversos cursos da UFBA 
 50 alunos formados 

 
 
CURSO DE EXTENSÃO 
 

 Mini Curso Balanced Scorecard X Supply Chaint  
 Mini Curso Tqm 
 Mini Curso Ativos Intangíveis 
 Mini Curso Pregão Virtual 
 Curso a Distância em Contabilidade de Custos – 2 Turmas 
 Curso da Distância em Gestão de Custos 
 Controladoria – Modalidade a Distância, Convênio Banco Brasil 
 Gestão de Custos – Modalidade a Distância, Convênio Banco do Brasil 
 Finanças/Banking – Modalidade a Distância, Convênio Banco do Brasil 
 Projeto de Cooperação Técnica a Equipe do Erp Daprodeb, no Desenvolvimento do 

Módulo de Contabilidade da Sige, com a Customização do Plano de Contas Contábil e 
Automoção dos Demonstrativos Contabeis Legais 

 Ação Social e Cidadania: Educação Financeira-Orçamentária Familiar 
 Painel – Tecnologia e Contabilidade 
 Projeto de Ação Social – Declaração Irpf Isento 
 Oficina Pedagógica 

 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – LATU SENSU 
 

 Especialização em Contabilidade Gerencial com Ênfase em Controladoria – Convênio 
SENAC Casa do Comércio 

 Especialização em Auditoria Fisco Contábil 1ª turma 
 Especialização em Contabilidade Pública 5ª turma 
 Especialização em Auditoria Governamental 1ª turma 
 Especialização em Contabilidade Gerencial (aberto) 

 
 
CURSO DE PÓS – GRADUAÇÃO – STRITO SENSU 
 

 Mestrado em Contabilidade – Aprovado CTC/CAPES Ofc.818/04/2006 
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QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE 
 
Docente 

 19 Professores Efetivos 
 07 Professores Substituto 
 

Técnico-Administrativos 
 9 Funcionários 

 
 
DESTAQUE 
 
Aprovação do Mestrado em Contabilidade – Aprovado CTC/CAPES Of.818/04/2006 
 

Em função da mudança do perfil do corpo docente e da reorientação pedagógica do 
currículo do curso de graduação, novas linhas de pesquisas estão sendo desenvolvidas e 
implementadas no âmbito da Faculdade de Ciências Contábeis, destacando-se as seguintes: 

• Balanced Scorecard 
• Padrões Contábil-Gerenciais para as Micro e Pequenas Empresas 
• Contabilidade e Orçamento Público à Luz da Lei de Responsabilidade Fiscal 
• Controle de Gestão 
• Modelo de Controladoria para Entidades Públicas e do Terceiro Setor 
• Perícia Contábil 
• Ensino a Distância na Contabilidade 

Impende salientar que a consolidação dessas linhas de pesquisa é um dos pontos 
fundamentais para a criação das áreas de concentração do Curso de Mestrado em Controladoria que 
terá início em março/07, na Faculdade. 

 
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 
 
ENCONTROS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS 
 

 
. Seminário Tecnologia e Desenvolvimento em Comemoração dos 60 anos da UFBA, com os 

Professores Lívio Andrade Wanderley, Paulo Antonio de Freitas Balanco e Wilson F. Menezes, no 
auditório Paf I – UFBa, em 28 de setembro de 2006. 

. Conferência “Elementos para uma Avaliação do Mercado de Trabalho da RMS”, com o Prof. 
Wilson F. Menezes, promovida pelo Conselho Regional de Economia (Corecon), seção Bahia, no 
Centro de Convenções, em comemoração pelo dia do Economista, em 11 de agosto de 2006. 

. Conferência “Crescimento da China e às Relações Internacionais da Ásia”, com o Profº Toshiro 
Kobayachi, em 20 de abril de 2006. O Profº Kobayachi é o atual Presidente do Fórum Ibéria & 
América Latina (FIAL), tendo sido Presidente e Chairman do Banco de Tokyo S.A. no Brasil, 
Diretor e Conselheiro do The Bank of Tokyo no Japão, bem como atuou como Professor Visitante 
nas Universidades de Salamanca (Espanha) Autônoma de Guadalajara (México) e Internacional de 
Nigata (Japão). 

 
Curso de Mestrado em Economia 

 
. II Encontro de Economia Baiana, promovido pelo Curso de Mestrado em Economia, em parceria 

com a SEI e Desenbahia, realizado no Centro de Convenções, nos dias 14 e 15 de setembro de 
2006, quando foram apresentados 25 artigos selecionados por comissões técnicas específicas das 
áreas de concentração. 

. Conferência: "O legado da teoria keynesiana 70 anos depois da teoria geral - modelos 
keynesianos de inflação e deflação", com o Profº Thomas Palley (Economics for Democratic and 
Open Societies - EUA), em 27/06/2006. 

. Palestra: "Ciclos de Crescimento Financeirizado no Brasil: uma macroeconomia de longo prazo", 
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com o Profº Antonio Ricardo Dantas Caffé, em 10/05/2006. 
. Palestra: "Regulação Tarifária no Setor das Telecomunicações", com o Profº José Rogério Vargens 

Filho, em 5 de junho de 2006. 
 

 
MINI-CURSO 
 
. Teoria dos Jogos – Profº Paulo Amilton Maia Leite Filho (UFPb), entre os dias 4 e 6 de dezembro 

de 2006. 
 
 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 
 
. Discussão do novo Currículo em Economia – a ser implantado em 2007-2008 
 
 
PROJETOS DE PESQUISA 
 
. Arranjos produtivos locais, Aglomerações e Sistemas produtivos – Profº Hamilton de Moura 

Ferreira Jr. 
. Tecnologia, Qualidade e Competitividade – Profº Oswaldo Guerra. 
. Pobreza, Distribuição de renda e Estrutura do mercado de trabalho da RMS – Profº Wilson F. 

Menezes. 
. Globalização e desenvolvimento regional – Professores Lívio Andrade Wanderley e Paulo Balanco. 
. Agricultura familiar – Profº Vitor de Athayde Couto. 
. Competitividade e desenvolvimento rural – Profa. Gilca Garcia de Oliveira. 
. Grupo de Estudos de Relações Intersetoriais (GERI) – Profº João Damásio. 
. Aspectos Econômicos dos Modelos de Cobrança de Água pela Diluição dos Efluentes: A Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Profº José Carrera-Fernandez. 
. Núcleo de Estudos Conjunturais. O NEC é um grupo de estudo e uma atividade de extensão. É 

composto por professores, estudantes e técnicos da área econômica ligados, respectivamente, à 
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e à Superintendência 
de Estudos Econômicos e Sociais da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEI), 
dedicado a avaliar a situação conjuntural da economia baiana, brasileira e mundial. Atualmente 
o NEC é coordenado pela Profª. Celeste Maria Pedreira Philigret Baptista. 

 
 
INTERCÂMBIOS E CONVÊNIOS 
 
. Intercâmbio de estágio com a Escola Técnica de Lisboa (Portugal), permitindo a vinda da aluna 

Patrícia Vilardouro para realizar um estágio na Faculdade, a qual foi acompanhada pela Profª. 
Gilca Garcia de Oliveira. 

. Convênio com a Universidade de Bordeaux, França, para um curso de Economia Internacional 
ministrado pela Profª. Elaine Norberto. 

 
 
INTERVENÇÕES NO PRÉDIO DA FACULDADE 
 
. Transformação da Sala de Multimídia (Biblioteca) em Laboratório de Informática para 15 alunos, 

além da disposição de 5 terminais de computador para consultas dos alunos. 
. Instalação de 36 Estações de Estudo na Biblioteca da Faculdade. 
. Transformação do antigo laboratório de informática, localizado no 50º andar, em duas salas para 

professores do Curso de Mestrado em Economia. 
. Reforma e recuperação dos sanitários do 2º e do 4º andares. 
. Pintura de 1500 m2 de corredores, paredes e tetos de salas de aula e de professores. 
. Recuperação parcial da rede hidráulica da Faculdade. 
 
AQUISIÇÕES ATRAVÉS DA PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
 
. Vinte computadores thin clients de 266 MHz. 
. Vinte monitores de 17” marca IBM. 
. Cinco estações de trabalho Daten Intel Celerom 2400 MHz 
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. Cinco monitores de 15”, marca Samsung. 

. Estação de Trabalho, marca IBM. 

. Monitor de 17”, marca IBM. 

. Quatro estações de trabalho marcam IBM. 

. Quatro monitores de 17 “ marca IBM. 

. Impressora laser HP 1320. 
 
OUTRAS AQUISIÇÕES 
 
. Três estabilizadores de voltagem de 1 Kva. 
. Impressora HP Deskjet 5440. 
. Condicionador de ar Springer 12000 Btu. 
. Condicionador de ar portátil GRRE 12000 Btu. 
. Condicionador de ar Eletrolux AG 18 F, 18000 Btu. 
. Cem cadeiras M/Metalmax de prolip. para as salas de aula. 
.  
 
 

. FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 

.  
 
 
METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2006 
 

. Fomentar do entrosamento entre a pós-graduação e graduação; 
 

. Realizar de ajuste curricular ao nível da graduação e implementar um monitoramento 
contínuo do ensino de graduação, levando-se em consideração as relações complexas entre 
ensino, sociedade e mercado de trabalho, visando tanto uma formação humanística, quanto 
uma capacitação adequada para inserção profissional; 

 
. Ampliar as parcerias com entidades e instituições do setor público e privado, assim como 

do terceiro setor (ONGs, OSIPs); 
 

. Desenvolver uma ágil e competente estrutura de serviços atendendo às expectativas do 
mercado (criação de cursos de especialização, aperfeiçoamento etc), bem como multiplicar 
sua capacidade de captação de fomentos junto às agências oficiais, fundações e órgãos 
congêneres; 

 
. Implementar ações no sentido de corroborar com o processo de inclusão digital, lançando 

mão de parcerias com setores externos à Universidade, que facilitem, igualmente, a 
inclusão no mundo acadêmico; 

 
. Aprofundar medidas voltadas para racionalização, flexibilização e qualificação dos recursos 

humanos e dos serviços da Faculdade. 
 
 
AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS 
 

. Três novos cursos de especialização estão sendo realizados na Faculdade de Comunicação, 
por iniciativa de professores do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas; 

 
. A Faculdade de Comunicação é uma das parceiras da realização de 12 cursos para 

comunicadores organizados pela AMAB – Associação dos Magistrados da Bahia e o tribunal 
de Justiça da Bahia; 

 
. Cursos de formação de professores da rede estadual (Prole) em parceria com a Secretaria 

estadual de educação; 
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. Criação de monitoria caracterizada como Bolsa de Apoio Acadêmico. Em novembro, a 
Faculdade criou três bolsas destinadas a alunos da Facom e de outras unidades da UFBA 
para exercício de monitoria exercida em três turnos, no Laboratório de Acesso Livre 
(Informática), recentemente inaugurado. Elas foram ocupadas por um aluno de Química e 
dois de Produção Cultural; 

 
. Implementação de trinta bolsas de estudos, em parceria com a ASSUFBA, para curso de 

línguas (Inglês e Espanhol), destinadas a alunos carentes da Faculdade; 
 

. Estão sendo oferecidos gratuitamente cursos de línguas para os funcionários da FACOM 
(Português, Inglês e Espanhol) em contra partida do uso dos espaços físicos da Faculdade 
organizados pela ASSUFBA; 

 
. Criação da Ouvidoria Universitária, com o objetivo de melhorar os serviços, corrigir erros, 

omissões, desvios ou abusos na prestação de serviços; prevenção e correção de atos e 
procedimentos incompatíveis com o direito à informação e à qualidade na prestação dos 
serviços; amparo aos direitos dos discentes, docentes e funcionários; 

. Foram implementadas algumas ações oriundas de demandas dos laboratórios da Faculdade 
(LabMídia, LabSom, LabFoto), no entanto vários contatos foram feitos (PCU, Prodep, Fapex 
entre outros), mas, até então, somente algumas as parcerias foram concretizadas. 
Tivemos, durante o ano de 2006, atividade do LabSom com o Liceu de Artes e Ofícios, o 
LabVídeo com o IBAMA, INCRA, Instituto de Biologia da UFBA (Projeto Ciência & Arte e 
Magia) e o LabFoto com a Casa da Photographia por iniciativa dos próprios coordenadores 
desses laboratórios.  Provavelmente, falte uma estrutura organizada da unidade para 
fomentar de uma maneira mais eficaz as ações de capacitação de recursos.  

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

. Ajuste escolar referente aos cursos de graduação de Jornalismo e de Produção Cultural 
conduzido pelo Colegiado de Graduação; 

 
. Práticas de tirocínio docente exercidas por estudantes dos programas de Pós-Graduação em 

Comunicação e Cultura Contemporâneas e em Cultura e Sociedade; 
 

. Participação de ONG’s em disciplinas da graduação ao longo dos semestres 2006.1 (Cipó 
Interativa) e 2006.2 (Mídia Étnica); 

 
. Criação e incremento de produtos laboratoriais: duas revistas foram criadas em 2006, a 

revista impressa LUPA e a KinoDigital: Revista Eletrônica de Cinema e Audiovisual. Houve 
também o incremento do Jornal Laboratório da Faculdade – Jornal da Facom - com oito 
edições por ano; 

 
. Renovação de equipamentos dos diversos laboratórios (Televisão e Vídeo, Fotografia, 

Rádio, LabMídia, Jornalismo On-Line, Som); 
 

. Criação do Laboratório de Informática de Livre Acesso com 18 computadores e de uma sala 
de oficina, equipada com 10 computadores; 

 
. Parcerias realizadas pelos vários laboratórios com entidades governamentais e não-

governamentais (Laboratório de TV e Vídeo, Som, Fotografia, MultiMídia); 
 

. Diversos encontros ao longo do ano envolvendo alunos e professores de graduação e de pós-
graduação (veja a lista mais abaixo); 

 
Principais projetos de pesquisa 

 
. Análise Fílmica do Cinema Não-Ficcional – José Francisco Serafi 

 
. As Redes e Serviços Telemáticos como Catalizadores da Cultura Científica e do 

Desenvolvimento – Maços Palácios 
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. Cibercidades - Cidade e Novas Tecnologias da Comunicação – André Luiz Martins Lemos 
 

. Campo da telenovela e autoria: analise das telenovelas Renascer, rei do gado e Esperança – 
Maria Carmem Jacob de Souza 

 
. Comunicação e Democracia – Wilson da Silva Gomes 

 
. Cultura, Cinema, Identidade Cultural - Lindinalva Silva Oliveira Rubim 

 
. Equipamentos culturais de Salvador: públicos, políticas e mercados - Gisele Marchiori 

Nussbaumer 
 

. Forma do jornal: a construção do sentido da notícia na história da imprensa brasileira – 
Giovandro Marcus Ferreira 

 
. Gramáticas da Semelhança: do drama visual pictórico ao discurso visual na fotografia – José 

Benjamim Picado Souza e Silva 
 

. Gêneros e Modos de Endereçamento no Telejornalismo – Itania Maria Mota Gomes 
 

. Infra-estruturas Brasileiras de Informação e Comunicação - Othon Fernando Jambeiro 
Barbosa 

 
. Infra-Estruturas e Serviços de Informação e Comunicação no Brasil e Estados Unidos: 

Regulação, Acesso, Conteúdos e Tecnologias na Sociedade da Informação em Austin e 
Salvador - Sônia de Alencar Serra 

 
. Jornalismo Científico: o papel dos meios de comunicação de massa no estado da Bahia – 

Simone Terezinha Bortoliero 
 

. Mapeamento dos Guetos Musicais de Salvador - Fernando Conceição 
 

. Mídia e Cultura – Renato da Silveira 
 

. Mídia e Música Popular Massiva – Jeder Silveira Janotti Júnior 
 

. Polidez lingüística e aplicação do modelo da teoria das faces ao discurso publicitário 
direcionado para a terceira idade – Annamaria da Rocha Jatobá Palácios 

 
. Políticas Culturais – Antonio Albino Canelas Rubim 
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Projetos de Extensão de Caráter Permanente e Outras Ações de Extensão 

 

Projeto Caráter Coordenador 

Curso: A Percepção Visual de Espaços Turísticos e a 
Fotografia 

Eventual Jose Carlos Mamede 

 Debate sobre Projeto Editorial do Jornal Laboratório Eventual Fernando Conceição 

 FACOMSOM  Permanente Jeder Janotti Jr. 

 Festival Integrado de Cinema Universitário Eventual Simone Bortoliero 

 Gestão Cultural: Um Tema em Discussão Eventual Jose Umbelino 
Brasil 

 I Ciclo de Palestras sobre Antropologia e Fotografia Permanente Jose Carlos Mamede 

 ICongresso Anual da Associação Brasileira de  
Pesquisadores em Comunicação e Política (*) 

Permanente Wilson da Silva 
Gomes 

 I Curso de Fotografia DiQital Básica Permanente Jose Carlos Mamede 

 11 Curso de Fotografia Digital Básica Permanente Jose Carlos Mamede 

 11 Encontro Baiano de Jornalismo Permanente Giovandro M. 
Ferreira 

 11 ENECUL T (*) Permanente Antonio Albino 
Rubim 

 11 Seminário da Assessoria de Comunicação Permanente Giovandro M. 
Ferreira 

 11I Curso de Fotografia Digital Básica Permanente Jose Carlos Mamede 

 IV Curso de Fotografia Digital Basica Permanente Jose Carlos Mamede 

 Mostra de Cordel - Mostra Cultural de Feira de Cordel Eventual Jose UmbeUno 
Brasil 

 Oficina Cinema e Televisão "Geração Bit - Imagens da  
Canção - Oficina de Videoclipes" 

Eventual Maria Carmem 
Jacob 

 Palestra: "Com a Palavra, o Fotógrafo" 

 

Permanente Jose Carlos Mamede 

 PETCOM - Formas e Figuras do Discurso Permanente Jose Benjamim 
Picado 

 Pílulas de Conhecimento - Palestra: “A Cobertura 
Jornalística da Copa do Mundo”. 

Permanente Jeder Janotti Jr. 

Eventual Jose Umbelino 
Brasil 

 Produção em Perspectiva: "10 Anos de Curso de Produção 
em Comunicação e Cultura" 

  

 Projeto Artístico Cultural: "Viagem a Abrolhos" Eventual Fernando Conceição 

 Projeto Artístico Cultural: "Baiano Tem é Arte" Eventual Jose Umbelino 
Brasil 

 Projeto - Revista Laboratório Lupa Permanente Graciela Natansohn 

 Retalhos de Passos Eventual Jose Umbelino 
Brasil 
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 Seminário da XXXIII Jornada Internacional de Cinema 
sobre Memória e Preservação Audiovisual na América 
Latina 

Permanente Guido André S. 
Araújo 

 Seminário de Assessoria de Comunicação Permanente Giovandro M. 
Ferreira 

 Teatro de Idéias: "Pensamento e Cultura" Eventual Mondar Valverde 

 Técnicas de Arranjo para Violão Solo em Estilos 
Brasileiros 

Eventual Luis Cláudio Nunes 

 V Curso de Fotografia Digital Básica Permanente Jose Carlos Mamede 

 Viagem de Intercâmbio a Aracaju Eventual Fernando Conceição 

 XII Semana de Comunicação da FACOM Permanente Giovandro M. 
Ferreira 

 XIV Semana de Cultura e Comunicação da FACOM Permanente Mauricio N. Tavares 

 XXVIII ENECOM - Encontro Nacional de Estudantes de 
Comunicação (*) 

Eventual Giovandro 
M.Ferreira 

Fonte: Faculdade de Comunicação da UFBA  

 

(*) Eventos relevantes realizados pela Unidade 
 
 
INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

A) Internacionais 

- Universidades de Aveiro (Portugal) 

- Universidade do Quebec 

- McGill (Canadá) 

- Austin (EUA) 

(Convênios pontuais): 

- Espanha e Argentina (Grupo de Estudos de Jornalismo On-Line) 

- França (Centro de Estudos de Cibercultura) 

 

 

B) Nacionais 

- Mestrado em Cultura e Turismo da Universidade Estadual de santa Cruz (Ilhéus) 

- Liceu de Artes e Ofícios da Bahia 

- Associação de Prostitutas da Bahia 

- IBAMA 

- INCRA 

- Projeto Ciência, Arte & Magia do Instituto de Biologia da UFBA 

- Cipó Interativa 

- Mídia Étnica 

- Instituto Via magia 

- TV UFBA 
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CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
 

. Atividades com ONG´s: foram ministradas disciplinas para a graduação em parceria com 
duas Ong’s, Cipó (2006.1 e 2006.2) e Mídia Étnica (2006.2). A Facom foi parceira do 
Instituto Via Magia na realização do VII Mercado Cultural; 

. A Faculdade de Comunicação é uma das parceiras na realização de 12 cursos para 
comunicadores organizados pela AMAB – Associação dos Magistrados da Bahia e o Tribunal 
de Justiça da Bahia; 

. Cursos de formação de professores da rede estadual (Prole) em parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação; 

. Cursos de pequena duração (aperfeiçoamento...) tem sido realizado pelo Laboratório de 
Fotografia sobretudo, mas é uma atividade pouca explorada na unidade (cursos de verão 
etc); 

. Estão em processo de negociação com a Secretaria Municipal de Educação, através de sua 
Universidade Aberta, cursos para professores da rede municipal no âmbito da 
Educomunicação ou Educação pela Comunicação; 

. A Faculdade precisa sistematizar com mais eficiência as atividades de extensão promovidas 
em seu espaço físico ou que sejam oferecidas com o seu aval. Atualmente, temos o 
cadastramento, sobretudo daquelas atividades de extensão e parcerias que são 
encaminhadas e divulgadas pelo NICOM.  

 
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007 
 

. Implementação de DINTER com parceiros da região Norte, dentro do projeto “Acelere 
Amazonas” fomentado pelo MEC; 

 
. Criação de novos cursos de especialização e de aperfeiçoamento (presencial e à distância) 

atendendo uma demanda local e nacional; 
 

. Ampliação das atividades de extensão, ensino e pesquisa com parceiros nacionais e 
internacionais; 

 
. Análise da proposta de criação do curso em cinema, vídeo e novas tecnologias e sua 

possível implantação; 
 

. Ampliação das instalações físicas da Faculdade para melhor abrigar as atividades de 
graduação e de pós-graduação; 

 
. Aumento do número de professores do corpo docente da Faculdade para cobrir as atuais 

atividades e as em perspectivas; 
 

. Aumento de número de bolsistas e monitores para suprir determinadas necessidades 
laboratoriais e de alunos que têm dificuldades em dar andamento ao curso por 
dificuldades, sobretudo, financeiras; 

 
. Modernizar os equipamentos laboratoriais e ampliar suas atividades tendo em vista as novas 

demandas ao nível da extensão, ensino e pesquisa; 
 

. Suscitar ações de qualificação do quadro técnico-administrativo da Faculdade; 
 

. Institucionalizar convênio com a TV UFBA para um maior entrosamento com a FACOM, 
almejando atividades em comum de produção e em especial de veiculação de programas 
produzidos pelo Laboratório de TV e Vídeo da Faculdade; 

 
. Incentivar a UFBA na implementação de uma política de manutenção dos equipamentos 

laboratoriais garantindo assim o uso mais prolongado nas atividades da Unidade de tais 
equipamentos. 
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FACULDADE DE DIREITO 
 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
 

O Programa de Pós trabalha com duas lógicas de expansão, uma quantitativa e outra 
qualitativa. Desta forma, para realizar esta última meta foram revistas às linhas de pesquisa, 
estimulada a criação de Grupos de Pesquisa, (de 2 grupos iniciais, houve uma ampliação para 4 
grupos). Foram também criados novos projetos, admitindo-se apenas como orientadores docentes 
que tenham projeto próprio ou em parceira com outro docente. Hoje, há 6 projetos em Curso, 
envolvendo 14 docentes e a totalidade dos discentes matriculados em disciplinas. 
 

Com vistas a ajustar-se às exigências da CAPES, buscou-se e obteve-se a ampliação do 
número de professores em regime de quarenta horas (hoje, 85% do total de docentes do corpo 
permanente têm regime de 40 horas, ou DE). 
 

No ensino de pós-graduação, a Fundação Faculdade de Direito, na qualidade de fundação de 
apoio, tem gerenciado 9 cursos de especialização. No momento, está sendo elaborada a nova 
regulamentação dos cursos lato sensu e há a proposta de criação de uma Coordenação específica de 
Pós-Graduação dentro do Programa de Pós-Graduação. Alguns destes cursos têm sido realizados em 
convênio com organizações governamentais, a exemplo do Curso de Especialização em Direito do 
Trabalho, em convênio com o Tribunal Regional do Trabalho. São hoje 654 alunos matriculados nos 
diversos cursos.  
 

Está em andamento o projeto de implantação do Memorial do 1º Curso de Ciências Jurídicas 
da Bahia, em parceria com o Instituto de Ciência da Informação e apoio do Ministério da Cultura, 
FAPESB e Fundação Faculdade de Direito da Bahia. 
 

DEFESA DE DISSERTAÇAO – 2006 
 

Título Autor Profs. Banca Examinadora 
A TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS: Esboço de 
uma Teoria do Comportamento 
Contraditório Aplicada ao Direito. 

Wagner Mota Alves 
de Souza 

Dr. Wasghington Luiz da 
Trindade (orientador) 
Dr. Nelson Mannrich – USP/Ba 
Dr. Rodollfo Pamplona Filho 

AÇÕES AFIRMATIVAS: Aplicação às Políticas 
de Saúde para a População Negra. 

Lívia Maria e 
Sant’ana 

Dr. Edvaldo Brito (orientador) 
Dr. Heron Santana 
Dra. Maria Ligia C. Mathias 

DIMENSÃO COLETIVA DA MORADIA: uma 
proposta dogmática visando à efetividade 
de suas políticas públicas. 

Soraya Santos Lopes Dr. Edvaldo Brito (orientador) 
Dr. Marilia Muricy 
Dra. Maria Ligia C. Mathias 

AUMENTOS ABUSIVOS DAS MENSALIDADES 
DOS PLANOS DE SAÚDE: transgressão à boa 
fé e à função social do contrato. 

Joseane Suzart Lopes 
da Silva 

Dra. Mônica Neves Aguiar da 
Silva (orientadora) 
Dr. Edvaldo Brito 
Dra. Maria Ligia C. Mathias 

O EXERCICIO ABUSIVO DO DIREITO À 
INTIMIDADE PELO EMPREGADO NO CASO DE 
REVISTA PESSOAL. 

Antonio Carlos Paula 
de Oliveira 

DR. Jonhson Meira (orientador) 
Dr. Rodolfo Pamplona Filho 
Dr. Nelson Manrich 

EFEITO REFLEXO CONSTITUCIONAL: estudo 
de caso sobre a racionalidade e o sistema 
jurídico na pós-modernidade. 

Jose Amando Júnior Dr. Saulo Casali (Orientador) 
Dr. Paulo Pimenta 
Dr. Germano Schwartz 

Repensando o Princípio da Proteção na 
Contemporaneidade. 

Murilo Carvalho 
Sampaio Oliveira 

Dr. Luiz de P. Pedreira 
(orientador) 
Dr.Rodolfo Pamplona Filho 
Dra.Aldacy Rachid Coutinho 

As Normas de Aplicação Imediata no 
Direito Internacional Privado Brasileiro. 

Carlos Martheo C. 
Guanaes Gomes 

Dr. Saulo Casali Bahia 
(Orientador) 
Dr.Rodolfo Pamplona Filho 
Dr. Julio Rocha 
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Entre o Nilismo e a Utopia: a busca pela 
dignidade da política em um diálogo com 
as idéias de Hannah Arendt. 

 
Ludmyla Franca 

 
Dr. Saulo Casali Bahia 
(Orientador) 
 Dr.Rodolfo Pamplona Filho 
Dr.José Joaquim Calmon Passos 

Os Direitos Morais do Autor: 
repersonalizando o direito autoral. 

Rodrigo Moraes Dr.Edivaldo M. Boaventura 
(Orientador) 
Dr.Rodolfo Pamplona Filho 
Dr.José Joaquim Calmon Passos 

 Natureza Jurídica da Decisão Lastreada 
No Art.273,& 6º, do CPC: antecipação dos 
efeitos da tutela jurídica ou resolução 
parcial do mérito ? 

Antonio Adonias 
Aguiar Bastos 

Dr.Rodolfo Pamplona Filho 
(Orientador) 
Dr.José Joaquim Calmon Passos 
Dr.Edilton Meireles de Oliveira 

Fonte: FDUFBA  
 
 
GRADUAÇÃO 
 
 A Faculdade de Direito da UFBA, consciente da função política e cidadã do profissional que 
educa, busca ajustar o perfil dos cursos de graduação e pós-graduação para formar bacharéis em 
direito capazes de construir novos paradigmas para solução dos conflitos surgidos a partir das novas 
demandas da sociedade e lidar com as novas formas de subjetividade jurídica. Foram apresentados 
156 estudos monográficos em 2006. 
 
 Este princípio obriga à constante revisão de estratégias e metodologia para sua efetivação. 
 
 No que tange à dimensão organização institucional e pedagógica, a Faculdade, através do 
Colegiado de Curso de Graduação, concluiu o novo projeto pedagógico, assim como a reforma 
curricular com vistas a cumprir as orientações da Resolução 09, de dezembro de 2004, do CNE, na 
esteira da Portaria 1886 /94. Tal normativa introduziu exigências que impuseram alterações no 
modelo de curso vigente, quer no que toca à estrutura curricular, quer no que se refere à estratégia 
metodológica. 
 
 Sensível a este desafio, o Curso de Direito da Universidade Federal da Bahia está propondo 
uma reforma curricular na qual foram tomados, como fundamentos pedagógicos, o ensino 
interdisciplinar e a exploração de atividades que propiciem o desenvolvimento de habilidades 
julgadas essenciais ao exercício das carreiras jurídicas. Considerou-se, também importante, a 
flexibilização curricular pela abertura de espaços para opção pelos discentes e pela ampliação de 
estratégias pedagógicas para além da sala de aula. 
 
 Merecem destaques os seguintes aspectos: 
 

a. inserção das disciplinas de conteúdo não jurídico de acordo com a determinação da 
Portaria 09/04; 

b. extinção da obrigatoriedade de escolha das áreas de habilitação específica, conforme o 
projeto vigente, dando-se oportunidade para que os alunos construam, mais livremente, 
seu projeto de Curso; 

c. destaque à monografia como trabalho de conclusão de curso, que passa, inclusive, a 
merecer dois semestres para sua elaboração; 

d. inclusão de novas matérias obrigatórias, de modo a incluir algumas antes havidas como 
optativas, dentre as quais “Direito Ambiental” e “Direito Sindical e Coletivo do Trabalho”; 

e. redução no número de disciplinas nos dois últimos semestres do curso, para permitir que o 
aluno possa dedicar-se com mais afinco à elaboração da monografia. Por isso mesmo, 
nesses semestres, é possível dar-lhe a oportunidade de escolher até duas disciplinas não 
jurídicas consideradas relevantes para a elaboração desse trabalho. 

f. ajustamento de Prática Jurídica às novas orientações da Resolução 09/04, no sentido de 
inseri-la como atividade sempre articulada ao Núcleo de Prática Jurídica. 
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EXTENSÃO 
 

 
EVENTOS REALIZADOS NA FACULDADE DE DIREITO DA UFBA - 2006 

ASSUNTO ORGANIZAÇÃO 

SEMINÁRIOS  

I Seminário de Meio Ambiente e Capacitação Assembléia Legislativa da Bahia 

II Seminário Brasil-Estados Unidos Programa de Pós-Graduação Direito 

Seminário – A Constitucionalização do Direito Comissão formatura Direito 2006.1 

Seminário Internacional de Direito Tributário Departamento Direito Público 

Seminário Tendências do Direito Norte-Americano FDUFBA 

Seminário de Temas Atuais de Direito Tributário FDUFBA 

Seminário UFBA 60 anos UFBA 

Seminário Ética e Direito Animal em debate FDUBA 

Seminário Direito Penal Patronato de Presos e Egressos do 
Estado da Bahia 

Seminário Novas Leis penais Comissão Formatura 2006.2 

Seminário Raul Chaves Centro Acadêmico Ruy Barbosa 

Seminário Discussões Jurídicas e Sociológicas sobre a região 
da Bacia do Rio do Cobre/Parque São Bartolomeu 

FDUFBA 

AULAS  

Aula Inaugural do curso de Ciências Criminais Fundação faculdade de Direito 

 

 

PRÊMIOS E DATAS COMEMORATIVAS 

 

II prêmio Rodolfo Pamplona Filho Instituto de Estudos Jurídicos 

40º Aniversário do Código Tributário Nacional FDUFBA 

Dia da Consciência Negra Centro Acadêmico Ruy Barbosa 

DEBATES  

Debate candidatos a Coordenação do Colegiado de 
Graduação 

FDUFBA 

Debate candidatos a Reitor da UFBA APUB 

LANÇAMENTOS  

Relançamento do Projeto do Código Civil – Prof Orlando 
Gomes 

Programa de Pós-Graduação Direito 

Lançamento livro professor Augusto Aras – Fidelidade 
Partidária 

Lúmen Júris Editora 

Lançamento do Programa Jovem Aprendiz Petrobrás 

PROVAS E CONCURSOS  

Concurso p/ provimento de Cargos de Procurador do 
Trabalho 

Procuradoria Regional do Trabalho 

Concurso Público Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Justiça do Trabalho 
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VIII Concurso para seleção de novos estagiários Patronato de Presos e Egressos do 
Estado da Bahia 

Concurso Público da Companhia Docas do Estado da Bahia SUPAC 

Processo seletivo para estagiários Justiça do Trabalho 

Exame nacional do ensino Médio SUPAC 

Seleção de Estagiários Curso de Direito Procuradoria regional do trabalho 5ª 
Região 

Provas XII concurso p/ Juiz Federal Substituto Justiça Federal 

ENCONTROS ORGANIZAÇÃO 

Semana de Altos Estudos da justiça Federal Justiça Federal da Bahia 

Oficina de Capacitação em Saneamento Assembléia Legislativa da Bahia 

Jornada de Direito Processual Civil OAB 

XXIX ENEBD Instituto de Ciências da Informação 

IV Congresso Internacional de Direito Ambiental e Bioética UNICEUB – APRODAB – UFBA – 
Republique Française 

Semana de Direito, Gênero e Cultura Grupo de Estudos sobre Gênero Luiza 
Mahin 

I Encontro de Educação Transdisciplinar UFBA 

10 anos do Fórum Comunitário de Combate a Violência Fórum Comunitário de Combate a 
Violência 

I Conferencia Municipal de Educação Secretaria Municipal de educação e 
Cultura 

DIVERSOS 

Semana do calouro Centro Acadêmico Ruy Barbosa 

Assembléia Geral dos estudantes da UFBA Centro Acadêmico Ruy Barbosa 

Assembléia Geral dos estudantes da UFBA Centro Acadêmico Ruy Barbosa 

Reunião Defensoria Pública 

Júri Simulado FDUFBA 

Recepção de Calouros SAJU 

Atividade de capacitação do SAJU SAJU 

Assembléia Estudantil Centro Acadêmico Ruy Barbosa 
Fonte: FDUFBA 
 
BIBLIOTECA 
 
 A Biblioteca teve um total de 1.251(um mil e duzentos e cinqüenta e um) usuários inscritos, 
entre professores, alunos de pós-graduação, alunos de graduação e funcionários; com uma 
freqüência 16.855(dezesseis mil oitocentos e cinqüenta e cinco) de usuários durante o ano. 
 
Livros / Teses/ Folhetos 
 
 Possui em acervo 42.486 exemplares registrados, sendo distribuída entre 7(sete) seções: 
Referência, Obras Raras, Circulante, Periódicos, Mestrado, Coleção Nelson Sampaio e Coleção 
Machado Neto. A aquisição de livros novos foi realizada por compra através da biblioteca Central, 
doação da Fundação Faculdade de Direito da Bahia e do convênio que existe entre a Faculdade de 
Direito e o livreiro que ocupa o espaço da mesma, através do CARB (Centro Acadêmico Rui Barbosa). 
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Seção Circulante 
 
 A automação desta Seção está quase concluída, à medida que os livros vão chegando estão 
sendo colocados na Base e colocados o código de barra; para o funcionamento do empréstimo on-
line. 
 
 O acervo foi organizado e atualizado durante o ano, juntamente com o catálogo da 
Biblioteca; inclusive todo o material comprado pela Biblioteca Central foi lançado no Pergamum. 
Semestralmente informamos todas as publicações incorporadas ao acervo de todas as seções através 
de um Boletim Bibliográfico. 
 
 O movimento durante o ano foi intenso, atendendo 5.493(cinco mil e quatrocentos e noventa 
e três) consultas e 16.855(dezesseis mil oitocentos e cinqüenta e cinco) empréstimos a domicílio. 
 
Seção Mestrado 
 
 A Seção se encontra agora no mesmo espaço físico da Biblioteca Teixeira de Freitas e todo o 
material preparado já está lançado no computador, para pesquisa on-line. 
 
Seção de Referência 
 
 Esta Seção continua em fase de reorganização. Paralelamente seleção, catalogação e 
classificação. 
  
Seção de Obras Raras 
 
 A Seção já está organizada. 
 
Coleção Profº Nelson Sampaio 
 
 Esta seção possui um total de 9.550(nove mil quinhentos e cinqüenta) exemplares de livros e 
252(duzentos e cinqüenta e dois) títulos de periódicos. Os periódicos já se encontram 
informatizados e os livros ainda estão sendo lançados. Esta seção é só para consulta, e o acervo já 
se encontra na Biblioteca Teixeira de Freitas. 
 
Coleção Machado Neto 
 
 Nesta seção os livros estão sendo lançados na Base gradativamente, apesar de estarmos com 
um projeto para terminarmos as 2 coleções especiais o mais rápido possível. 
 
Periódicos 
 
 Contamos com 477(quatrocentos e setenta e sete) títulos de periódicos, sendo que 
291(duzentos e noventa e um) nacionais e 186(cento e oitenta e seis) estrangeiros. Apenas 
181(cento e oitenta e um) títulos deste total continuam a chegar correntemente. 
 
 Os periódicos estão organizados em ordem alfabética de título. A Seção está informatizada. 
Os periódicos novos estão sendo lançados no computador, onde a recuperação é feita pelo título, 
sabendo-se da existência dos fascículos através do Access. 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 

1. Metas definidas para o ano de 2006 

. Consolidar grupos de pesquisas da FACED. 

. Intensificar a melhoria na coleta de dados para avaliação do Programa de Pós Graduação 
em Educação. 

. Intensificar a cooperação internacional. 

. Concluir o processo de projeto de Mestrado Interinstitucional em Educação com a UESC. 

. Reestruturar a Revista da FACED, dando-lhe um caráter mais institucional. 

. Melhoria na infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação da FACED. 

. Melhoria das condições de trabalho dos docentes e servidores da FACED. 

. Melhoria das instalações do centro de Educação Física e Esportes. 

. Revisão do Plano Diretor da FACED. 

. Garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. 

. Consolidar os programas de formação de professores em serviço através do curso de 
licenciatura em pedagogia, nos municípios de Irecê e Salvador. 

 
 
2. Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não-implementadas 
 

A FACED possui hoje, 16 grupos de pesquisas registrados no CNPq. Foram desenvolvidos 
esforços administrativos para aperfeiçoar a coleta de dados para avaliação do Programa de Pós 
Graduação em Educação, incluindo a reestruturação geral da página da FACED na internet, tendo 
sido migrado do sistema antigo para o sistema Zope, sob a coordenação do CPD, fazendo com isso 
uma maior integração com o Banco de Teses e Dissertações. 
 

Foi aprovado o projeto de Mestrado Interinstitucional em Educação com a UESC, que terá 
início no ano de 2007. 
 
Intensificada a cooperação internacional 
 

A Revista da FACED está mais institucionalizada, com uma comissão editorial representativa 
de todos os departamentos e pós-graduação, tendo sido apresentado projeto ao CNPq (não 
aprovado), passando a mesma para o formato de arquivos abertos, estando totalmente disponível na 
internet. 

 
Em função da limitação de recursos, não conseguimos melhorar significativamente a infra-

estrutura de tecnologia da informação e comunicação nem as condições de trabalho dos docentes e 
servidores da FACED. Também foram parcos os investimentos nas instalações do Centro de Educação 
Física e Esportes, em Ondina. Não conseguimos nenhum avanço na busca da acessibilidade aos 
portadores de necessidades especiais, o que está se constituindo em uma ilegalidade, em função 
das determinações legais do país. 

 
Demos início às discussões sobre o Plano Diretor da FACED, tendo como resultado imediato a 

implantação de mais uma sala multi-uso no primeiro andar na Unidade. 
 
Estamos em processo de reconhecimento e ampliação dos programas de formação de 

professores em serviço através dos cursos de licenciatura em pedagogia, nos municípios de Irecê e 
Salvador. 

3. Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e de pós-graduação 

. Implantação de mais um laboratório de informática com 30 computadores, dual-boot (Linux 
e Windows) para a pesquisa e o ensino de graduação e pós-graduação, com recursos do 
Projeto Laboratório de Processos Psicossociais e de Gestão de Instituições Educacionais, 
com apoio da FAPESB. 

. Consolidação da Rádio Faced Web, como parte do projeto de Pesquisa Do MEB a Web: o 
rádio na educação, Transmissão de diversos eventos, reuniões da congregação, aulas de 
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graduação e pós-graduação e apresentações de mestrado e doutorado, ao longo do ano. 
[http://www.radio.faced.ufba.br]. 

. A Biblioteca Anísio Teixeira implantou em maio, o serviço de empréstimo on-line. Como 
parte do edital de licitação para a implantação da livraria LDM na FACED foram 
incorporados ao acervo 59 títulos e 117 exemplares. Através de recursos federais, recebeu 
59 títulos e 164 exemplares, além de 172 títulos e 315 exemplares de doação. 
Disponibilizou, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), 60 títulos, e está em 
primeiro lugar no ranking das bibliotecas da UFBA que mais disponibilizou esse material. A 
Base de Dados de Monografias, mantida pela Biblioteca, vem contribuindo 
significativamente para os estudantes da Unidade e de outras instituições de ensino. 
Implantou 10 terminais de acesso à rede na Biblioteca para consultas bibliográficas e 
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. 

4. Destaques em relação ao ensino de graduação e de pós-graduação 

. O Programa de Pós-Graduação em Educação registrou a apresentação pública de 23 teses e 
26 dissertações. 

. Apresentação de monografias do Curso de Pedagogia: 46 concluintes de 2006.1 de 17 a 
24/07/2006 e 50 concluintes 2006.2, 19 a 22 de dezembro. 

. Concurso Público para Docentes para os Departamentos I, II e Educação Física, com 10, 10 
e 02 inscritos, respectivamente. Ingresso de quatro novos professores no quadro da FACED. 

. Curso de Especialização em Educação Ambiental. Iniciado em 1999, está em andamento a 
3ª turma, iniciada em ago/06 até set/07 e carga horária de 405 h. Foram selecionados 40, 
matriculados 36, e 28 alunos estão cursando. 

. Curso de Especialização em Psicopedagogia. Iniciado em 1993, encontra-se em andamento 
a 6ª turma, a ser finalizada em dezembro/2006 com 18 concluintes. A duração do curso foi 
de 15 meses, com carga horária de 750 h. 

. Projeto Salvador: Licenciatura em Pedagogia/Séries Iniciais para professores em exercício 
do Município de Salvador. Encontra-se com a 1ª turma em andamento com 96 professores e 
conclusão em ago/07. 

. Projeto Irecê: Licenciatura em Pedagogia/Séries Iniciais para professores em exercício do 
Município de Irecê. Encontra-se no 3º ano de execução. Desenvolvimento das atividades 
curriculares temáticas dos Ciclos Cinco (2006.1) e Seis (2006.2) 

5. Principais projetos de pesquisa 

. 30 anos do DEF/CEFE 

. A presença dos três pilares fundamentais da psicologia genética: Piaget, Vygotsky, Wallon 
– na produção de Teses Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA 
no alvorecer do século XXI 

. As escolas de fábrica na Bahia 

. Avaliação, Informação e Formação 

. Currículo e Espaços Multirreferenciais de Aprendizagem e Gestão do Conhecimento do 
Nordeste Brasileiro 

. Desenvolvendo a Consciência Corporal 

. Dito e Feito: conhecimento e educação pré-escolar 

. Do Provão aos Sinaes: um estudo da avaliação do ensino superior no Brasil 

. Educação e Saúde 

. Educação, Mídias e Software Livre 

. GERES – Estudo Longitudinal de Desempenho de Alunos no Ensino Fundamental 

. Inclusão Digital: articulação dos nós da rede 

. Lazer Cidadão 

. Memória dos grandes mestres da Bahia 

. Memórias do Futebol na Bahia 

. Memórias do Remo na Bahia 

. Mutirão Círculos de Esporte e Lazer 

. O Papel do Jogo Simbólico para o Desenvolvimento e Aprendizagem da Criança Cega 

. O trabalho na obra de Anísio Teixeira 

. Observatório da Juventude e Mídia Esportiva 

. Políticas Públicas Brasileiras em Educaçã o, Tecnologia da Informação e Comunicação 

. Projeto Famílias Educógenas: como as famílias pobres criam ambientes mais favoráveis ao 
sucesso escolar. 

. Psicologia e Formação Continuada de Professores-alfabetizadores 
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. Rede Interativa de Pesquisa e Pós-Graduação em Conhecimento e Sociedade 

. Salvador Lê 

. Tabuleiros Digitais 

6. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 

. Programa de Alfabetização Solidária (PAS), parceria com a ALFASOL e a SEC de Maragogipe. 
Desenvolvimento do módulo XX, com 13 turmas, finalizado em outubro, encaminhando à 
rede pública de ensino, 280 alfabetizados. 

. Curso de Extensão: Capacitação de Animadores Socioculturais em Lazer Lúdico Educativo. 
Atendeu 28 alunos de novembro/2005 a agosto/2006. Realização: FACED/ SESC-BA, com 
carga horária de 248 h. 

• Eventos relevantes realizados pela Unidade 

. Ciclo de Palestras – Narrativas e Memórias. Promoção Projeto Salvador, de 14 a 17/03/2006 
- Psicologia e Educação, de 07 a 11/03/2006. 

. Solenidade de entrega do Título de Professor Emérito ao Professor Edivaldo Machado 
Boaventura, realizada no dia 15 de maio, às 20h, na Reitoria da UFBA. 

. Conferência “Currículo, Cultura, Etnicidade e Políticas para Formação do Educador “ com o 
Professor William Pinar, da University of British Columbia Vancouver – Canadá, no dia 
06/03/2006. Promoção: Grupo de Pesquisa Colaborativa FORMACCE – SINPRO 

. III Semana Interativa Unificada da FACED, de 06 a 11/03/2006. Promoção: Diretórios 
Acadêmicos de Ciências Naturais, Educação Física e Pedagogia. 

. Ciclo de palestras “Diversidades Culturais: comunidades autóctones da África e Brasil”. 
09/03/2006. Promoção: Diretório Acadêmico de Ciências Naturais. 

. Curso “Brincar de aprender ou aprender brincando? O jogo no jogo da aprendizagem”, nos 
dias 11 e 12/03/2006. Coordenado pela Comissão de Formatura em Educação Física 
(2006.1) com o apoio do Grupo Corpo. 

. Palestra “Acessibilidade de comunicação para os surdos”, no dia 28/03/2006. Promoção: 
Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE). 

. II Colóquio sobre Educação Inclusiva: escolarização e diversidade, de 30/03 a 1º/04/2006. 
Promoção: Grupo de Pesquisa em Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais 
e o PPGE. Conferência de abertura por Bernard Charlot, da Universidade Paris VIII e 
consultor da UNESCO no Brasil. Apoio do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de 
Ensino do Estado da Bahia (SINEPE-BA) e da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação/UFBA. 

. Fórum Baiano de Educação Infantil sobre o tema “Educação Infantil: Os dilemas continuam. 
O que estamos fazendo?”. 17/04/2006. 

. II Colóquio sobre a Formação de Educadores - Ressignificar a profissão docente, de 15 a 
17/05/2006. Parceria da FACED/PPGE/UFBA, Faculdades Jorge Amado e Faculdade 
Visconde de Cairu. 

. Ciclo de palestras Diversidades Culturais: Comunidades Indígenas no Brasil, de 23 a 
25/05/2006. Promoção: Diretório Acadêmico de Ciências Naturais, com apoio do Colegiado 
de Ciências Naturais, PPGE, Núcleo de Filosofia, Linguagem e Práxis Pedagógicas. 

. Encontro Conexões de saberes – diálogo entre a universidade e as comunidades populares, 
no dia 24/05/2006. Mesa-redonda sobre o tema raça e gênero, e lançamento de livro dos 
grupos temáticos e patrocinado pelo Observatório de Favelas – RJ, Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversificada (SECAD)/MEC. 

. Conferência “Mitohermenêutica, Imaginário e Educação” com Marcos Ferreira Santos (USP), 
no dia 25/05/2006. 

. Palestra Escrita e Literatura Brasileira, com Marisa Lajolo (UNICAMP), no dia 10/06/2006 e 
lançamento do vídeo “História de Leitura do Romance Brasileiro – Conversa com Marisa 
Lajolo”, de Menandro Ramos e Mary Arapiraca. Promoção: Projeto Salvador da Faculdade 
de Educação. 

. I Semana Marx da FACED/UFBA, no dia 27/06 a 02/07/2006. 

. Seminário “As Representações Sociais e a Pesquisa Qualitativa”, no dia 13/07/2006. 
Promoção: FACED/PPGE/FORMACCE e UNEB – Grupo de Representações Sócias, Imaginário e 
Educação Contemporânea – Campus VII.  

. XXIX Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão 
da Informação. Tema “Produção e Disseminação do Conhecimento Científico no Contexto 
Discentes: desafios e perspectivas”, no dia 23 a 29/07/2006. 

. Aula inaugural do PPGE com Ubiratan Castro (Fundação Palmares). Tema: Políticas 
Afirmativas Étno-raciais: ressonâncias educacionais. 16/08/2006. 



Universidade Federal da Bahia - Relatórios Setoriais – 2006 
 

 - 81 - 

. II Semana Marx da Faced. Tema “Marx e a Educação: um clássico dramaticamente atual”, 
de 04 a 08/08/2006. Promoção: Grupo LEPEL, Departamento de Educação Física, Disciplina 
da Pós-Graduação – EDC 723, Disciplina da Graduação – EDC ACC 456. 

. II Curso Intensivo e Seminário Interativo de Educação Física, de 11 a 13/08/2006. 
Promoção: Grupo LEPEL e Rede de Grupos na UFPE, UFS, UFS, UEFS, UCSal, Disciplina: 
Ginástica Escolar e Metodologia do Ensino e da Pesquisa: uma abordagem materialista 
histórica e dialética. 

. IV Encontro de Educação e Ludicidade (ENELUD). Tema “Educação, Ludicidade e 
Desenvolvimento Humano”, de 21 a 23/08/2006. Promoção: grupo de Estudos e Pesquisas 
em Educação e Ludicidade (GEPEL) 

. Seminário Interno de Pesquisa da Faced. Tema: “Pesquisa e Formação Docente na Faced”, 
nos dias 26 e 27/08/2006. Inscritos 38 trabalhos entre a Pós-graduação e Iniciação 
Científica (IC) e mais 08 trabalhos entre a Pós-graduação e Professores-pesquisadores. 

. Seminário Nacional Pedagogia Libertária x Neoliberalismo, nos dias 05 e 06/10/2006. 
Promoção: Grupo de Pesquisa, História e Políticas Educacionais – Linha de Pesquisa 
Políticas e Gestão em Educação.  

. Curso de Extensão “Construção, Desenvolvimento e Validação de Instrumentos de 
Pesquisa”, de 06 a 11/10/2006. Carga horária de 40 h. Promoção: Programa de Pós-
graduação em Psicologia, Programa de Pós-graduação em Educação e Laboratório de 
Processos Psicossociais e de Gestão de Instituições Educacionais da UFBA e ministrado pelo 
professor Igor Menezes (UNIVASF). 

. Congresso Nacional sobre Educação de Surdos na Bahia, de 02 a 04/11/2006. Reitoria da 
UFBA. 

. Ciclo de Palestras: Índios do Brasil. Promoção: D.A. de Ciências Naturais/Renovação e 
Colegiado de Ciências Naturais, de 23 a 25/05/2006. 

. Ciclo de debates: TV Digital e Educação. 19/09 e 13/11/2006. Promoção: Grupo de 
Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologia (GEC). Convidados: André Castro (FINEP), 
Alex Primo (UFRGS) e Ricardo Benetton Martins (CPqD). 

. I Encontro de Educação Transdisciplinar, de 29/11 a 01/12/2006. Promoção: Centro de 
Estudos Baianos e o Grupo de Pesquisa Epistemologia do Educar e Práticas Pedagógicas do 
PPGE/FACED. Carga horária de 32 h. 

. Curso Intensivo “Projetos para a Escola Pública: Escola Móvel e Ginástica Alegria na 
Escola”. Foi realizado a cada mês, com carga horária de 80 h, envolvendo professores de 
Educação Básica, numa parceria UFBA/FACED/SEC. 

• Intercâmbios de natureza acadêmica 

. Visita científica do Prof. Reiner Hildebrandt-Stramann como parte do intercâmbio 
acadêmico entre a Universidade Brauschweg/Alemanha e a UFBA, UFPE, UFS, UFS, UEFS e 
UCSal. 

. O Programa de mobilidade estudantil “Desenvolvendo Habilidades entre pessoas com 
Necessidades Especiais através de Tecnologias Assistivas: soluções culturalmente 
apropriadas”, iniciado em 2003, numa articulação entre as Universidades: Federal da Bahia 
e Tuiuti do Paraná, e Temple University e Bridgwater State College, nos Estados Unidos, 
com financiamentos da CAPES e FIPSE. Em 2006, a UFBA recebeu três estudantes 
americanos e enviou três estudantes da UFBA para a Temple University. 

. Programa de cooperação entre a Faculdade de Educação da UFBA e a Universidade de 
Umeå/Suécia. Financiamento Programa Linnaeus Palme. 

• Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade 

Convênio com a Fundação ADM e o Ministério da Cultura para o desenvolvimento do Ponto de 
Cultura Ciberparque Anísio Teixeira no município de Irecê/Bahia, como parte do Programa de 
formação de professores. 

Informações complementares 

. Alojamento dos estudantes do XXIX Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia, 
Documentação, Ciência e Gestão da Informação. 

. Sistematização da proposta de implantação do Campus Pleno da UFBA – Campus Milton 
Santos, em Irecê. 

. Inauguração do Tabuleiro Digital, do Ponto de Cultura e desenvolvimento de projetos de 
inclusão digital, em Irecê. 
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Perspectivas para o exercício de 2007 

. Consolidar grupos de pesquisas da FACED. 

. Intensificar a melhoria na coleta de dados para avaliação do Programa de Pós Graduação 
em Educação. 

. Intensificar a cooperação internacional. 

. Concluir o processo de projeto de Mestrado Interinstitucional em Educação com a UESC. 

. Reestruturar a Revista da FACED, dando-lhe um caráter mais institucional. 

. Melhoria na infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação da FACED. 

. Melhoria das condições de trabalho dos docentes e servidores da FACED. 

. Melhoria das instalações do Centro de Educação Física e Esportes. 

. Revisão do Plano Diretor da FACED. 

. Garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. 

. Consolidar os programas de formação de professores em serviço através do curso de 
licenciatura em pedagogia, nos município de Irecê e Salvador. 

 
 
 

FACULDADE DE FARMÁCIA 
 
 
1. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

. Avanço substancial na proposta do novo currículo para o curso de graduação 

. Oferecimento de novas turmas nos diversos cursos de especialização e extensão 

. Implantação do Programa de Mestrado em Ciências de Alimentos 
 
 
2. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

. Seleção da 1ª turma de Mestrado em Ciências de Alimentos, em julho de 2006, com 
aprovação de seis candidatos e da 2ª turma, em dezembro de 2006, com doze candidatos. 

 
 
3. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 

. Obtenção de goma xantana usando como meio de fermentação resíduos agroindustriais 
(Janice Izabel Druzian) 

. Obtenção de goma xantana usando como meio de fermentação resíduos agroindustriais e 
novas cepas. (Deniz Denis de Matos) 

. Relação entre parâmetros físico-químicos e níveis de etilcarbamato em cachaças 
produzidas na Bahia. (Janice Izabel Druzian) 

. Melhoramento da abóbora (Curcubita moschata) para produção de alimento funcional. 
(Jose Geraldo de Aquino Assis) 

. Extratos naturais como aditivos antioxidantes, seqüestrantes de oxigênio e absorvedores de 
umidade para embalagens biodegradáveis à base de polímeros comestíveis. (Pricila Veiga 
Santos). 

. Comida de rua: diagnóstico social, econômico e sanitário em capitais brasileiras e estudo 
de estratégias de intervenção. (Ryzia de Cássia Vieira Cardoso) 

. Apoio à produção de alimentos seguros em escolas públicas atendidas pelo Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, em Salvador-BA. (Ryzia de Cássia Vieira Cardoso) 

. Validação da tecnologia de microfiltração aplicada a sucos de acerola e caju. (Virginia 
Martins da Matta) 

. Organização de Programas Interlaboratoriais pela Rede Baiana de Metrologia. (Vera Codes) 

. Análise química e sensorial da cor, sabor e aroma de frutas híbridas. (Maria Eugênia 
Mamede) 

. Implantação do laboratório de biotecnologia de cacau e chocolate. (Maria G. Bello Koblitz) 

. Padronização de fermentação de amêndoas de cacau cultivado de modo tradicional e 
orgânico. (Maria Eugênia Mamede) 

. Produção de citocinas e sua associação com aspectos clínicos e laboratoriais de auto-
imunidade em portadores de hepatite viral C crônica . CNPq (Dr. Ajax Mercês Atta). 
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. Perfil lipídico e fatores plasmáticos como preditores de risco cardiovascular: transporte e 
transferência do colesterol entre lipoproteínas. FAPESB (Dr. Ricardo David Couto). 

. Indicadores moleculares para a complicação vaso-oclusiva na anemia falciforme em 
Salvador-Bahia: um estudo de polimorfismos dos genes das glicoproteínas de membrana 
plaquetária. FAPESB (Dra. Elisângela Vitória Adorno) 

. O estresse oxidativo na anemia falciforme: estudo do status nutricional e de marcadores 
moleculares, bioquímicos e fenotípicos. PPSUS (Dra. Marilda de Souza Gonçalves). 

 
 
4. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

. Assistência laboratorial de média complexidade ao SUS, envolvendo os seguintes 
laboratórios: 

 
 Laboratório de análises clínicas; 
 DILDA – diagnóstico laboratorial de doenças auto-imunes; 
 Laboratório de análises especializadas em biologia molecular e hematologia. 

. Prestação de serviços de análises cromatográficas de alimentos e bebidas. 

. Laboratório de microbiologia de alimentos. 

. Laboratório de análises bromatológicas de alimentos e bebidas. 

. Prosa na escola: programa de segurança de alimentos. 

. Programa de melhoria de qualidade de alimentos regionais. 
 
 
5. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 

. Aula inaugural proferida pelo Profº Ronaldo Jacobina sobre A Ética na Saúde. 

. Participação no Seminário A Universidade e o SUS: Novo modelo de Gestão dos Complexos 
Universitários de Atenção à Saúde, comemorativo dos 60 anos da UFBA. 

. Convênio assinado entre a UFBA e o Hospital Geral do Salvador, com a interveniência do 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. 

. Inscrição do laboratório de análises clínicas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES). 

. Obtenção do alvará da ANVISA pelo laboratório de tecnologia farmacêutica. 
 
 
6. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

. Visita dos Professores Paolo de Maria e Luigi Menghini, da Universitá degli Studi “G. 
d’Annunzio”, visando o estabelecimento de intercâmbio com a Faculdade de Farmácia 
inicialmente no campo da farmacognosia e fitoquímica. 

 
 
7. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
 

. Primeiros contatos para possível assinatura de convênio com o Departamento de Tecnologia 
do Curso de Engenharia de Alimentos da UEFS. 

. Primeiros contatos para possível assinatura de convênio com o Departamento de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

 
 
8. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007 
 

. Aprovação e adoção do novo currículo do curso de graduação  

. Funcionamento da farmácia-escola 

. Instalação do laboratório de informática, sala de aula e serviço de reprografia no espaço 
antes ocupado pela biblioteca 

. Instalação da recepção e sala de coleta do laboratório de análises clínicas no andar térreo 
do prédio da faculdade 

. Discussão ampla de redimensionamento, adequação e criação de espaços para atender as 
demandas do ensino de graduação e pós-graduação, extensão e pesquisa 

. Criação do comitê de ética na pesquisa 
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. Aprovação e adoção das medidas concernentes a biossegurança por parte de docentes, 
discentes e corpo técnico-administrativo. 

 
 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
 
 

A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas apresenta, a seguir, o relatório de atividades 
do ano de 2006. Informo, ainda, que o mesmo se encontra incompleto por faltarem informações 
ainda não prestadas por Colegiados e Departamentos da Unidade. 
 
Metas definidas para o ano de 2006. 

 
O primeiro ponto a destacar é a atualização de equipamentos. Foram recebidos micro-

computadores para a FFCH e foram distribuídos entre os órgãos que necessitavam desses 
equipamentos para o seu funcionamento. A impressora laser foi destinada à BIA por necessitar de tal 
equipamento para o seu trabalho técnico de impressão das etiquetas. 
 

Foram recebidas, ainda, duas TV, 2 dvd, datashow e lep top. As estações de trabalho foram 
alocadas na Biblioteca Isaías Alves para ampliação dos terminais de consulta e o restante 
encontram-se disponíveis para outras atividades, como consulta a INTERNET e trabalhos 
acadêmicos.  

 
O recebimento das estações de trabalho não se constituiu em uma remontagem do Núcleo 

de Informática. Recebemos as estações, mas as mesmas não foram instaladas por falta de condições 
físicas, amplamente solicitada à Prefeitura de Campus, ficando os alunos desde agosto de 2006 sem 
acesso aos meios digitais. 

 
 A Biblioteca Isaías Alves da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas foi fundada em 1942 e 
destina-se a ser suporte de informação para o ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação 
em: Filosofia, Ciências Sociais, Psicologia, Museologia e História, Pós-graduação: mestrados, 
doutorados. Cursos de extensão e especialização da UFBA.  Dentre os seus usuários encontram-se 
pesquisadores advindos de vários países. Seu acervo é composto, por aproximadamente 86.000 
volumes, dos quais 16.684 títulos e 29.281 exemplares já se encontram no PERGAMUM (sistema 
gerenciador das Bibliotecas da UFBA) Possui uma área física de 243.73 m2 onde seu acervo encontra-
se distribuído. 
 
Atividades Realizadas em 2006 
 

. Empréstimo on-line; aquisição de uma impressora laser para geração de etiquetas; 

. aquisição de duas impressoras Bematech para geração de comprovantes de empréstimo; 

. aquisição de um leitor ótico; 

. aquisição de um teclado numérico para digitação de senhas; 

. incorporação do acervo da Biblioteca do Mestrado; 

. treinamento de usuários na utilização do novo sistema; 

. treinamento de funcionários na utilização do novo sistema; 

. levantamento e cobrança de débitos; mudança do Lay-out da Biblioteca. 
 
 Foram lançados 16.000 títulos na Base Pergamus. Todavia existe a coleção de periódicos que 
se encontra fechada e seus títulos não foram lançados na Base. 
 
 As bibliotecas Andréa e Hozana participaram do Simpósio Nacional de Bibliotecas 
Universitárias, realizado em Salvador em 2006. 
 
 Os currículos da graduação passaram por reformas curriculares, tendo as mesmas sido 
encaminhadas às instâncias superiores. O Departamento de Sociologia apresentou e foi aprovada 
pela Congregação a criação do Curso de Ciências Sociais que será incorporado ao Programa das 
Licencitauras Especiais – PROLE/UFBA. Da FFCH o Departamento de História participa do Projeto de 
Formação de Professores – Licenciaturas Especiais. 
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Durante o primeiro semestre de 2006 a direção da FFCH dividiu a Coordenação do Colegiado 
de Ciências Sociais com o Coordenador que se encontrava com problemas de saúde, vindo a falecer. 
Os alunos do Curso de Ciências Sociais que haviam concluído o curso em 2005.2 participaram do 
ENADE/06, apesar do Curso não está previsto na participação. Esta participação foi saneadora para 
a existência de pendências anteriores, o que aconteceu com um único discente do curso de História. 
 

COLEGIADOS 

Colegiado Nº de alunos Concluintes 2006.1 Concluintes 2006.2 

Ciências Sociais    

Filosofia    

História 299 28 43 

Museologia 175 1n 08 

Psicologia    
 

DEPARTAMENTOS 

Departamento 
Nº de disciplinas 

oferecidas – 01/02 Docentes Registros funcionais 

Antropologia    

Ciências Política    

Filosofia    

História 32/28 18 Efetivos/2 
substitutos/1 PRODOC 

1 aposentadoria 

Museologia 10/10 08 1 substituto 

Psicologia    

Sociologia 18/20 23, 1 substituto 2 aposentadorias 

1 demissão 

 

 

Em 2006 não realizamos grandes intervenções físicas na FFCH, apesar das grandes 
carências existentes. 

 
Pequenos reparos emergenciais 
 

1) Construção do CIEDS com recursos FINEP e Petrobrás. Os recursos financeiros são 
administrados pela FAPEX e a parte técnica pela PROPLAD e Prefeitura de Campus, esta 
última mantém um fiscal na Obra. 

2) O CONSUNI aprovou a aplicação de verba decorrente de emendas parlamentares na 
construção de um pavilhão de aula na FFCH. 

3) Transferência do Núcleo de Informática para a sala 11 do Pavilhão de Aulas. 
4) Pedidos de definição de espaço para as empresas júnior de Psicologia e Museologia. 
5) Ocupação dos espaços do casarão por grupos de pesquisa e secretaria do PPGAntropologia 

e PPGNEIM. 
 
 Sem o apoio da Prefeitura de Salvador (Limpurb e Superintendência de Parques e Jardins), 
tivemos momentos em que a FFCH sofreu investidas no seu entorno, a exemplo do mês de junho, 
quando, após as chuvas, o capim cresceu rapidamente servindo de esconderijo para indivíduos 
atacarem os estudantes da FFCH. O paisagismo de segurança foi eficiente ao longo de 2005, o 
demonstrou a sua importância nesses momentos de fragilidade. Devemos investir mais neste tipo de 
ação para 2007, para desestimular a presença de estranhos nas dependências da FFCH. 
 

Aposentadorias e pedidos de demissão contribuíram para a redução do quadro docente e 
técnico-administrativo na FFCH, prejudi cando, ainda mais, o atendimento das atividades 
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acadêmicas. Foram encaminhados diversos expedientes às instâncias superiores com demonstrativos 
do quadro de funcionários de a necessidade de sua recomposição. 
 
Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas. 

 
O recebimento das estações de trabalho não se constituiu em uma remontagem do Núcleo 

de Informática.  
 
Uma pequena parte do acervo foi lançada, mas é necessário lançar o acervo da FFCH na 

Base Pergamus, incluindo os livros e os periódicos. 
 
Os currículos da graduação passaram por reformas curriculares, tendo as mesmas sido 

encaminhadas às instâncias superiores e não foram avaliados e aprovados, tendo sido essas reformas 
adiadas para 2008. 

 
A Transferência do Núcleo de Informática para a sala 11 do Pavilhão de Aulas não foi 

realizada, pois dependíamos da compra de materiais e pessoal para implantação do novo núcleo. 
 

 Sem o apoio da Prefeitura de Salvador (Limpurb e Superintendência de Parques e Jardins), 
tivemos momentos em que a FFCH sofreu investidas no seu entorno, a exemplo do mês de junho, 
quando, após as chuvas, o capim cresceu rapidamente servindo de esconderijo para indivíduos 
atacarem os estudantes da FFCH. O paisagismo de segurança foi eficiente ao longo de 2005, o 
demonstrou a sua importância nesses momentos de fragilidade. Devemos investir mais neste tipo de 
ação para 2007, para desestimular a presença de estranhos nas dependências da FFCH. 
 
Eventos realizados pela Unidade 
 

. O Departamento e o Colegiado de Museologia promoveram três exposições organizadas 
pelos discentes da disciplina Museografia II a seguir enumeradas: 

 
 Nossa Senhora da Conceição: devoção e fé – Museu de Arte Sacra; 
 O cair do véu: as manifestações folclóricas da dança do ventre – Museu Eugênio 

Teixeira Leal; 
 Nascimento, vida e morte de Jesus Cristo – Museu Abelardo Rodrigues. 

 
Convênios, cooperações e parcerias de que participe a Unidade 
 

. Projeto Água Pura – após a inserção efetiva da FFCH no Projeto Água Pura, realizamos os 
reparos necessários para o pleno funcionamento do Projeto e com o controle diário 
conseguimos diminuir e otimizar o uso da água nas dependências da FFCH. 

 
. Avante – A ONG Avante em parceira com a FFCH realizou atividades nas dependências da 

FFCH com cerca de 120 jovens do Calabar e Alto das Pombas, estabelecendo novas 
parceiras para 2007. A formatura do grupo de 2006 foi realizada na sala 08 da FFCH com a 
presença de autoridades e responsáveis pelo projeto. Em termos de cooperação com a 
Biblioteca Comunitária do Calabar foram recolhidos 40 exemplares de livros didáticos e 
livros diversos que foram incorporados àquela biblioteca. 

 
. A gente Jovem – A FFCH autorizou o uso de uma sala de aula para as atividades do Projeto 

Agente Jovem que agrega jovens do Calabar e Alto das Pombas. 
 

Informações complementares 
 
Cantina 
 

Após longo processo fechamos as atividades da antiga cantina que funcionou até 2006 e havia 
provocado uma série de contratempos ao cotidiano da FFCH. Através de processo licitatório foi 
realizado contrato para o funcionamento da nova cantina. 
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Perspectivas para o exercício de 2007 
 

Acompanhar o andamento dos processos de reforma curricular para garantir sua implantação 
em 2008. 
 
Metas para 2007 
 
• Reforma do espaço físico. 
• Iluminação do subsolo (estamos praticamente no escuro) e temos um acervo enorme no local 

(já solicitamos à prefeitura sem sucesso). 
• Fechar 06 (seis) espaços de ar condicionado com combogó. 
• Aquisição de um aparelho de ar-condicionado para o setor de leitura.  
• Treinamento de novos usuários na utilização do novo sistema. 
• Ampliação do horário de atendimento da Biblioteca: para que esta mudança ocorra informamos 

a direção da FFCH (Lina Aras) e a Diretora do Sistema de Bibliotecas da UFBA (Maria das Graças 
Miranda Ribeiro), que necessitamos de 5 auxiliares de biblioteca, com o perfil apropriado para 
o bom desempenho das atividades. 

. Continuidade, como rotina, do processamento técnico; 

. aquisição de um teclado numérico, precisamos de um no empréstimo e um na devolução; 

. inserção do acervo da pós-graduação na base; 

. substituição dos computadores da biblioteca; 

. execução do Curso de auxiliares de bibliotecas; 

. execução do Curso de restauração e pequenos reparos em material bibliográfico; 

. aquisição de um sistema de segurança, com o objetivo de permitirmos o livre acesso dos 
usuários; 

. ampliação do quadro de funcionários, objetivando suprir as carências existentes, 
especialmente da Biblioteca. 

. aquisição de Equipamentos de informática e áudio-visual. 

. liberarão ao acesso dos usuários a BIA, para isso promover sua informatização. 
 

Em relação aos recursos humanos, a Biblioteca da Faculdade de Filosofia conta com uma 
bibliotecária-chefe, três bibliotecárias e um funcionário de apoio. 

 
Este quadro é insuficiente para o bom desempenho das tarefas pertinentes à Biblioteca, 

gerando atendimento deficiente à comunidade a qual se destina. 
 
Nó górdio 
 

1) Reforma elétrica – impasses com a falta de orçamentos e PCU. 
 
 
 

FACULDADE DE MEDICINA 
 
 
METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2006 
 

. Definição da ocupação das áreas da sede mater da Faculdade de Medicina da Bahia. 

. Reforma e adaptações de setores na sede mater da Faculdade de Medicina da Bahia. 

. Realização de concursos públicos para docentes. 

. Mudança do Regimento Interno da FAMEB. 

. Transformação Curricular. 

. Melhoria na estrutura física do pavilhão de Aulas da FAMEB - Vale do Canela. 
 
 
ACÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS 
 

. Elaboração de projetos para captação de recursos. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ENSINO DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

. Discussão e conclusão do Projeto de Transformação Curricular. 

. 3Prêmios  Alfredo Britto; Juliano Moreira; Manoel Vitorino e Nina Rodrigues para o ensino 
da graduação. 

. Criação do Curso de Mestrado em Saúde Ambiente e Trabalho. 

. Publicação do livro "Contribuições das especialidades médicas à atenção primária à saúde" 
do Programa de Alunos-especiais Docentes (PAED) e do Programa Voluntário de Iniciação 
Científica (PVIC) do PPgMS-FAMEB-UFBA. 

 
DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

. A FAMEB foi selecionada para o Pró-Saúde e ações junto a SMS-PMS começaram a ser 
implementadas. 

 
PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 

. Prevalência da doença arterial obstrutiva periférica em pacientes com doença arterial  
coronariana. 

. Validação de exame físico para diagnóstico de doença arterial obstrutiva periférica. 

. Condições de trabalho e saúde em funcionários de empresas de radiodifusão. 

. Disfonia Ocupacional em professores. 

. Saúde dos Trabalhadores de Call Center. 

. Saúde dos Médicos de UTI. 

. A história da poluição por chumbo em Santo Amaro. 

. A voz do professor. 

. Condições de saúde e trabalho dos professores de Vitória da Conquista. 

. Doenças ocupacionais: violência como causa de óbito em Salvador. 

. Epidemiologia dos acidentes ofídicos no Brasil. 

. Conhecer para prevenir: riscos ambientais em Santo Amaro 

. A busca pelo cuidado médico em duas  áreas de Salvador, Bahia. 

. Contribuições para uma transformação curricular. 

. Solventes benzeno e linfoma de Hodgkin. 

. Sobrevida de crianças com linfoma não-Hodgkin. 

. Mortalidade por câncer na Bahia. 

. Solventes e câncer de cérebro. 

. Lesões corporais em crianças. 

. Fatores de risco associados ao Schwanoma do VIII nervo. 

. Estudo do valor prognóstico do fator supressor tumoral maspin emcarcinomas mamários. 

. Traumatismos crânio-encefálicos no trabalho e no espaço urbano 

. Avaliação do impacto ambiental da obra do Bahia-Azul. 

. Lixo e diarréia em crianças. 

. Indicadores ambientais 

. Prática psiquiátrica na Bahia (1874-1982). 

. Vida e obra de Juliano Moreira. 

. Percepção de acidentes e de riscos de acidentes em uma comunidade urbana de baixa 
renda no Município de Salvador. 

. Consumo de drogas psicotrópicas e fatores associados na comunidade da Gamboa de Baixo. 

. Perfil nosológico da população da Gamboa de Baixo. 

. Gestão compartilhada do SUS em municípios baianos. 

. Os sentidos da dor entre os curadores. 

. Avaliação de funcionalidade de trabalhadores com LER/DORT. 

. Novas tecnologias em Saúde do Trabalho; a especificidade da LER/DORT 

. Projeto Amianto - Mina de Bom Jesus da Serra 

. Saúde dos pescadores e marisqueiros de lha de Maré 

. Transgressões morais vivenciadas por estudantes de medicina no ambiente acadêmico; uma 
análise qualitativa. 

. Condições de trabalho e morbidade dos professores de Vitória da Conquista,Bahia 

. Absenteísmo por doença dos professores de Vitória da Conquista, Bahia. 

. Imunorregulação e expressão de doença na infecção causada por L. braziliensis. 

. Efeito da saliva de Lutzomyia longipalpis no recrutamento celular e na infecção pro 
Leishmania chagasi no modelo do bolsão inflamatório. 
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. Negligênciadas/CNPq - Estudos Integrados das Leishmanioses 

. Avaliação proteomica funcional da saliva de lutzomyia longipalpis 

. Imunopatogênese celular e molecular da leishmaniose, HITLV-1 e vasculites. 
 
 
PROJETOS DE EXTENSÃO PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

. Coordenação e execução de ações de prevenção de doenças e acidentes de trabalho no 
Complexo HUPES - SESAO (Serviço de Saúde Ocupacional do Complexo Hospitalar da 
UFBA). 

. Assessoria  à Associação das Vítimas de Intoxicação por Cádmio e Chumbo de Santo 
Amaro – AVICCA. 

. Participação com Representação da FAMEB no Pólo de Educação Permanente em Saúde, 
Bahia.. 

. Apoio técnico à Gerência do Distrito Sanitário Barra/RioVermelho, Salvador/BA. 

. Participação no Programa de Intercâmbio Estudantil Nacional da DENEM. 

. Coordenação e execução de Oficinas de Educação em Saúde em escolas e comunidades 

. Assessoria em Políticas de Saúde para a "Associação de Moradores Amigos de Gegê", da 
Gamboa de Baixo. 

. Assessoria em Políticas de Saúde para a "Liga Brasileira de Epilepsia-Capítulo Bahia". 

. Projeto MED&CINE. 

. Programa de Orientação Educacional – POE. 

. Coordenação e atendimento na Clínica da Dor/UFBA. 

. Assessoria à Gestão Municipal de Saúde do município de Lauro de Freitas. 

. Participação em Grupo de Trabalho de Saúde do Trabalhador da ABRASCO. 

. Participação em Comitê Técnico do IBAMA. 

. Consultoria à ANAMT - Associação Nacional de Medicina do Trabalho. 

. Projeto de Educação e Saúde na região de Subaúma/Oitis – ACC. 
 
 
EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 

.  Seminário Interno de Treinamento para o pessoal de Vigilância, Portaria e Higienização, 
da FAMEB e COM. 

 
 

INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

.  Medical College Philadelphia. 
 
 
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
 

.  Projeto de cooperação entre o Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio 
Ambiente da  ENSP e o Programa de Mestrado em Saúde Ambiente e Trabalho da Faculdade 
de Medicina da Bahia UFBA , aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) no chamado Edital "Casadinho" (007/2006). 

. Gestão Municipal de Saúde de Salvador/Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho - estágio de 
internos em Medicina Social e residentes em Medicina Preventiva e Social. 

. Gestão Municipal de Saúde de Lauro de Freitas  - estágio de internos em Medicina Social e 
residentes em Medicina Preventiva e Social. 

. SESI - Convênio de Cooperação para estágios de residência em Medicina do Trabalho e 
práticas de educação em saúde para operários da construção civil. 

. CESAT - parceria em projetos de pesquisa, ensino e extensão. 

. Fundacentro - colaboração em projeto de pesquisa. 

. FUNDIPESCA - parceria para execução do Programa de Educação em Saúde em 
Subaúma/Oitis. 

. FIOCRUZ - parceria para desenvolvimento de pesquisas para a graduação e pós-graduação. 
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PREMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE 
 

. Prêmios  Alfredo Britto; Juliano Moreira; Manoel Vitorino e Nina Rodrigues  

. Por Dra Aldina Barral 
 Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências, Academia Brasileira de Ciências. 
 World Scientists Forum International Awards-Science & Medicine, International 

Research Promotion Council. 
.  Por Dr. Manoel Barral Netto 

 Pesquisador do Ano da UFBA, FAPEX. 
 Prêmio Sendas de Saúde. 

 
 

PERSPECTIVAS PARA O EXERCICIO DE 2007 
 

. Inauguração da Bibliotheca Gonçalo Muniz, no Terreiro de Jesus. 

. Implantação da Transformação Curricular. 

. Reforma na Ala Nobre da FAMEB - Terreiro de Jesus. 

. Ocupação dos espaços, já definidos, na FAMEB - Terreiro de Jesus, a partir da inauguração 
da Bibliotheca Gonçalo Muniz. 

. Realização de concursos públicos para docentes. 

. Aquisição de novos equipamentos para melhoria no desenvolvimento de atividades 
administrativas e realização de aulas. 

 
 
 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
 
 
UM BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
 

O início da história do ensino de odontologia no Brasil tem a Bahia como protagonista, visto 
que, aqui e no Rio de Janeiro foram criados os dois primeiros cursos do País, através do Decreto no 
9.311, de 25 de outubro de 1884. Ressalte-se que o Curso de Odontologia na Bahia foi criado anexo 
à Faculdade de Medicina, no prédio do Terreiro de Jesus, funcionando como tal pelo período de 60 
anos. Em 24 de março de 1947, no ano seguinte à criação da Universidade da Bahia, o deputado 
federal Eloy José da Rocha, apresentou a Câmara Federal, o projeto de lei que transformava as 
Escolas de Odontologia do Rio Grande do Sul e da Bahia, em Faculdades autônomas. Uma vez 
aprovado o projeto, o Presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra assinou, em dezembro 
de 1949, o decreto de autonomia dos referidos cursos. Todavia, só em 29 de setembro de 1958 foi 
inaugurada a sede própria da Faculdade, localizada no bairro do Canela. Hoje, a Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FOUFBA) apresenta uma estrutura complexa que 
articula atividades acadêmicas e assistenciais, funcionando de forma interdependente em um 
mesmo espaço físico. 
 
A FOUFBA HOJE – Características Gerais 
 

No prédio da FOUFBA estão instalados laboratórios didáticos e de pesquisa, laboratório de 
experimentação animal, biblioteca, anfiteatros, salas de aula e uma estrutura ambulatorial de 
grande porte. Tal estrutura envolve serviços de apoio diagnóstico, como o centro de radiologia e o 
laboratório de anatomia patológica, e uma capacidade instalada de 160 consultórios odontológicos, 
distribuídos em oito clínicas, um serviço de urgência, um centro cirúrgico, um centro de laser e a 
Bebê Clínica Prof. Myaki Issáo, onde são atendidos em média 500 pacientes/dia através do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A adequada manutenção de uma unidade com estas características, no 
sentido de garantir a qualidade do ensino e a qualidade da atenção, tem representado um grande 
desafio. Todavia, apesar da falta de investimentos por parte do governo federal e da enorme 
carência de pessoal, tanto de docentes quanto de técnicos com qualificação específica para atender 
as necessidades da Unidade, a comunidade da FOUFBA tem buscado desenvolver da melhor forma 
possível a sua importante função social.  
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ATIVIDADES 
 
1. ENSINO 
 
 São oferecidas semestralmente 50 disciplinas de graduação para o Curso de Odontologia e 
01 para o de Fonoaudiologia. O Curso de Odontologia tem 620 alunos regularmente matriculados e 
diplomou 118 no ano de 2006. Existem dois cursos de pós-graduação stricto sensu, o Mestrado em 
Odontologia e o Programa Integrado de Pós-Graduação em Odontologia UFBA/UFPB, nível de 
doutorado, através de termo de cooperação com a Universidade Federal da Paraíba, nos quais 56 
alunos estiveram regularmente matriculados em 2006. Foram defendidas no ano 09 dissertações de 
mestrado e 06 teses de doutorado. A FOUFBA oferece ainda 06 cursos de pós-graduação lato sensu 
(especializações em Ortodontia, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Endodontia, Implantodontia, Prótese 
Dentária E Educação e Saúde), envolvendo 79 alunos matriculados. Em 2007, serão também 
oferecidos os cursos de especialização em Periodontia e Radiologia.  
 

1.1. Assistência odontológica 
 

As disciplinas clínicas do curso de graduação desenvolvem as suas atividades práticas nos 
ambulatórios e/ou serviços da Faculdade, sendo executadas ações de promoção da saúde e de 
prevenção das doenças bucais, bem como procedimentos cirúrgicos, restauradores e de reabilitação 
oral. Estima-se que em 2006 foram realizados em média 12.500 procedimentos odontológicos/mês 
(50.000 procedimentos/semestre). No Quadro I, são descritos alguns dos procedimentos realizados e 
sua média mensal estimada. 
 
 

Quadro 1 -  Média mensal estimada de procedimentos odontológicos, FOUFBA, 2006. 
 

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS MÉDIA MENSAL / 2006 

Primeira consulta odontológica 1.410 

Procedimentos de urgência (drenagens de 
abcessos, tratamentos de alveolites e pulpites, 
suturas de feridas, etc.) 

488 

Radiografias periapicais e interproximais 3.500 

Biópsias 30 

Odontologia preventiva (aplicação de flúor e 
selantes, controle de placa, remoção de 
indutos, etc) 

2.182 

Odontologia cirúrgica básica (exodontias, 
tratamento de hemorragias, etc.) 

1.300 

Dentística básica (restaurações de uma ou mais 
faces) 

2.110 

Odontologia cirúrgica especializada (remoção de 
cistos e dentes inclusos, ulectomia, etc.) 

180 

Procedimentos de reabilitação oral (próteses 
fixas, parciais removíveis e totais) 

340 

 
 

1.2. Atividades de ensino extra-muros 
 

Além disso, tem grande relevância no curso o desenvolvimento de atividades práticas extra-
muros, realizadas prioritariamente em áreas do Distrito Sanitário Barra- Rio Vermelho, que 
envolvem o diagnóstico das condições de saúde bucal de grupos específicos, ações de promoção e 
proteção à saúde, envolvendo pré-escolares, escolares, adultos e gestantes, através das disciplinas 
de Saúde Coletiva. No ano de 2006 estas atividades foram desenvolvidas nos bairros do Vale das 
Pedrinhas, Garcia, Federação, Nordeste de Amaralina, Alto das Pombas e Brotas.  
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Os alunos de graduação desenvolvem também a prática assistencial em serviços de saúde, no 
cumprimento do Estágio Supervisionado que, em 2006, foi realizado no Serviço Médico Rubens 
Brasil, na Polícia Militar, na Associação Brasileira de Odontologia/BA, no Hospital Roberto Santos, no 
Hospital Juliano Moreira, no Hospital Santa Isabel, no serviço odontológico da Paróquia da Vitória, 
no Centro Comunitário Cleriston Andrade, entre outros. 
 

1.3. Destaques / ensino de graduação e de pós-graduação 
 

Algumas ações foram efetivadas em 2006 no sentido da melhoria da qualidade do ensino de 
graduação e de pós-graduação: 

 
• Projeto Pedagógico da Faculdade de Odontologia da UFBA - Condução de processo interno 

de discussão envolvendo o colegiado de graduação, departamentos e congregação, além da 
realização de oficina de trabalho em 23/11/2006, visando a reestruturação curricular e a 
revisão do projeto pedagógico do curso de Odontologia. O novo Projeto foi aprovado em 
reunião conjunta da Congregação da FOUFBA e Colegiado de Graduação, em 30.11.06 e, em 
seguida, foi encaminhado à PROGRAD; 

• Programa Integrado de Pós-Graduação em Odontologia –Doutorado- UFBA/UFPB – Condução 
de processo de negociação envolvendo as duas universidades visando o retorno à 
normalidade administrativa do Programa e renovação do convênio. Assim, restabeleceu-se 
em 2006 o ingresso de novos alunos nas áreas de concentração em Estomatologia (UFPB) e 
Laser em Odontologia (UFBA); 

 
2. EXTENSÃO 

 
Inúmeras atividades de extensão foram desenvolvidas pela FOUFBA no ano de 2006. Elas 

envolveram eventos como feiras de saúde, realizadas em bairros do Município (ex: Lobato, 
Cajazeiras XII) com a participação de professores e alunos da Unidade; cursos de curta duração, 
com o objetivo de promover a capacitação e a educação permanente de profissionais da rede 
pública de saúde; cursos de formação de pessoal auxiliar em odontologia (Atendente de 
Consultório Dentário-ACD e Técnico em Higiene Dental-THD); programas preventivos e educativos 
de caráter eventual ou permanente em escolas e creches; além de atendimento ambulatorial na 
própria Faculdade, como o Programa de Atenção à Gestante e o Programa de Atenção à Pacientes 
Especiais. Alguns dos projetos realizados em 2006, ou que se encontram em andamento, estão 
listados abaixo, por Departamento: 
 

2.1. Departamento de Propedêutica e Clínica Integrada 
 

• Curso permanente de Atenção Odontológica a Gestantes e Pacientes Especiais; 
• Curso permanente de Cirurgia; 
• Curso de Biossegurança em Radiologia Odontológica; 
• Curso de Implantodontia; 
• Curso de Estética em Odontologia; 
• Programa Educativo de Saúde Bucal com pacientes da Clínica Integrada da FOUFBA. 

 
 2.2. Departamento de Clínica Odontológica 

• Caráter Permanente: 
 Curso de Prótese Bucomaxilofacial; 
 Curso de Prótese Total; 
 Curso de Endodontia Clínica; 
 COAT – Centro de Oclusão e Articulação Têmporo-Mandibular; 

 
• Caráter eventual: 

 Programa de Promoção de Saúde Bucal para Pacientes com Necessidades Especiais; 
 Seminários de Periodontia Contemporânea; 
 Semana da Integração da Saúde Bucal; 
 Cuidando do Cuidador; 
 Expressão Tridimensional – A Arte na Odontologia; 
 Curso de Diagnóstico e Planejamento em Prótese; 
 Curso de Prótese Fixa e Metal Free; 
 Curso de Cefaléia x DTM. 
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 2.3. Departamento de Odontologia Social e Pediátrica 
 

Em relação à extensão universitária, foram realizadas 24 atividades em 2006. Como exemplo, 
vale citar: 

 
• Formação técnica em Odontologia - nível médio (cursos de Auxiliar de Consultório Dentário 

e de Técnico em Higiene Dental); 
• Atualização profissional (Curso de Cefalometria, Introdução à Bioestatística, Informação em 

Saúde); 
• Assessoria técnica a municípios da Região Metropolitana de Salvador (Camaçari e Lauro de 

Freitas); 
• Atividades de atenção à saúde bucal de crianças e adolescentes (Urgências em 

Odontopediatria; Clínica de Urgência Infantil em Cariologia); 
• Atividades clínicas de atenção individual (Saúde Bucal na Esfera Pública); 
• Atividades de Saúde Coletiva (Feira de Saúde na Associação de Moradores Alecrim; Atenção 

à Saúde Bucal na Escola Municipal Arthur de Sales; Projeto Santo André). 
 

Várias destas atividades foram realizadas em parceria com outras instituições ou entidades 
como secretarias municipais de saúde e associações de bairro. 
 
3. PESQUISA 
 
 O investimento institucional na consolidação da pós-graduação e na titulação do corpo 
docente (Quadro 2) tem tido reflexos significativos no desenvolvimento da pesquisa e no 
crescimento da produção científica da FOUFBA. A Unidade participa de programas institucionais de 
formação estudantil (PET/UFBA/CAPES), de iniciação científica (PIBIC/UFBA) e de apoio à pesquisa 
(PRODOC). Além disso, um número crescente de projetos, individuais ou de grupos, tem sido 
contemplado com financiamento através da FAPESB, CNPq ou outras fontes oficiais. Observa-se 
também, que é significativo o número de alunos de graduação vinculados a algum projeto de 
pesquisa de forma voluntária.  
 

Quadro 2- Perfil de titulação dos departamentos (doutorado). 
 

Departamento 
Professores 

efetivos 
Professores 

afastados para PG 
Total de 
Doutores 

Clínica Odontológica 22 2 10 

Odontologia Social e Pediátrica 21 2 9 

Propedêutica e Clínica Integrada 24 - 14 

 
 
 3.1. Programa Integrado de Pós-Graduação em Odontologia / Doutorado – UFBA/UFPB 
 
Linhas de Pesquisa: 
 
a) Biomodulação do repara tecidual - estudo dos efeitos da luz laser e outras fontes luminosas sobre 

o reparo dos tecidos moles e mineralizados através do uso de modelos in vitro e in vivo;  
b) Lasercirurgia – estudo dos efeitos dos laseres na realização de procedimentos cirúrgicos na 

prática odontológica através do uso de modelos in vivo; 
c) Laserterapia clínica – estudo dos efeitos da laserterapia no tratamento de patologias do 

complexo bucomaxilofacial;  
d) Fotobiologia – estudo dos efeitos das diversas fontes de energia luminosa capazes de influenciar 

os processos biológicos utilizando modelos in vitro e in vivo; 
e) Laseres nos processos infecciosos – estudo dos efeitos da fotosensibilização letal de laseres 

cirúrgicos sobre microorganismos.  
 

 O Programa tem em andamento 25 projetos de pesquisa vinculados a trabalhos de tese dos 
alunos ou ao grupo de pesquisa de Laser em Odontologia. Os referidos projetos são 
majoritariamente contemplados com bolsas da CAPES, CNPq e FAPESB e/ou contam com 
financiamento dessas agências. 
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 3.2. Mestrado em Odontologia 
 
Linhas de Pesquisa: 
 
a) Materiais odontológicos; 
b) Diagnóstico por imagem e novos exames imaginológicos; 
c) Diagnóstico e tratamento em endodontia; 
d) Laser em odontologia; 
e) Oncologia das vias aero-digestivas superiores; 
f) Reparo em odontologia; 
g) Epidemiologia em saúde bucal.  
 

Estão em andamento 39 projetos de pesquisa vinculados às dissertações dos alunos regulares. 
 

3.3. Grupos de Pesquisa 
 
Na FOUFBA existem 15 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e inúmeros projetos em 

andamento, muitos deles com o envolvimento de alunos da graduação, incluindo 12 alunos 
vinculados ao Programa de Educação Tutorial (PET) e 18 bolsistas de Iniciação Científica. Em 2006, 
vale destacar o esforço coletivo no sentido da captação de recursos para pesquisa. Dentre os 
projetos que obtiveram financiamento junto às agências de fomento, vale  citar: 
 
a) Contexto familiar e condições de saúde bucal (2004/06), Coord. Profa Maria Cristina Teixeira 

Cangussu, CNPq;  
b) Perfil epidemiológico das condições de saúde bucal e fatores associados em crianças de 0 a 36 

meses com Anemia Falciforme (2006/08), Coord. Profa Maria Cristina Teixeira Cangussu, Edital 
PPSUS/FAPESB; 

c) Estudo longitudinal das condições de saúde bucal em crianças de creches públicas de Salvador-BA 
(2006/08), Coord. Profa Maria Beatriz Barreto de Souza Cabral, Edital PPP/FAPESB; 

d) Condições de saúde bucal de crianças na primeira infância, adultos e idosos de Salvador-BA: uma 
abordagem do contexto familiar e da qualidade de vida (2006/08), Coord. Profa Maria Isabel 
Pereira Vianna, Edital PPSUS/FAPESB; 

e) Ocorrência, severidade, extensão e risco da Doença Periodontal na comunidade remanescente 
dos quilombos de Barra Bananal e Riacho das Pedras (2006/08), Coord. Profª Gisela Estela Rapp, 
Edital PPP/FAPESB; 

f) Estudo multicêntrico de avaliação do impacto da inserção das equipes de saúde bucal no PSF – 
Região Nordeste, Coord. Prof. Ângelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira (UFRN), PROESF/MS. 

 
 Uma síntese quantitativa dos principais projetos de pesquisa financiados por agências de 
fomento e projetos de extensão da FOUFBA, pode ser vista no Quadro 3.  
 

Quadro 3- Principais Projetos de Pesquisa e de Extensão 
 

Departamento Projetos de Pesquisa Projetos de Extensão 

Clínica Odontológica 01 22 

Odontologia Social e Pediátrica 05 25 

Propedêutica e Clínica Integrada 05 09 

 
 
4. PRÊMIOS 
 

No ano de 2006, professores e alunos da FOUFBA, foram contemplados com prêmios em 
eventos científicos. Como exemplo, vale referir: 
 

1- Laíra Sá Lopes: Alterações oclusais em escolares de Salvador-BA, 2004 (PIBIC 2005). 3º lugar 
da área de diagnóstico em saúde bucal no Congresso da Sociedade Brasileira de Pesquisa 
Odontológica (SBPqO), Atibaia (SP), 2006; 

2- Laíra Sá Lopes: Cárie dentária e contexto familiar na 1ª infância em áreas cobertas pelo 
PSF, Salvador, 2005. 3º. lugar na categoria Miaky Issao no Congresso da Sociedade Brasileira 
de Pesquisa Odontológica (SBPqO), Atibaia (SP), 2006; 
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3- Thaís Regis Aranha Rossi: Alterações oclusais e ambiente familiar em crianças menores de 5 
anos, Salvador, 2005. 2º. lugar na categoria Miaky Issao no Congresso da Sociedade Brasileira 
de Pesquisa Odontológica (SBPqO), Atibaia (SP), 2006; 

4- Luisa Silva Lima: Impacto social das oclusopatias em adolescentes de Salvador, BA, 2005. 3º. 
lugar no Fórum Científico do XXX Congresso Internacional de Odontologia da Bahia, Salvador 
(BA), 2006. 

5- Alessandra Castro Alves, Renata Mattos-Graner, Ruchele Dias Nogueira. Estudo prospectivo 
do padrão de colonização inicial da cavidade bucal de bebês de creches públicas de 
Piracicaba (SP) por genótipos de Streptococcus mutans (SM). Primeiro lugar na categoria 
painel em odontopediatria no 37o Encontro do Grupo Brasileiro de Professores de 
Odontopediatria e Ortodontia, Porto de Galinhas (PE), 2006. 

 
5. CONCURSOS 
 

São enormes as dificuldades enfrentadas pela Unidade em relação à carência de pessoal 
docente (existem hoje 36 professores substitutos em atividade) e de servidores técnico-
administrativos. No ano de 2006, dois novos docentes efetivos ingressaram no quadro da FOUFBA, 
ambos lotados no Departamento de Clínica Odontológica. Além disso, foram realizados três 
concursos públicos para docentes, sendo que os aprovados deverão ser contratados no semestre 
2007.1.  

 
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

• Instalação da Comissão de Ética na Experimentação Animal (CEEA) da FOUFBA, em 
25.08.2006; 

• Aprovação pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do registro do Comitê de 
Ética em Pesquisa da FOUFBA, em reunião de 22.11.2006; 

• Lançamento do Movimento pela Restauração da Fachada da Faculdade de Odontologia – 
REFOUFBA, em Sessão Especial da Congregação, realizada em 29.09.2006; 

• Comemoração dos 15 anos do Programa de Educação Tutorial (PET/Odontologia), em 
24.11.2006. 

 
7. PERSPECTIVAS PARA 2007 
 

Em 2006, 48 anos depois da inauguração do atual prédio da FOUFBA, a comunidade da 
Faculdade de Odontologia deu início de uma nova luta. A luta pela restauração da fachada e 
recuperação da área externa da Faculdade. A meta a ser alcançada é a reinauguração deste prédio 
em 29 de setembro de 2008, no seu cinqüentenário. Ao tornar público este processo cabe fazer 
algumas considerações preliminares. Em primeiro lugar considera-se ser dever do Estado brasileiro a 
manutenção das Instituições Federais de Ensino Superior. Trata-se de um patrimônio da sociedade, 
fundamental para o seu desenvolvimento e alcance pleno da soberania do País. Todavia, a histórica 
escassez de recursos tem imposto a dirigentes, servidores, docentes e estudantes a adoção diária de 
estratégias de sobrevivência. Assim, a comunidade decidiu iniciar esta luta no sentido da 
restauração deste patrimônio e buscará, por caminhos diversos, captar os recursos necessários para 
a concretização deste sonho, que é de muitos e por isso será possível realizá-lo. Em segundo lugar, 
cabe referir o reconhecimento de que a FOUFBA tem inúmeros outros problemas estruturais, para 
alguns, prioritários em relação à fachada e que se colocam como desafios a serem cotidianamente 
enfrentados. Entretanto, está longe de ser supérfluo, o desejo de ver este prédio belo e majestoso, 
como era na sua inauguração. A imagem social da Instituição passa também pela sua aparência 
externa, há um sentido simbólico que não pode ser ignorado e que é responsabilidade de todos 
resgatar. Assim, ao longo do ano de 2007, serão empreendidos os esforços necessários à 
concretização desta obra.  
 

Outros projetos da maior relevância serão também implementados em 2007, valendo citar: 
 
• Implantação do novo Projeto Pedagógico do Curso; 
• Consolidação / qualificação da pós-graduação stricto sensu; 
• Implantação do Sistema de Informação em Saúde Bucal (SISB); 
• Reestruturação da Central de Atendimento ao Paciente (CAP), com a implantação de 

projeto de humanização da atenção e modernização dos processos de acolhimento, 
triagem, agendamento, referência e contra-referência; 

• Renovação de ambulatórios e laboratórios didáticos. 
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INSTITUTO DE BIOLOGIA 
 
 
1. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2006 
 

. Implantação da Gerência Administrativa e seus Núcleos (Acadêmico, Administrativo e 
Específico), visando melhorar funcionamento e o atendimento à Comunidade, aliada a 
reestruturarão física do setor Administrativo. 

. Criação do “Salão Nobre” do Instituto de Biologia. 

. Conclusão do projeto de Reformulação Curricular do Curso de Ciências Biológicas 

. Reformulação dos critérios de recredenciamento de docentes visando o aumento da 
Produção Intelectual do Programa. 

. Transformação dos resultados dos projetos desenvolvidos pelos alunos nas disciplinas do 
curso de pós-graduação produtos de divulgação. 

. Aumento da velocidade e da taxa de conversão de dissertações em artigos publicados. 

. Ampliação de cooperações internacionais. 

. Ampliação do número de vagas para atendimento à demanda regional de formação de 
mestres profissionais em Ecologia. 

. Divulgação dos produtos do curso (resultados de pesquisas e disciplinas) junto à sociedade 
civil (mídia impressa e Internet). 

. Reformulação e Implantação da grade curricular do Programa. 
 
  

2. AÇÕES EMPLEMENTADAS, METAS ALCANÇADAS EM 2006 E AVALIÇÃO DAS NÃO 
IMPLEMENTADAS. 
 

. IMPLANTAÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA e Funcionamento dos Núcleos Acadêmico e 
Administrativo. (META ALCANÇADA – instalação da secretaria única dos Departamentos e 
colegiados de Graduação e Pós-graduação, com maior agilidade de atendimento e 
funcionamento).  Núcleo Específico ainda em processo de implantação, necessitando dos 
recursos para a adequação de espaço físico ao seu funcionamento.  

. Criação do “Salão Nobre” do Instituto de Biologia (META ALCANÇADA – disponibilização de 
espaço climatizado, com infra-estrutura para vídeo-conferências, defesas de teses, 
dissertações, monografias, formaturas, palestras e outras atividades , através de 
financiamento patrocinado pela CETREL S.A.). 

. CONCLUSÃO DO PROJETO DE REFORMULAÇÃO CURRICULAR do Curso de Graduação – em 
06/2006 com previsão de implantação em 2007.1 (1º semestre) e 2007.2 (demais 
semestres).  

. EDIÇÃO DO “CATÁLOGO ELETRÔNICO DE MONOGRAFIAS”, semestres 2006.1 (13) e 2006.2 
(13), contendo os resumos dos trabalhos de conclusão de curso do Bacharelado em Ciências 
Biológicas – modalidades: Ecologia e Zoologia (www.biologia.ufba.br)   

. EDIÇÃO DO DOCUMENTO “O Curso de Ciências Biológicas em Números”, versão 2006. 

. CONVÊNIOS DE PARCERIA PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS  CURRICULARES E 
ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES – mais cinco novas parcerias de empresas conveniadas, 
(atualmente totaliza 37), com o encaminhamento de 20 estágios curriculares e 20 estágios 
voluntários.  

 
ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

. Implantação das normas de recredenciamento (META ALCANÇADA – PROFESSORES QUE NÃO 
ATENDERAM AS NORMAS FORAM DESCREDENCIADOS DO PROGRAMA) 

. Estabelecimento de expectativas de aumento progressivo da qualidade da produção (META 
ALCANÇADA – OS INDICADORES DE PRODUTIVIDADE INTELECTUAL DO PROGRAMA 
AUMENTARAM). 

. Capacitação dos alunos no primeiro semestre letivo em delineamento experimental e 
estatística aplicada à ecologia (META ALCANÇADA – MUDANÇA NA GRADE CURRICULAR). 

. Alteração do formato das dissertações (capítulos = manuscritos) e cobrança de 
comprovante de submissão para homologação da defesa (META ALCANÇADA – FORMATO 
ALTERADO PASSANDO A VIGORAR PARA OS INGRESSOS EM 2005). 

. Oferecimento aos orientadores de modelo de acompanhamento rigoroso de cronograma de 
desenvolvimento do trabalho de dissertação pelos alunos (META ALCANÇADA – DISPONÍVEL 
EM www.ecologia.ufba.br ). 
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. Levantamento das cooperações existentes e estabelecimento de convênios e parcerias 
formais (META EM ANDAMENTO: VINDA DE PROFESSORES VISITANTES DO CANADÁ E FRANÇA – 
CONVÊNIO UFBA/UQAM FIRMADO). 

. Confecção e atualização periódica da página do Programa (META ALCANÇADA EM 2006 – 
RESTRIÇÕES QUANTO A MANUTENÇÃO DEVIDO A LIMITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS). 

. Oferta de cursos de extensão em Ecologia pelos mestrandos do Programa aos estudantes de 
Graduação do IBIOUFBA e outras IES (META ALCANÇADA – 170 ALUNOS DE GRADUAÇÃO 
CAPACITADOS EM 2006). 

 
 
3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

. Criação e Instalação do Laboratório de Informática do Instituto de Biologia, dotado de 20 
computadores interligados em rede, disponível às disciplinas da Graduação e Pós-
Graduação com enfoque em recursos de informática.  

. Reestruturação da CPD dos estudantes com a ampliação de 9 computadores, de uso 
exclusivo dos discentes e sob coordenação do DA. Impacto positivo no desempenho 
discente. 

. Ampliação da participação dos docentes na captação de bolsas no Programa de Iniciação 
Científica (IC); PIBIC-CNPq; PIBIC-FAPESB e PIBIC-UFBA, ampliando o número de bolsas 
disponíveis para alunos de graduação. 

. Implementação de palestras com professores convidados da UFBa e de outras IES através da 
atividade da PG: SEMINÁRIO NOVO E VELHOS SABERES. 

. Capacitação de discentes de graduação em Ecologia através da oferta de minicursos de 
extensão em Ecologia ministrados por estudantes do Programa DE PGEBM. Período: 07/10 à 
04/11/2006. 

. Elaboração de uma proposta para um Mestrado em Zoologia, aumentando e diversificando 
as possibilidades para formação de pós-graduação na Bahia e fortalecendo as linhas de 
pesquisa do Departamento de Zoologia e do Museu de Zoologia. 

 
 
4. DESTAQUES NA GRADUAÇÃO e NA PÓS-GRADUAÇÃO 

 
PRÊMIOS RECEBIDOS 
 

. Prêmio “Selo Cinco Estrelas” premiação máxima  conferida pela Editora Abril/ Guia do 
Estudante em 09/2006 aos melhores curso de Ciências Biológicas do Brasil. Em função de 
tal premiação, o curso participa no GE Guia do Estudante - Melhores Universidades 2006, 
publicado anualmente. 

 
. - ENADE – o curso obteve conceito 4 e conceito 5 no IDD atribuído pelo MEC, à participação  

no  ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, em 2005, o que lhe permitiu 
manter-se entre os melhores do país. 

 
. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA –em que pese uma discreta redução no nº de bolsas 

concedidas(PIBIC/UFBA/FAPESB), a participação do curso no programa resultou na 
apresentação de 34 trabalhos no Seminário 

 
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Nº DE 

BOLSAS 

CONCEDIDAS 
31 22 24 26 15 34 32 

 
 
5. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 
Departamento Biologia Geral 
 

. Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos Educativos para Ensino e Aprendizagem em Evolução 
e Ecologia (SIMDUNAS). Aprovado pela FINEP, no valor de R$ 123.679,50. 

. Projeto de Constituição do Instituto de Computação Inspirada na Biologia. Aprovado pela 
SECTI, no valor de R$ 589.250,00. (dependendo, contudo, da transição de governo). 



Universidade Federal da Bahia - Relatórios Setoriais – 2006 
 

 - 98 - 

. Workshop sobre computação biologicamente inspirada: Perspectivas de pesquisa e 
desenvolvimento na Bahia. Aprovado pela FAPESB, no valor de R$ R$ 3.472,00. 

. IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DAS AFECÇÕES GENÉTICAS 
FIBROSE CÍSTICA, DOENÇA DE HUNTINGTON E SÍNDROME DO X-FRÁGIL NO SERVIÇO DE 
GENÉTICA DO IB/UFBA. Salvador. Aprovado pela FAPESB, no valor de R$ 29.808,75 

. Programa Educação Ambiental e qualidade de vida Subprojeto EA em Unidades de 
Conservação Subprojeto Gestão Ambiental na Empresa. 

. Educação Ambiental e prevenção ao tráfico de animais no estado da Bahia. 

. Identidades de gênero e determinismo biológico: percepções de estudantes de cursos de 
graduação da UFBA. 

. Ciências no Ensino Fundamental em Salvador – Bahia: práticas pedagógicas e livros 
didáticos numa perspectiva de gênero. 

. Rede Genômica da Bahia - genoma de Crinipellis perniciosa, fungo causador da vassoura de 
bruxa nos cacauais da Bahia – Grupo IB/UFBA. Número de Registro no SIDOC: 1789 

. Análise da interação Crinipellis perniciosa X cacau na doença vassoura de bruxa utilizando 
os dados do projeto genoma: Identificação de genes envolvidos, da variabilidade do fungo e 
de possíveis alvos para bloqueio da interação. Subprojeto: Proteínas associadas à parede 
celular de C. perniciosa: uma abordagem proteômica. Edital CT-Biotecnologia/MCT/CNPq 
Nº 010/2004. Número de Registro no SIDOC: 2651 

. Anotação do Genoma do Fungo Crinipellis perniciosa – Grupo UFBA/Salvador Período: 2006 
– 2008. 

. Identificação e Caracterização das Enzimas de Biossíntese dos Esteroides de Crinipellis 
perniciosa por Ferramentas de Bioinfomática. 

. Isolamento e Caracterização de Fungos Associados a Cactáceas do Estado da Bahia. 
Período: 2006 – 2008. 

. Citogenética de espécies de Bromeliaceae. 

. Citogenética de espécies de Leguminosae. 

. Citogenética de espécies da flora das dunas do Abaeté. 
 
Departamento de Botânica 
 

. BRIÓFITAS DA CHAPADA DIAMANTINA SETENTRIONAL, BAHIA, BRASIL. (SIDOC 2415), Coordenador: Prof. 
Dr. Cid José Passos Bastos. Apoio / Financiamento: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Estado da Bahia – SEMARH. Sem financiamento. 

. ESTUDOS FLORÍSTICOS E ECOLÓGICOS DAS BRIÓFITAS DA RESERVA ECOLÓGICA DAS PLANTAÇÕES MICHELIN DA 
BAHIA, BAIXO SUL, BAHIA, BRASIL (Convênio UFBA/Plantações Michelin da Bahia, LTDA). (SIDOC 
2696). Coordenador: Prof. Dr. Cid José Passos Bastos. Apoio/Financiamento: Plantações 
Michelin da Bahia LDTA. Sem financiamento. 

. LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DA BRIOFLORA COMO INSTRUMENTO CONSERVACIONISTA NA SERRA DO 
BARBADO, BAHIA. (SIDOC 2795).Coordenador: Prof. Dr. Cid José Passos Bastos. Apoio: 
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia – SEMARH. 
Financiamento: FAPESB (Programa Primeiros Projetos-PPP). 

. BIODIVERSIDADE DE COMPOSITAE NA BAHIA: CARACTERIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO TAXONÔMICA DE TRIBOS E 
GÊNEROS.Coordenador: Profa. Dra. Nádia Roque 

. ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE FURTOS E SEMENTES E SÍNDROME DE DISPERSÃO EM DOIS FRAGMENTOS DE MATA 
ATLÂNTICA NO ESTADO DA BAHIA (SIDOC 2659).Coordenador: Profa. Dra. Nádia Roque. 

. DINÂMICA ESPACIAL DA DIVERSIDADE DE POLINIZADORES E FLORA ASSOCIADA: HETEROGENEIDADE DE HABITATS E 
CONECTIVIDADE FUNCIONAL NO CORREDOR DA MATA ATLÂNTICA (CCM-BA).Coordenador: Prof. Dr. 
Mauro Ramalho. Apoio: Plantações Michelin da Bahia LTDA.Financiamento: CNPq. 

. DIVERSIDADE DE POLINI ZADORES COMO MEDIDA DE QUALIDADE E CONECTIVIDADE NO CORREDOR CENTRAL DA 
MATA ATLÂNTICA NA BAHIA. Coordenador: Prof. Dr. Mauro Ramalho. Apoio / Financiamento: 
FAPESB. 

. ESTUDOS INTEGRADOS EM ÁGUAS DA CHAPADA DIAMANTINA:CONHECER PARA CONSERVAR – 
UFBA.Coordenador: Prof. Dr. Eduardo Mendes da Silva. 

. COMPOSIÇÃO E ESTIMATIVA DA BIOMASSA DAS ALGAS ARRIBADAS EM PRAIAS DO LITORAL BAIANO. Coordenador: 
Prof. Dr. José Marcos de Castro Nunes. 

. MARICULTURA FAMILIAR SOLIDÁRIA NO BAIXO SUL BAIANO – MARSOL.Coordenador: Prof. Dr. Miguel da 
Costa Accioly.Natureza: Extensão. 

. AÇÃO COMUNITÁRIA INTEGRADA NA RECUPERAÇÃO  DA ÁREA DE MANGUEZAL DE PORTO DE SAUÍPE/BA. 
Coordenador: Profa. Dra. Josanídia Santana Lima. Financiamento: CNPq. 

. PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS. Coordenador: Profa. Dra. Josanídia Santana Lima. Apoio: LFC- UPI 
Casa da Cordialidade. 
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Departamento de Zoologia 
 

. Adaptações de vertebrados terrestres ao ambiente semidesértico de Caatinga: uma análise 
quantitativa morfológica e fisiológica. FAPESB. 

. Ampliação e Modernização da Infra-estrutura do Laboratório para Pesquisas de 
Comportamento Animal do Instituto de Biologia – UFBA. FAPESB. 

. Análise morfofuncional do hepatopâncreas de Crustáceos Decápodes como suporte para 
detecção de alterações induzidas por fatores ambientais. FAPESB. 

. Animais peçonhentos de importância médica da Bahia, Brasil. FAPESB. 

. Annelida Polychaeta da Baía de Sepetiba, Rio de janeiro, Brasil. CNPq, MMA. 

. Artotrogidae (Crustacea, Copepoda, Siphonostomatoida) associados a invertebrados do 
litoral sul de Pernambuco.  

. Biodiversidade da aracnofauna e herpetofauna do Parque Nacional do Descobrimento, 
Bahia. IBAMA. 

. Ciência, Arte & Magia: Programa de Popularização da Ciência na Bahia. FINEP. 

. Conservação e uso sustentável de polinizadores de fruteiras irrigadas na região do médio 
São Francisco, visando o aumento da produtividade agrícola.  

. Da agressão à afiliação: evolução da sociabilidade em roedores equimiídeos.  

. Efeitos locais e inflamatórios induzidos pelo veneno do Bothrops leucurus (Serpentes; 
Viperidae). FAPESB. 

. Estudo do veneno de Tityus serrulatus (Scorpiones; Buthidae). FAPESB, CNPq. 

. Estudos da Ecologia e da Biologia das Aves em Ondina, Salvador, Bahia, Brasil. CNPq. 

. Fauna de Siphonostomatoida (Crustacea: Copepoda) associados a esponjas da Baía de  

. Genética de Populações e Organização Genômica de Porifera. CNPq. 

. Geoecologia de meiofauna das Praias de Salvador – BA. 

. Georeferenciamento dos fragmentos da Mata Atlântica de Salvador: Uso de Lagartos como 
Modelos Animais Bioindicadores.  

. Gestão Integrada em Unidade de Conservação de Mata Atlântica. MMA. 

. História natural e status de conservação da Jararaca, Bothrops pirajai (Serpentes; 
Viperidae). IBAMA.  

. Levantamento da Entomofauna na APA Litoral Norte: Estado da Bahia, com Ênfase em 
Brachycera (Insecta: Diptera).  

. Modernização e Adequação da Infra-estrutura do Biotério de Criação de Animais para 
Pesquisas em Etologia e Ecologia do Instituto de Biologia da UFBA.  

. Morfologia Externa e Evolução da Terminália Masculina e do Tórax de Brachycera (Insecta: 
Diptera): Sistemática e Implicações Filogenéticas 

. Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia: Adequação das Coleções Zoológicas 
para Construção e Implementação de Acervo Digital. MMA, FAPESB.  

. Otimização de técnicas de manejo no cultivo artesanal de camarões marinhos. FAPESB. 

. Pantropical Distribution of Nereididae Polychaeta (PARTNER). United States Geological 
Survey.  

. Plano de Manejo para Polinizadores de Fruteiras.  

. PROJETO EMBARC - Bioprospecção, Taxonomia, Filogenia e Biogeografia de Esponjas 
Marinhas do Brasil, Argentina e Chile. CNPq, FAPERJ, Fundación Claraz, Fundación Huinay. 

. Rede de Zoologia Interativa. CNPq. 
 
Projetos vinculados à Pós-Graduação 
 

. Ampliação e modernização da infra-estrutura do laboratório para pesquisas de 
comportamento animal do Instituto de Biologia da UFBA. 

. Anfíbios da Bahia: Taxonomia, História Natural e Estrutura de Comunidades. 

. Apoio à implantação de tecnologias limpas na indústria: normalização, regulamentação 
técnica e credenciamento de Laboratório de Biomonitoramento. 

. Desenvolvimento de técnicas de prevenção e controle de poluição em corpos de água: 
biomarcadores fisiológicos, bioquímicos e moleculares. 

. Processo Ecológico-Chave: Polinização e Diversidade de Polinizadores em Fragmentos de 
Habitats na Costa Atlântica. 

. Manejo e conservação de Polinizadores de Fruteiras tropicais. 

. Rede de interações entre plantas e polinizadores em ecossistemas de relevância ecológica 
no Estado da Bahia. 
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. Indicadores Geológicos Análogos de Parâmetros Oceanográficos e Climáticos nos Corais 
Construtores de Recifes. 

. Estudos integrados em águas da Chapada Diamantina:conhecer para conservar – UFBA 

. Diversidade e Reprodução de Formicidade do Bioma Mata Atlântica. 

. Avaliação de padrões espaciais e temporais das larvas de peixes na Zona Econômica 
Exclusiva do Nordeste do Brasil. 

. Limnologia de Ecossistemas Aquáticos do Estado da Bahia. 

. Estudos epistemológicos e educacionais em Biologia. 

. Anurofauna da Serra do Sincorá e Serra do Rio de Contas, Chapada Diamantina, Bahia 

. Determinação de metais traço e controle de qualidade de invertebrados marinhos: 
subsídios para a melhoria da condição sócio-econômica da comunidade extrativista do rio 
Subaé. 

. Espécies indicadoras de qualidade ambiental da Baía de Todos os Santos, BA. 

. Adaptações de vertebrados terrestres ao ambiente semidesértico de Caatinga: uma análise 
quantitativa morfológica e fisiológica. 

 
 
6 – PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

. Programa Nacional para o Livro Didático do Ensino Médio (PNLEM) do MEC/FNDE. 

. Seminários Novos e Velhos Saberes. Coordenação: Dr. Eduardo Mendes da Silva e 
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento. 

. Maricultura Familiar Solidária no Baixo sul baiano – MARSOL. Coordenador: Miguel Accioly. 

. Programa Permanente de Atualização em Biologia (PROPAB) – 250 horas.(Permanente). 

. Estudo de cariótipo – serviço gratuito para a comunidade. (Permanente). 

. CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA MOLECULAR – 80 horas. 
(Permanente). 

. Curso de Capacitação de Multiplicadores em Educação Ambiental – - Grupo de combate à 
pesca com bomba. (RA, 16h). 

. Curso de Formação em Educação Ambiental para Docentes da Rede Pública Municipal de 
Ensino de Salvador (80h). 

. Temas Selecionados de Ciência, Educação e Gênero (45h). 

. Gênero, Sexualidade e Ensino de Ciências (45h). 

. Programa de Genética na prática Social. (Permanente). 

. Programa de Educação Sexual – PROEDSEX. (Permanente). 
 
 
7 – EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 

. Comemoração dos 35 anos de existência e funcionamento das Instalações do Instituto de 
Biologia no campus de Ondina, em 22 de setembro de 2006, marcado pelas seguintes 
atividades: 

a. inauguração das novas instalações da Diretoria, Gerência Administrativa e do Núcleo 
administrativo; 

b. inauguração do “Salão Nobre” com capacidade para 45 pessoas e infra-estrutura 
para vídeo-conferências, além da Galeria de fotos dos ex-diretores do Instituto de 
Biologia (Patrocínio da CETREL S.A.); 

c. inauguração das instalações físicas do Núcleo acadêmico, Nova sala da Congregação, 
Sala de convivência dos servidores e demais dependências anexas. 

. SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E BIOMONITORAMENTO, Data: 25/04/2006.  

. III SEMBIO – SEMANA DE BIOLOGIA, Período: 04 a 08/09/2006. 

. CURSOS DE EXTENSÃO EM ECOLOGIA, Período: 07/10 a 04/11/2006. 

. Seminário sobre a Síndrome do X Frágil: Perspectivas atuais no Diagnóstico e Tratamento 
no estado da Bahia. Data: 29/11/2006. 

. I Encontro de Jovens Cientistas da Bahia. Data:18 a 20/10/2006. 
 
8 – INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 
INTERNACIONAL 

. Desde 2001: estudante oriundo do Gabão, egresso em 2006.1. 

. 2006.1: um estudante da Universidade da Flórida/EEUU cursou disciplinas e realizou estágio 
no Laboratório ECOPOL, sob supervisão do Professor Mauro Ramalho; 
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. 2006.2: estudante da University of Scranton/Pensilvania, cursou três disciplinas; 

. 2006.1: três alunos do IBIO participaram do Programa de Intercâmbio Internacional: um na 
Universidade de Coimbra / Portugal, um na Universidade de Espanha e um na Inglaterra. 

 
NACIONAL 

. 2006.1, o Curso recebeu uma aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por 2 
semestres; e um aluno encontra-se se aperfeiçoando na UFRJ, na área de Imunologia. 

. Intercâmbio UFBA - Universidade da Flórida (EUA). 

. Pós-Doutorado, Centro de Pesquisa e Extensão Pesqueira do Nordeste, CEPENE, Brasil : 
Prof. Everaldo Lima de Queiroz. 

 
9 - CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
 

. Convênio de Cooperação Técnica, Científica e Cultural entre UFBA – Plantações Michelin da 
Bahia Ltda. (Dept. Botânica) 

. Convênio UFBA/ CETREL S.A./FAPEX através do Projeto: “Estudo Temporal Interdisciplinar 
da Vida Bentônica Oceânica sob a influência dos Emissários Submarinos da CETREL e da 
LYONDELL (Ciclo 2006)”. Coordenação: Profa. Dra. Marlene Campos Peso de Aguiar. 

  
Pós-Graduação 
 
  Durante o ano de 2006 os docentes firmaram parcerias com as seguintes Instituições / 
Centros de Pesquisa: 

. Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente - UEFS. 

. Programa de Pós-Graduação em Botânica - Universidade Estadual de Feira de Santana. 

. Centro de Pesquisa em Filosofia da Natureza e Estudos da Ciência da Universidade de 
Copenhague. 

. Departamento de Biologia Ambiental da Universidade de Guelph, Canadá. 

. Departamento de Ciências biológicas da Universidade do Quebec em Montreal, Canadá 

. Departamento de Filosofia da Universidade de Helsinki, Finlândia.  

. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. 

. Universidade do Porto, Portugal - convênio CNPq x ICCTI. 

. Universidade de Strassburg.                                          

. Universitá degli Studi di Napoli Federico II – Itália. 

. Rede Baiana de Metrologia (RBME) – Brasil/Salvador.  

. Departamento de Biologia Marinha da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

. Universidade Católica de Salvador.  

. Laboratório de Hidrodinâmica e Sedimentologia Costeira e Estuarina, do Instituto de 
Geociências da UFBA.  

. The University of Sydney, Australia). 

. Sciences de lhabitat, Pêches et Océans, Canadá. 

. Tjärnö Marine Biological Laboratory, Suécia. 
 
 

10 – PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES / DOCENTES VINCULADOS A UNIDADE 
 

. Agraciado com o prêmio Mouton d'Or, dado pelo periódico Semiótica e pela editora Mouton 
de Gruyter ao melhor artigo publicado no ano de 2006: Prof. Charbel Nino El-Hani pelo 
artigo:"A Semiotic Analysis of the Genetic Information System", publicado em Semiótica 
160: 1-68, em colaboração com João Queiroz (pós-doc do grupo de pesquisa) e Claus 
Emmeche.  

. Profa. Renata Leite  menção honrosa pelo trabalho:“O envolvimento do cromossomo 18 à 
gagueira familiar no Brasil” apresentado  no XIV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. 

. Prof. Dra. Josanídia Santana Lima recebeu o Prêmio como Melhor Artigo Científico do I 
Congresso Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Humanao-MADEHUMAN, 
UPADI- Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros 

 
 
11 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

. O Coordenador do Museu de Zoologia, Professor Marcelo Felgueiras Napoli, convidado pela 
Pró-Reitoria de Extensão para integrar a "Comissão de Memoriais e Museus da UFBA". 
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. Criação de normas e de uma Comissão de Ética para Uso de Animais no Instituto de Biologia 
da UFBA. 

 
 
12 - PERSPECTIVAS PARA 2007 
 

. Implantação do Programa de Doutorado em Ecologia. 

. O Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento implanta seu novo 
Regimento Interno. 

. Implementação do novo currículo da Graduação, ampliação das parcerias e convênios e 
melhoria das condições de infra-estrutura das salas de aula, incluindo a climatização dos 
anfiteatros. 

. Implantação da comissão de ética para pesquisa com animais no IBIO. 

. Reestruturação do espaço físico do Dept. de Botânica visando o atendimento das demandas 
dos grupos de pesquisa. 

. Aprovação da criação do Museu de História Natural (MHN) do IBIOUFBA pelo CONSUNI. 

. Inclusão das instalações da sede do Museu de História Natural (MHN) e da Casa de 
Vegetação do IBIO no Plano Diretor da UFBA. 

. Submissão a CAPES da proposta de criação do Mestrado em Zoologia. 

. Submissão a CAPES da proposta de criação do Mestrado em Genética e Biologia Celular. 

. Discussão para a criação do Seminário Interno de Extensão do IBIO. 
 
 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ICAD 
 
 
Metas definidas para o ano de 2006 
 

A meta definida para o ICAD em 2006 foi à implantação da unidade, com os cursos de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, Geologia, Geografia, Administração, Química e Biologia 

 
 

Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas 
 

. Realização de concurso para contratação de docentes pra a unidade. 

. Realização de concurso vestibular em junho/julho de 2006. 

. Ingresso de 240 alunos em 2006.2. 

. Compra de equipamentos e montagem de laboratórios. 

. Início das aulas 2006.2 em 24 de outubro de 2006. 
 

Todas as metas foram cumpridas, apesar de atrasos em algumas delas, o que não 
comprometeu o andamento do ensino na unidade. 

 
 

Principais projetos de pesquisa 
 

Apesar da unidade encontrar-se em sua fase inicial de implantação, já conta com alguns 
projetos de pesquisa trazidos pelos professores que já possuíam esses projetos vinculados a outras 
unidades. Dentre esses se destacam: 

 
. Comportamento das Bacias Sedimentares do Nordeste Brasileiro, em parceria com Instituto 

de Geociências da UFBA – FINEP. 
. Desenvolvimento de Metodologias para estudos de contaminação de aqüíferos em áreas de 

disposição de resíduos sólidos – FAPESB. 
. Implantação de Novos Campi, objetivando criar infra-estrutura de pesquisa para a unidade – 

FINEP. 
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Perspectivas para o exercício de 2007 
 

As principais metas a serem perseguidas no ano de 2007 são: 
 

. Construção de um prédio de laboratórios e um prédio para salas de aula e gabinete de 
professores. 

. Cursos de extensão voltados para reciclagem dos professores da rede de ensino 
fundamental e médio na região. 

. Projeto de implantação de um Mestrado acadêmico multidisciplinar. 

. Consolidação de algumas linhas de pesquisa já iniciadas. 

. Aumento do número de professores com doutorado, considerando que cerca de 6 
professores estão em fase de conclusão. 

. Implantação de laboratórios de pesquisa através de projetos já aprovados. 

. 2 seminários para discussão sobre problemas ambientais da região. 
 
 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO 
 
 
Metas definidas para 2006 
  

Com base no planejamento da Universidade Federal da Bahia foi desenvolvido um 
planejamento estratégico, para o Instituto de Ciências da Informação – ICI no ano de 2006, 
priorizando algumas metas: 

 
. Ampliação quadro docente; 
. Fortalecimento da pesquisa na pós-graduação, aumento da inserção da graduação no 

processo de pesquisa; 
. Ampliação oferta de estágio para o alunado; 
. Criação do núcleo de extensão e o núcleo de laboratório no ICI; 
. Realização e participação de eventos; 
. Reforma da estrutura física do prédio do ICI campus Canela e Ondina; 
. Implementação de uma política de desenvolvimento de pessoal técnico- administrativo; 
. Apoio às ações do centro acadêmico de Biblioteconomia e do diretório acadêmico de 

Arquivologia e providenciar melhorias de infra-estrutura. 
 
Ações Implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas 

 
Para cumprimento das metas foram desenvolvidas ações como: 

 
. Para ampliação do quadro docente realizaram-se concursos públicos para professores, nos 

Departamentos de Fundamentos e Processos Informacionais e no Departamento de 
Documentação e Informação,priorizando o curso de Arquivologia, que desde que foi criado 
em 1998, não tinha sido contemplado com professor especial. 

. Dois professores integrantes do plano de qualificação docente completaram o Programa de 
Pós-Doutorado em 2006, enquanto outro professor saiu para pós-doutoramento. Além disso, 
um professor retornou do doutoramento, permanecendo quatro em fase de 
desenvolvimento de tese. 

. Para fortalecimento da pesquisa, realizaram-se seminários internos, os quais ajudaram 
disseminar o conhecimento científico e a integrar os grupos de pesquisa; atualmente o ICI 
conta com dez grupos de pesquisa, no CNPq,devidamente certificados pela UFBa.   

. Oferta de estágio: para atingir esta meta vários convênios e acordos foram efetivados com 
instituições como a Fundação João Fernandes Cunha, CIEE, Ministério Público Federal, 
Procuradoria da República da Bahia, entre outros o que vem atendendo a demanda do 
estagio curricular e extracurricular. 

. Em novembro a Congregação a criação de núcleos de extensão de laboratórios. O de 
extensão vem possibilitar a inserção dos professores aposentados, conforme resolução do 
CONSEPE/06.  O Núcleo de laboratórios é integrado pelos laboratórios acadêmico de 
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Informática e o Laboratório de Preservação, Conservação e Higienização, prevendo-se a 
criação do laboratório de editoração. 

. Realização e Participação de eventos: O ICI participou da calourada 2006, com apoio dos 
alunos do CA Biblioteconomia, do DA de Arquivologia e de docentes. Participou também de 
seminários internos e externos a exemplo do ENEBD, do SNBU, do VII ENANCIB,do II 
Integrar. 

. Foram feitas algumas reformas nos prédios do ICI Canela e Ondina. O apoio de PROPLAD em 
2006 foi importante para o prédio do ICI- Ondina, que encontra-se em estado lastimável de 
conservação, hoje esta em obras, gestionada pela Prefeitura do Campus, com recursos do 
ICI, conseguindo no mês de Novembro. As mudanças no ICI Canela estão sendo também 
efetivadas. 

 
. Pessoal técnico- administrativo: foi efetivo o apoio da Pró-reitoria de Desenvolvimento de 

pessoas - PRODEP para o desenvolvimento dos recursos humanos. O resultado foi o 
atendimento às reivindicações antigas dos funcionários , e o treinamento para qualificação 
marcado para inicio de 2007.1. 

. Centro e Diretório Acadêmicos: Ações de apoio aos estudantes na realização do evento 
Encontro Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia,Documentação, Ciências e Gestão da 
Informação” , para o que foi disponibilizada toda infra-estrutura do ICI, também de outros 
espaços da UFBa. Na parte cientifica houve a colaboração da maioria dos professores, dos 
colegiados de graduação e de pós-graduação. 

 
As metas poderiam ser muito mais intensificadas, entretanto há limitações financeiras, infra-

estruturais e de recursos humanos.  
 
Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de produção e pós-graduação 

 
O corpo docente do ICI da pós-graduação e graduação vem ampliando sua capacidade de 

produção na medida em que novos projetos de pesquisa vem sendo implementados, produzindo mais 
publicações, contribuindo para inovação e criação de novas visões do conhecimento das ciências de 
informação. 
 

Com o crescimento numérico do quadro de professores permanentes pela qualidade de suas 
titulações, ocorreu uma intensificação da produção docente do PPGCI. O corpo docente vem 
produzindo uma articulação mais produtiva dos discentes em seus projetos de pesquisa, o que 
ampliou em 2006 as publicações com co-autoria com os orientandos.  
 

Estão em andamento os projetos de reformulação curricular dos cursos de graduação de 
Arquivologia e Biblioteconomia sobre a coordenação dos colegiados dos respectivos cursos.  
 

Foi elaborado e aprovado no Colegiado de Biblioteconomia e Arquivologia, o Manual de 
Orientação Acadêmica.  
 

Os alunos de Arquivologia participaram, pela primeira vez, da matrícula WEB em 2006.2. 
Está sendo instalada uma sala laboratório, na sala 06 do ICI Canela, para as aulas de organização 
temática, tecnológica da informação, gerenciamento eletrônico de documentos e outras disciplinas. 
 

Todas estas atividades são importantes para fomentar a vivência do alunado na vida 
acadêmica, habilitando-os para a pesquisa científica. 
 
Destaques em relação ao ensino de graduação e pós-graduação 
 

. Credenciamento de mais dois professores doutores para o Colegiado de Pós-graduação e 
retorno de dois professores que concluíram o pós-doutorado. 

. Credenciamento de mais um docente doutor para o colegiado da pós-graduação (Professora 
Henriette Ferreira Gomes) que também foi eleita e secretaria geral da ANCIB. 

. Indicação de melhores trabalhos apresentados no GT3 – Mediação, Circulação e Uso da 
Informação, no VII ENANCIB das professoras Henriette Ferreira Gomes e Aida Varela Varela. 

. Participação de docentes em bancas examinadoras de Dissertação e teses, dentro da 
Instituição e em outras instituições em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. 

. Primeiro lugar de Dissertação de mestrado do ano de 2006 do VII ENANCIB. 

. Prêmio PIBIC da área de ciências sociais aplicadas. 
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. Participações de Professores do ICI em comissões cientificas e comitês editoriais de revistas 
nacionais e internacionais. 

. Participações de Professores como avaliadores de artigos para revistas nacionais e 
internacionais. 

. Realização de processo seletivo com aprovação de 13 novos mestrandos para o PPGCI, que 
integraram seu corpo discente a partir do ano letivo de 2007. 

 
Principais Projetos de Pesquisa 

 
Os projetos de Pesquisa vêm intensificando com a ampliação do quadro de professores 

doutores e credenciamento de grupos de pesquisa. Todos os dez grupos estão com projetos de 
pesquisa relevantes e, portanto de interesse para o ICI. 
 

Considera-se destacar aqui os projetos que engloba toda a UFBa e que o ICI participa ou 
coordena como, por exemplo, o CT – INFRA- FINEP – 2005; o projeto do livro “ Um passeio pela 
memória da UFBa através de seus reitores” , que culminou com o desenvolvimento de um trabalho 
mais abrangente solicitado pelo Magnífico Reitor, sobre a história das instituições da UFBa, 
resultando no projeto do Livro “ A memória da UFBa” previsão para ser lançado em 2008, na 
comemoração dos 200 anos da FAMED e instalação da Universidade da Bahia ( depois UFBa) e do 
aniversário do ICI. 
 
 
Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 

 
A principal ação de extensão para o ICI foi à criação do Núcleo de Extensão em novembro de 

2006, sugestão feita pela equipe que trabalhou na reestruturação do hoje Instituto de Ciência da 
Informação, e aprovada em Congregação, porém ainda não tinha sido criado oficial mente. 

 
Com a criação do Núcleo já retornaram ao ICI 04 professores aposentados que já estão 

participando dos projetos. 
 

entre os Projetos de Extensão de caráter permanente temos, a “Feira de Livros do ICI” , em 
2006, que já está em sua quinta edição com a participação ativa do alunado. 

 
Ainda como extensão professores do Departamento de Documentação e Informação – DDI e de 

Fundamentos e Processos Informacionais – DFPI participaram e promoveram seminários, Workshops, 
oficinas, palestras. 
 
  Além de outras ações de extensão destacam-se as participações: 
 

. XIV SNBU – Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, integrando a equipe de 
coordenação geral e científica; 

. no programa de Rádio Comunitária Farol FM, no centro comunitário de Mussurunga, cujo 
tema foi “Universidade e Sociedade: aula aberta à comunidade de Mussurunga e entorno”; 

. na sessão Especial da Câmara de Vereadores de Camaçari, relativa a discussão para 
implantação do Arquivo Público Municipal de Camaçari, quando o ICI foi convidado a 
participar; 

. V ENANCIB em São Paulo/Marília com a participação de professores do Colegiado da Pós-
graduação; 

. Participação na ABECIN, ECA/SP. 
 
Eventos relevantes realizados pela Unidade 

 
. Calourada 2006; 
. Seminário Interno de iniciação científica, como parte do XXV – Seminário Estudantil de 

pesquisa; 
. Encontro Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia e Documentação. Ciência e Gestão da 

Informação através do C. A.; 
. Seminário de Ciência e Tecnologia, fazendo parte dos 60 anos da UFBa; 
. Lançamento de cinco livros publicados pelos professores do DDI e DFPI.  
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Intercâmbio de natureza acadêmica 
 

. Universidade Federal da Federal de Santa Catarina – UFSC; 

. Universidade de Brasília – UNB; 

. Universidade Estadual da Paraíba através da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 

. UNIRIO - Universidade do Rio de Janeiro; 

. Universidade Federal de Minas Gerais; 

. Universidade Federal Fluminense; 

. Escola de Administração da UFBa; 

. Faculdade de Educação da UFBa; 

. FAMED – Faculdade de Medicina; 

. Biblioteca Central da UFBa; 

. Universidade do Estado da Bahia – UNEB; 

. Universidade Estadual de Feira de Santana; 

. Universidade de São Paulo – USP; 

. Universidade de Aveiros (Portugal); 

. Universidade Carlos III (Espanha); 

. Universidade de Leon (Espanha). 
 

Intercâmbio com participação efetiva dos professores da Universidade do Texas em 
atividades como: troca de experiências, cursos de doutorado, participação em banca de concursos 
públicos para professores, assim como, participação em defesas de teses e dissertações. 

 
Convênios, Cooperação e parcerias 

 
O ICI mantém convênios, com parcerias, com instituições de interesse afins da esfera 

estadual, municipal em esferas nacional e internacional, são eles: 
 

. Université Sophia – Nice-Fr. (a partir de 2006); 

. Instituto Goethe; 

. Instituto Pedro Calmon; 

. Fundação Gregório de Mattos; 

. Fundação Clemente Mariani 

. Fundação João Fernandes da Cunha 

. IEL 

. CIEE 

. UCSal 

. CIDE 

. Sui Generis 
 

Prêmios recebidos por discentes e/ ou docentes vinculados a Unidade 
 

. O curso de Arquivologia e o Curso de Biblioteconomia conquistaram o grau de quatro (04) 
estrelas na pesquisa. “Melhores Universidades 2006” , promovido pelo Guia do Estudante da 
Editora Abril S.A. , que avaliam cursos oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior no 
Brasil 

. Prêmio ENANCIB 2006 - para melhor dissertação cujo título foi “A informação científica na 
prática médica: estudo do comportamento Informacional do Médico residente”.  

. Prêmio de Iniciação Cientifica na área das Ciências Aplicadas a aluno bolsistas do PIBIC. 
 

Perspectivas para o exercício de 2007 
 
Procura-se trabalhar em uma gestão por objetivos, com as seguintes prioridades: 
 

. Reforma estrutural da biblioteca transformando-a em Biblioteca modelo para o curso de 
biblioteconomia. 

. Organização do arquivo do Arquivo Geral do ICI; 

. Implantação da reforma curricular dos cursos de Biblioteconomia e Arquivologia e, 2007 e 
2008.1 respectivamente; 

. Elaboração de regulamento dos colegiados dos cursos de graduação; 

. Utilização do prédio do ICI/ Ondina com instalação dos laboratórios Higienização, 
digitalização, preservação e conservação; 
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. Inovação na gestão e nas mudanças institucionais, visando apoiar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 

. Incentivo a formação continuada para professores; 

. Apoio social aos estudantes. 
 
Eventos: 

 
. Realização do VII Cinform com o tema “Informação Humanismo e Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico” de 04 a 06 de junho. 
. Sediar o VIII ENANCIB – Encontro nacional da Associação Nacional da Pesquisa e Pós-

Graduação em Ciência da Informação. 
. Intensificação dos contatos com as universidades brasileiras e estrangeiras, para a 

celebração de convênios. No Brasil estão em andamento negociações com a UNESP e a 
UNIRIO e no exterior com universidades da Espanha, Uruguai e Argentina. 

 
 

“A Universidade só pode sobreviver, só pode engrandecer na medida em que for um só corpo, uma 
só vontade, uma só determinação. Universidade são mestres e alunos que somam. Não devem nunca 

dividir, muito menos subtrair”. (Reitor Miguel Calmon) 
 
 

INSTITUTO DE FÍSICA 
 
 

A análise das atividades desenvolvidas na instituição durante o ano de 2006 deve levar em 
conta as seguintes premissas: 

 

• A crise de financiamento das universidades públicas brasileiras – em particular aquelas 
mantidas pela união - já enfocada em relatórios anteriores permanece; as discussões de 
reforma universitária realizam-se, recorrentemente, sob as amarras da (in)decisão política 
que tem adiado, há décadas, o processo de reforma; nesse processo, o ensino superior, 
antes realizado por entes públicos é, agora e cada vez mais, mantido por instituições 
privadas e transformado paulatinamente em prática mercadológica; 

 

• A substituição de servidores docentes e técnico-administrativos que deixaram o ambiente 
universitário por falecimento/aposentadoria tem sido feita tão lentamente que as 
carências de pessoal agravaram-se, o que nos permite antever dificuldades praticamente 
insuperáveis no próximo ano, em particular quanto ao funcionamento da biblioteca e dos 
cursos de pós-graduação sediados na unidade; da mesma maneira, o número excessivo de 
professores substitutos tem causado enormes dificuldades para o planejamento das 
atividades dos departamentos, em especial no ensino de graduação; 

 

• A criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e a criação dos Campi da UFBA 
em Barreiras e Vitória da Conquista – levando o ensino universitário federal a muitos 
municípios baianos - são avanços que merecem ser comemorados; entretanto, e necessário 
registrar que as dotações orçamentárias para as universidades federais baianas devem ser 
acrescidas levando em conta as novas atividades que serão desenvolvidas; também nessas 
novas unidades a realização, com urgência, de concursos públicos para pessoal docente e 
técnico-administrativo é necessária para a boa funcionalidade dessas novas unidades; 

 

• As discussões que antecederam a eleição de Reitor despertaram, na comunidade, as 
atenções para uma série de temas de importância na vida acadêmica. Desse processo, 
resultou a aprovação pelos conselhos superiores da UFBA de um Seminário Geral da UFBA, 
cuja agenda envolve os temas arquitetura acadêmica, financiamento, estrutura 
administrativa, revisão dos documentos legais (estatuto e regimento), plano diretor e 
plano de desenvolvimento institucional.      
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Principais atividades realizadas em 2006 

 

No plano administrativo, mesmo considerando a escassez de recursos, pequenas melhorias 
nas instalações físicas foram realizadas. Uma atenção especial foi dada no período à situação dos 
laboratórios didáticos, para os quais, nas últimas décadas, os recursos financeiros foram incipientes. 
Merece destaque a preocupação da administração e dos conselhos superiores nesse aspecto. 
Entretanto, as verbas destinadas para esses laboratórios são, ainda, muito aquém da necessária para 
suprir as carências acumuladas durante décadas, motivadas pela pouca importância dada ao ensino 
de graduação frente a outras atividades acadêmicas.     

 

Merecem destaque as seguintes atividades: 

 

a. no ensino de graduação, a matrícula de mais de 2.000 alunos/semestre nas várias disciplinas 
de Física ministradas pelos departamentos do Instituto para diversos cursos da UFBA; foi 
aprovado, no âmbito da unidade, a ampliação das vagas para ingresso no Curso de 
Licenciatura e Bacharelado em Física (diurno) e discute-se a criação do Curso de 
Bacharelado em Física no turno noturno. 

 

b. no ensino de pós-graduação, completou-se a consolidação dos programas: Os cursos de Pós-
Graduação em Geofísica, em Ensino, Filosofia e História das Ciências e em Física (cuja 
primeira turma de doutorandos ingressará em março/2007) atendem às modalidades de 
Mestrado e Doutorado; 

 

c. na extensão, o IFUFBA deu continuidade à organização da Olimpíada Brasileira de Física no 
Estado da Bahia; o evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Física e realizado 
anualmente; 

 

d. na pesquisa, além da continuidade dos planos de trabalho e da publicação de resultados em 
revistas especializadas nacionais e internacionais, docentes do IFUFBA participaram da 
vários eventos (com ampla participação de estudantes de graduação e pós-graduação) e, em 
particular, da organização do II Workshop da REMAN (Rede Multi-Institucional em Materiais 
Avançados e Nanotecnologia) realizado nos dias 22 a 25 março; Workshop de Nanociências 
da Bahia, realizado no dia 12 de maio; IV Workshop em Física Molecular e Espectroscopia; os 
eventos citados foram realizados em Salvador; 

 

e. fortalecimento dos laboratórios de pesquisa, com a ampliação do Laboratório de 
Propriedades Óticas e de Foto-Acústica, criação do Laboratório de Física Computacional e 
aprovação de projeto no CTINFRA-2005 entre a UFBA/MCT/FINEP para a implantação do 
Projeto Multi-Usuário de Microscopia Eletrônica. 

 
 
 

INSTITUTO DE LETRAS 
 
METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2006 
 

Para o ano de 2006, foram traçadas algumas metas, não apenas com referência ao setor 
administrativo, mas também ao setor acadêmico. 

 
No que tange ao primeiro, pretendeu-se melhorar as condições de trabalho, procurando-se 

aproveitar os espaços existentes, com a troca de móveis por outros mais adequados, aquisição de 
computadores, impressoras, além da climatização do ambiente de trabalho. 

 
Quanto ao setor acadêmico, durante todo o ano, foi levado à discussão, nos Departamentos, 

o Projeto de Criação do Curso de Graduação noturno, anseio de muitos docentes e da maioria dos 
discentes do Instituto de Letras. Outra meta almejada foi a interiorização da Pós-graduação. 
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Também pretendeu-se apoiar e incentivar os Grupos e Núcleos de Pesquisa, além de incentivar o 
desenvolvimento do Ensino e da Extensão nos níveis da Graduação e da Pós-Graduação. 
 
 
AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS 
 

Foram realizadas várias obras para melhoria das condições de trabalho dos professores e dos 
técnico-administrativos do Instituto de Letras. Além da troca do forro de gesso no primeiro andar, 
que estava preste a desabar, foi feita a ampliação do quadro de energia do segundo andar, a fim de 
possibilitar o uso de computadores, aparelhos de ar condicionado e outros. Também foram 
adquiridos computadores e aparelhos de ar condicionado para as salas do primeiro pavimento e, 
com a finalidade de melhorar a segurança do Instituto de Letras, que vivia sempre ameaçado, foram 
instaladas 16 câmeras por todo o prédio, estendendo-se até os estacionamentos. Além disso, foram 
aproveitados espaços existentes no 4º andar, sendo lá organizado o Arquivo Morto que se encontrava 
em estado bastante precário. 

 
No que se refere ao setor acadêmico, tem-se discutido muito a respeito da implantação do 

Curso de Graduação noturno, embora ainda se encontre certa resistência por parte de alguns 
docentes. Quanto à interiorização do Curso de Pós-graduação, desde 2002, a cada ano se tem 
oferecido uma turma em uma cidade do interior. Já aconteceu em Itaberaba, em Santo Antônio de 
Jesus, em Valença e, no momento atual, este Curso está sendo oferecido em São Félix. Vale 
salientar que tem havido muita aceitação nas diversas comunidades e regiões circunvizinhas às 
cidades em que o Curso é oferecido e que, para a realização do mesmo no interior, tem-se contado 
com o apoio da FAPESB, dos prefeitos locais e de outras pessoas da comunidade. 

 
 
AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
Graduação 
 

Através do convênio celebrado com a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade 
Federal da Bahia passou a integrar a Rede de Instituições Brasileiras para o desenvolvimento do 
Ensino de LIBRAS, com o oferecimento do Curso de Graduação em Letras – Licenciatura em Língua 
Brasileira de Sinais, na modalidade à distância, voltado a atender necessidades brasileiras, no 
sentido de formar profissionais interculturalmente competentes em LIBRAS, em cumprimento às 
responsabilidades constitucionais com a área da educação (lei de LIBRAS – 10436 de 2002, 
regulamentada em 22 de dezembro de 2005). O referido Curso está vinculado ao Instituto de Letras 
e tem como coordenadores as professoras Nídia Regina Limeira de Sá (FACED) e Elizabeth Reis 
Teixeira (ILUFBA). Esse Curso é quadrienal e tem sua carga horária distribuída em 30% presencial e 
70% à distância. Foram abertas 55 vagas, através de Exame de Seleção ocorrido em 28 de agosto de 
2006. O Curso teve início em 25 de outubro de 2006. 

 
Na implementação do novo currículo do Curso de Letras, no final de cada semestre, têm-se 

realizado as oficinas de produção de textos. 
 
São utilizados com grande freqüência os dois Laboratórios de Línguas, nos Cursos de Letras. 

Houve a integralização do Grupo do PET- Letras, que passou a contar com 12 (doze) alunos, a partir 
de outubro de 2005. A seleção para os novos bolsistas foi aberta aos discentes dos Cursos de Letras, 
Educação, Teatro, Museologia e Artes, a fim de se formar um grupo que atue de forma 
interdisciplinar, no desenvolvimento dos projetos de Extensão do PET-Letras. 
 

Três ações caracterizam as contribuições do Tutor do grupo PET ao avanço do Curso de 
Graduação: - promoção de eventos acadêmicos abertos à comunidade do Instituto de Letras, 
contribuindo para que os alunos integralizem a carga horária de atividades extra-curriculares 
exigidas para a conclusão do Curso; - manter os alunos informados sobre as políticas universitárias, 
sobre os debates que vêm ocorrendo com as recentes propostas de inclusão social e sobre assuntos 
de interesse da Área de Letras e Lingüística, através do Mural do PET, onde são afixadas as matérias 
recortadas de jornais e revistas a que nem sempre eles têm acesso; e apoio à realização de eventos, 
através da participação do PET na divulgação, organização, monitoria e confecção de certificados. 

 
Com recursos dos Cursos de Extensão, foram comprados equipamentos (aparelhos de DVD, 

gravadores, Multimídia etc.), para a melhoria do ensino. 
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Pós-Graduação 
 

Em 2006, permanece a forte interrelação entre a Pós-Graduação e a Graduação no sentido de 
promover uma melhoria articulada dos dois níveis. A articulação da Pós-Graduação a partir de linhas 
e projetos de pesquisa vincula o Programa de Pós-Graduação às vertentes que produzem o 
conhecimento das disciplinas da Graduação. Docentes que atuam na Pós-Graduação desenvolvem 
atividades de ensino na Graduação, em uma atualização constante dos conteúdos programáticos das 
disciplinas. Por sua vez, alunos de Graduação e Pós-Graduação participam dos mesmos projetos de 
pesquisa, vinculando-se assim às mesmas linhas de pesquisa que articulam os projetos das três áreas 
da Pós-Graduação. O Estágio Docente, atividade obrigatória para todos os alunos bolsistas de PPGLL, 
continua contribuindo para a interação Pós-Graduação e Graduação e para a melhoria da formação 
dos alunos do PPGLL, à medida que o conteúdo programático das disciplinas da Graduação é 
reelaborado pelo bolsista no momento da realização do estágio. Por sua vez, os estágios docentes 
têm levado aos estudantes de Graduação as vertentes inovadoras de investigação, além de 
referencial teórico e conhecimento sistematizados pelos mestrandos e doutorandos. Vale ressaltar 
que diversas atividades complementares do PPGLL são sistematicamente oferecidas aos alunos da 
Graduação, ou, pelo menos, aos bolsistas de iniciação científica dos projetos de pesquisa.  

 
No ano de 2006, deu-se nova expansão do Curso de Especialização em Estudos Lingüísticos e 

Literários. Com o encerramento do Curso em Santo Antônio de Jesus - 58 (cinqüenta e oito) alunos, 
o encerramento das aulas em Valença – 55 (cinqüenta e cinco) alunos, implantou-se nova turma em 
São Félix – 55 (cinqüenta e cinco) alunos. 

 
Enfim, o Programa de Pós-Graduação vem buscando, permanentemente: (1) uma melhor 

integração entre seus níveis, atividades e integrantes (entre ensino e pesquisa, entre orientando e 
orientador, entre a Pós-Graduação e a Graduação); (2) o aperfeiçoamento de sua estrutura 
curricular, tendo como horizonte a revisão da disciplinaridade tradicional e institucionalizada e a 
crescente prática inter e transdisciplinar; (3) proposição de áreas, linhas de pesquisa e disciplinas 
estreitamente derivadas das atividades de investigação mais sedimentadas e produtivas, 
desenvolvidas pelo corpo docente permanente do Curso e pelos seus discentes. Durante os dois 
semestres de 2006, foram convidados vários professores de Universidades brasileiras e estrangeiras 
para a realização de conferências, palestras e cursos na Pós-graduação do Instituto de Letras. 
 
 
DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
Graduação 
 

Implantação e operacionalização do novo Currículo de Letras. 
Implementação do Curso de LIBRAS. 
 
Realização do SEPesq-Seminário Estudantil de Pesquisa, destinado à apresentação de 

projetos de investigação e dos resultados alcançados pelas pesquisas dos estudantes de Graduação e 
de Pós-Graduação do ILUFBA. 

Realização de Concursos públicos para Professor Adjunto, em regime de 40h/DE: Matérias – 
Língua Portuguesa (Departamento de Letras Vernáculas), Língua e Literatura Espanhola; Língua e 
Literatura Francesa (Departamento de Letras Românicas) e de Língua e Literatura Grega 
(Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras), no período entre julho e setembro de 
2006. 
 
Pós-Graduação 
 

Credenciamento de novos docentes para o PPGLL do ILUFBA. 
 
PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 
Linhas de pesquisa e projetos distribuídos por Departamento 
(1) Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras: 
Linha: Crítica textual 
Projetos: Crítica textual e a gramática estilística do autor 
    Edição crítica de textos modernos  
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    Edição de textos portugueses quinhentistas da literatura de viagens 
    Edição semidiplomática de textos notariais dos séculos XVIII e XIX 
Linha: Estudos de teorias e representações literárias e culturais 
Projetos: Jogos de cenas: a representação do amor no século XX 
    O escritor e seus múltiplos: migrações 
Projeto integrado: Século XX: narrativas de expressão portuguesa e italiana: 
    A produção de Ruy Espinheira Filho e de Milton Hatoum 
    A produção de Silviano Santiago, Affonso Romano de Sant’Anna e Cleise Furtado  

   Mendes 
   A produção de Judith Grossmann e de Maria da Conceição Paranhos 

Linha: Mudanças lingüísticas na România 
Projetos: Estudo diacrônico de fenômenos lingüísticos da România: fase II 
    Descrição e análise lingüística 
    Núcleo de Pesquisa e Capacitação em Produção e Compreensão Textual (NUPEC) 
(2) Departamento de Letras Vernáculas: 
Linha: Constituição Histórica do Português 
Projetos: Programa para a História da Língua Portuguesa (PROHPOR) 
    Banco informatizado de textos do Programa para a História da Língua Portuguesa 
       GRAM – Aspectos da gramaticalização na história do português 
Linha: Documentos da Memória Cultural  

Projetos: Sob o signo da Comunidade. Imagens identitárias e relacionais nas culturas de 
língua portuguesa contemporâneas: lusofonia, interlocução, alteridade. Fase I – Brasil/Bahia 
– Portugal – Angola – Moçambique, no 1622 
DEPARC: Dicionário Etimológico do Português Arcaico 

Linha: Diversidade Lingüística no Brasil  
Projetos: Atlas Lingüístico do Brasil – Projeto ALIB 
    Programa de Estudo da Diversidade Lingüística no Brasil – DIVERSITAS 
    Vertentes do Português Rural do Estado da Bahia 
Linha: Aquisição e Ensino do Português 
Projeto: Programa de Estudos sobre a Aquisição do Português como Língua Materna - PROAP 
Linha: Documentos da Memória Cultural 
Projetos: Etnicidades: entre a cidade letrada e a rua (Integrado ao Projeto Resgates da 

   memória cultural: acervos, imagens, etnicidades) 
    Programa de Estudo e Pesquisa da Literatura Popular 
(3) Departamento de Letras Germânicas: 
Linha: Língua Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução 
Projetos: Recortes Interculturais na Sala de Aula de Línguas 
    NUPEC – Núcleo de Pesquisa e Capacitação em Produção e Compreensão Textual 

   (interdepartamental) 
Linha: Documentos da Memória Cultural 
Projeto: Literatura e Crítica Genética, interinstitucional com a UFM 
Projeto: Representações Intersemióticas em Oficinas de Escrita 
Projeto: Inglês instrumental para negócios 
Projeto: Audiodescrição: promovendo a acessibilidade dos cegos brasileiros ao audiovisual 
Linha: Língua Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução 
Projeto: Novos Rumos das Literaturas Anglo-Germânicas 
Projeto: Signos verbais e não-verbais sob a perspectiva da Crítica Genética 
Linha: Língua Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução 
Projeto: Lingüística Aplicada à Tradução do Inglês e do Alemão (PLAT) 
Projeto: Tradução e Mídia – TRAM 2004 
Projeto: Tradução do alemão para o português do acervo do Consulado Alemão. 
Projeto: Processo de criação em literatura e tradução inter-artes 
Projeto: Tradução intersemiótica através da Paródia. 
Projeto: São Bernardo: interculturalidade e intersemiótica 
Projeto: Shakespeare vai ao cinema. 
Linha: Escrita Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução 
Projeto: Especialização em Língua e Literatura Alemã 
(4) Departamento de Letras Românicas: 
Projeto: Lingüística Aplicada ao Ensino/Aprendizagem de Línguas Românicas 
Projeto: Espaço Público e Cidadania 
Projeto: Espaço Público, Identidades e Mídia 
Projeto: A hora e a vez dos quadrinhos: uma abordagem sócio-pragmática 
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Projeto: Diccionario de çocuciones para la enseñanza del español. 
 
 
PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 
(1) Departamento de Letras Vernáculas: 
 

. Programa de Pesquisa, Ensino e Extensão – ProPEEP: envolve projetos de extensão voltados 
para duas modalidades: Português como língua materna  e Português como língua 
estrangeira. Coordenadora: Profa Dra Iracema Luíza de Souza. 

 
Como o ProPEEP é um Posto Aplicador do Exame CELPE-Bras, atende, a cada semestre, cerca 

de 50 candidatos nos períodos de inscrição (fev. a mar. e ago. a setembro). 
 
(2) Departamento de Letras Germânicas: 
 

. Núcleo de Extensão de Letras Germânicas (NELG) - em sete anos, o Núcleo de Extensão tem 
aliado qualidade e comprometimento educacional a um projeto permanente que reúne 
mais de 1.900 (hum mil e novecentos) alunos da UFBA e da comunidade em geral por 
semestre. O NELG oferece 6 (seis) semestres letivos de cursos de inglês e alemão básico 
para a comunidade em geral. 

. Centro de Estudos Anglo-Germânicos (CEAG) - apesar de ter sido criado há dois anos, o 
Centro de Estudos Anglo-Germânicos já oferece 15 atividades gratuitas e não-gratuitas 
permanentes, orienta 8 alunos de graduação em projetos de pesquisa acadêmica, e aloja 
uma Biblioteca III, com mais de 2.500 exemplares em inglês e alemão, distribuídos em 
livros, fitas cassete, revistas e jornais da área de metodologia e aprendizado de inglês e 
fitas de vídeo. 

. Centro de Estudos e Ensino de Inglês para Fins Específicos (CEIFE) – destina-se à pesquisa e 
ao estudo das práticas pedagógicas voltadas ao ensino de inglês como língua estrangeira, 
para suprir as necessidades lingüísticas imediatas do aprendiz relativas às quatro 
habilidades básicas: ouvir, falar, ler e escrever. 

 
(3) Departamento de Letras Românicas: 
 

. Curso de Extensão em Língua Francesa (CELF) – funciona desde 1996. Atualmente tem como 
Coordenadora a Profa Dra Ana Rosa Ramos, do Departamento de Letras Românicas do 
Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. 

. Centro de Extensão de Espanhol (CEE) – trata-se de um conjunto de atividades de extensão 
universitária do Departamento de Letras Românicas do Instituto de Letras da UFBA, com o 
objetivo de atender à comunidade interna e externa da UFBA que buscam cursos de 
espanhol, capazes de responder às exigências da realidade brasileira contemporâneas. 

 
Outras ações 
 
Cursos 
 
(1) Departamento de Letras Românicas 
 

. Curso de Atualização de Professores de Língua Espanhola (gratuito) – 9 a 21/01/2006, 
ministrado pela Profa Dra Maria Eugênia Olímpio de Oliveira Silva. 

. Talleres de Lengua Castellana – 20/10 a 15/12/2006, organizado pela Profa Dra Maria 
Eugênia Olímpio de Oliveira Silva 

. Curso de Conversação em Língua Italiana – Curso gratuito para a comunidade – 40 horas, 
organização da Profa Dra  Silvia La Regina 

. Semana de mostra do cinema italiano – Curso gratuito para a comunidade – 40 horas, 
organização da Profa Dra  Silvia La Regina. 

 
EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 

. Participação na Recepção Calourosa – março de 2006. 

. Seminário “SALVADOR: 457 ANOS DE DIVERSIDADE CULTURAL” – 29 e 30/03/2006 (aberto ao 
público, com palestrantes convidados. 
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. V Encontro Intermediário do Grupo de Trabalho de Literatura Comparada da ANPOLL 
(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Lingüística – 26 a 
28/04/2006, no Instituto de Letras da UFBA. Os alunos do PET participaram do evento como 
monitores e ouvintes, tendo a oportunidade de presenciar discussões de alto nível teórico, 
possibilitada pela presença de renomados professores e pesquisadores da área de 
Literatura do País. 

. II CELLUFBA – II Ciclo de Estudos Lingüísticos e Literários da UFBA; 24 a 26/05/2006. Apoio: 
ILUFBA. 

. Cine PET: exibição de filmes, seguida de debate. Tema: imagens do sertão e da 
nacionalidade brasileira. 

. PET Enfoque – Exibição de filmes de curta metragem – jan. a dez. de 2006. 

. Oficina de Cordel: cultura popular. 

. V Semana Ítalo-Brasileira – 05/06/2006 e de 10 a 16/10/2006, sob a coordenação das Profas 
Dras Silvia La Regina e Jadirlete Cabral. 

. 1º Seminário de Literatura Italiana – 05 e 06/07/2006, sob a coordenação da Profa Dra 

Jadirlete Cabral. 
. SECULT – Seminário de Cultura e Letras de Música – 06 e 07/07/2006. 
. Mostra de Trabalhos de Samuel Beckett – apoio da Reitoria da UFBA e ILUFBA 

(Comemoração dos 60 anos da UFBA) – 12 a 25/08/2006. Teatro Vila Velha. 
. Ciclo de Palestras – apoio e patrocínio do Departamento de Letras Germânicas e do 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística – 15/08 a 31/10/2006. Priorizando as 
festividades de comemoração dos 100 anos de Samuel Beckett, foram convidados os 
seguintes palestrantes: 

. 15/08/2006: Prof. Gil Vicente – Escola de Teatro da UFBA. Título: “Um passeio pela História 
do Teatro”; 22/08/2006: Prof. Dr. Roberto Ferreira Rocha (UFRJ). Título: “Teatro 
Irlandês”; 29/08/2006: Profa. Dra. Beatriz Kopschitz Bastos. Título: “História, Cultura e 
Literaturas Irlandesas”; 05/09/2006: Prof. Dr. John Milton (USP). Título: “Traduzindo peças 
de Teatro”; 03/10/2006: Prof. Dr. Hedwig Schwall – Brussels University. Título: “O teatro 
de W. B. Yeats”; 31/10/2006: Profa. Dra. Zoraide Mesquita. Título: “O teatro de Marina 
Carr” 

. Palestra proferida pela Profa. Dra. Thais Flores da Universidade Federal de Minas Gerais, 
intitulada “Shakespeare nas telas dos anos 90”. 

. 8º Congresso Internacional de Estudos Galegos – Salvador – 12 a 15/09/2006, sob a 
Coordenação da Profa. Maria del Rosario Albán. 

. SEPesq Letras – Seminário Estudantil de Pesquisa (Interno): 19 a 22/09/2006 - com a 
apresentação de comunicações de estudantes da Graduação e da Pós-Graduação. A 
Comissão de Avaliação e a Comissão PIBIC Letras premiaram os melhores trabalhos. Apoio: 
ILUFBA. 

. Seminário “Reflexões sobre Literatura e História: os pa´ses africanos de língua portuguesa” 
– 13 e 14/11/2006 – co-promoção Instituto de Letras – CEAO – USP. 

. Seminário “Reinvenções de Rosa – 50 anos de “Grande Sertão: veredas”” – Organizado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística. – 21 a 24 de novembro de 2006. 

. Seminário SIPLE: A institucionalização do português como língua estrangeira: estágio atual 
e projeções” – 23 a 25/11/2006. Coordenação: Profa. Dra. Iracema Luíza de Souza. 

. III Seminário de Estudantes de Letras – Oficinas de Leitura e Produção de Textos – 
01/12/2006 (com o objetivo de congregar e apresentar os resultados do trabalho com 
leitura e produção de textos da disciplina LET A09 (Oficinas de Leitura e Produção de 
Textos). Este Seminário é coordenado pelas professoras regentes das turmas dessa 
disciplina, com o apoio do PET e da Direção do Instituto de Letras. Houve uma mesa-
redonda com a participação de lideranças religiosas e sacerdotes de diversas religiões, 
coordenada por uma estudante. 

. IX SEMINÁRIO DE LINGÜÍSTICA APLICADA AO ENSINO E À APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS E VI SEMINÁRIO DE TRADUÇÃO - 07 – 10/12/2006, sob a Coordenação da 
Profa. Dra. Denise Scheyerl. 

 
INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

. Programa de Licenciaturas Especiais (PROLE), através de Convênio entre a UFBA e a 
Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 

. Programa Napoli – Bahia e Cooperação Internacional com Universidades Italianas – Profª 
Silvia La Regina e Prof. Mauro Porru – Membros da Comissão encarregada de representar a 
UFBA nesse Programa. 
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. Intercâmbio de alunos de alemão (Graduação) com a Universidade de Jenna. 
 

Alunos do ILUFBA em Intercâmbio 
 

. Curso de Letras Vernáculas com Inglês: Mariana Argolo Castelo Branco. 

. Curso de Letras com Inglês: Roberta Suzart Moraes. 

. Curso de Letras com Alemão: Ingrid Maria Santos da Silva. 

. Curso de Língua estrangeira: Cíntia de Figueiredo Garcia. 
 

Alunos estrangeiros 
 

. Participação de um aluno da Universidade de François Rabelais (França), um aluno da 
Université Jean Moulin – Lyon (França), três alunos da Université Antilles et de la Guyane 
(Guiana Francesa), um aluno da Universidade Tor Vergata (Itália), quatro alunos da 
Universidade O. Awolowo (Nigéria) e um aluno da Pal. U. Olomovc (R. Tcheca). 

 
 
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE TEM PROMOVIDO 
 

. Convênio ILUFBA/ Università degli Studi de Pescara G. D’Annunzio, formalizado em 2001, 
que vem promovendo além do intercãmbio de docentes, a Settimana Italo-Brasiliana, 
composta anualmente por dois eventos: um realizado em Salvador e um em Pescara, Itália. 

. Convênio firmado entre a UFBA, a Universidade de Kassel e o Goethe- Institut  Inter-
Nationes, para o desenvolvimento do Projeto do Curso de Especialização e Reciclagem de 
Professores Brasileiros, através do Estudo à distância das áreas de Germanística e Língua 
Alemã como Língua Estrangeira para a Região Nordeste. 

. Em 2005, foi assinado o convênio com a Université de Quebec à Montreal (UQAM) para 
desenvolvimento conjunto de uma linha de Estudos em Semiótica no Doutorado em Letras. 
A Profa. Dra. Ana Rosa Neves Ramos, docente do Departamento de Letras Românicas, é 
responsável, na UFBA, pela cooperação. 

. Convênio com a Universidade de Tours, França, para o desenvolvimento da pesquisa 
“Histoire et Représentations”. 

. Desde o início de 2002, o Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística passou a 
integrar o pool de Universidades brasileiras e latino-americanas que desenvolvem o Projeto 
Margens / Margens e publica a Revista semestral do mesmo nome, com repercussão 
favorável no Brasil e no exterior. 

. Convênio assinado pela Prefeitura de Salvador, pela Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional, a UFBA e o Instituto Cervantes para a formação de professores de Espanhol 
da rede de Ensino Municipal (agosto de 2005 – dezembro de 2007). 

. Convênio firmado entre a UFBA e a Galícia – Centro de Estudos Galegos (CELGA), sediado no 
Instituto de Letras, sob a Coordenação da Profa. Dra. Teresa Leal Gonçalves Pereira. 

. Convênio firmado entre a UFBA e a Universidade de Alcalá – Espanha. 

. Presença de três Professores Leitores no Departamento de Letras Românicas com 
vencimentos pagos pelos respectivos países ou regiões, a saber: a) Espanha – Prof. 
Francisco Manoel Gómez Domingo; Galícia – Prof. Marcos Aparício Francisco; Itália – Prof. 
Sérgio Facchetti. 

 
 
PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E\OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE 
 

. Prêmio JABUTI – Estação Júlio Prestes - São Paulo – concedido ao Prof. Dr. Ruy Alberto 
d’Assis Espinheira Filho, docente de Literatura Brasileira do Instituto de Letras da 
Universidade Federal da Bahia – 13 de setembro de 2006. 

. Prêmio conferido a Alex Ribeiro dos Santos na categoria IC JUNIOR, no XXV Seminário 
Estudantil de Pesquisa. 

. Destaque SEPESQ 2006 – bolsistas: Alex Ribeiro dos Santos, Clarice Costa Pinheiro, Priscylla 
Alves Campos e Vilma Santos da Paz. 

. Premiação SEPESQ: prêmio conferido à aluna Alessandra Mascarenhas Santana que 
apresentou o trabalho “O movimento de correção  em Arthur de Salles: o em-se-fazendo do 
texto “Vae victis” e “Vozes de animaes”, em coda silábica, a partir dos dados do Projeto 
ALIB”, orientada pela Profa Dra Suzana Alice Cardoso. 
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. Premiação SEPESQ: prêmio conferido à aluna Andréa Mafra Oliveira dos Santos, que 
apresentou o trabalho “A variação diastrática no português do Brasil: neutralização entre 
laterais e fricativas velares, em coda silábica, a partir dos dados do Projeto ALIB”, 
orientada pela Profa Dra Jacyra Mota. 

. Premiação SEPESQ: prêmio conferido à aluna Verônica de Souza Santos, que apresentou o 
trabalho “Breve estudo dos pronomes clíticos no português europeu, orientada pelas Profas 
Dras Ilza Ribeiro e Tânia Lobo. 

. Premiação SEPESQ: prêmio conferido ao aluno Luis Henrique Alves Gomes, que apresentou 
o trabalho “A foia do rocêro: primeiras reflexões, orientada pelas Profas Dras Rosa Virgínia 
Mattos e Silva e Tânia Lobo. 

. Premiação SEPESQ: prêmio conferido à aluna Ranuza Lima Santos, que apresentou o 
trabalho “O uso do imperativo no português afro- brasileiro”, orientada pelo Prof Dr Dante 
Lucchesi. 

. Premiação SEPESQ: prêmio conferido ao aluno Francisco José Machado Meira, que 
apresentou o trabalho “Ouvindo Bach em outras línguas: uma análise descritivo-
comparativa das traduções cantadas”, orientada pela Profa Dra Eliana Francoante Lucchesi 
Rosa Virgínia Mattos e Silva e Tânia Lobo 

. Premiação SEPESQ: prêmio conferido à aluna Olívia Ribas de Farias, que apresentou o 
trabalho “Tradução Cultural na Animação de Os Simpsons”, orientada pela Profa Dra Sílvia 
Maria Guerra Anastácio. 

. Concurso de “Tradução de Poemas” – patrocinado pela AMOPA – Associação dos Membros da 
Ordem das Palmas Acadêmicas e Embaixada da França: prêmio conferido à aluna Duvernei 
Cristian da Riva – uma semana em Paris – 30/09/2006. 

 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Para a implementação dos Grupos de Pesquisa, houve uma considerável melhoria no espaço 
de trabalho de professores, apesar de permanecer ainda bastante crítica a situação do espaço físico 
no ILUFBA, que já não comporta as diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas. 
 
 
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007 
 

. Ampliação do espaço físico. 

. Melhoria dos ambientes de circulação e convivência de alunos e professores.  

. Apoio e incentivo às atividades acadêmicas nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

. Intercâmbio de alunos e professores com Universidades Estrangeiras. 

. Incentivo para a criação e desenvolvimento de Grupos de Pesquisa. 
 
 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA 
 
 

No ano de 2006, o Instituto de Matemática foi responsável pelo funcionamento dos cursos de 
graduação em Ciência da Computação (Bacharelado), Estatística (Bacharelado) e Matemática 
(Licenciatura, Licenciatura Especial e Bacharelado) e dos cursos de pós-graduação (Mestrado) em 
Matemática e Mecatrônica, e a Especialização Avançada em Sistemas Distribuídos.  
 

Na linha dos cursos novos, temos a destacar duas ações: 1. a implantação, em 06 de 
setembro de 2006, do Doutorado Multiinstitucional em Ciência da Computação, uma parceria da 
UFBA com a UNIFACS e UEFS, contando com o aval da CAPES, cuja primeira turma terá início em 
março de 2007; 2. aprovação, em julho de 2006, no âmbito do edital da Universidade Aberta do 
Brasil – UAB, do Curso de Licenciatura em Matemática à Distância, com previsão de início em agosto 
de 2007, atendendo a 10 pólos regionais do Estado da Bahia. 
 

Além do suporte a estes cursos, os departamentos de Ciência da Computação, Estatística e 
Matemática ofereceram disciplinas para atendimento a diversos cursos de graduação (mais de 
17.000 vagas/disciplinas para mais de 33 cursos atendidos).  
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Conforme previsto, além do Colegiado do Curso de Estatística que participa da matrícula web 

desde 2005, os demais cursos participaram da matrícula web em 2006. 
 

Os Colegiados dos Cursos de Ciência da Computação, Estatística e Matemática procederam às 
revisões nas grades curriculares dos seus Cursos, atualizando e atendendo às exigências da L.D.B. 
Participaram da Recepção Calourosa 2006 e Recepção dos Calouros dos Cursos, Orientação 
Acadêmica dos Alunos de Matemática e Estatística pelos professores dos cursos. 

 
O Laboratório de Estatística promoveu apoio a várias disciplinas do Bacharelado. 
 
Foram também desenvolvidas as seguintes atividades: 

 
 
Pós-Graduação 
 
 

• Defesa de 10 dissertações de Mestrado em Matemática 
• Orientação de 15 alunos do Mestrado de Matemática por professores do Departamento de 

Matemática. 
• Defesa de 07 dissertações de Mestrado em Mecatrônica orientadas por professores do 

Departamento de Ciência da Computação. 
• Orientação de 40 alunos do Mestrado em Mecatrônica por professores do Departamento de 

Ciência da Computação. 
• Participação em bancas Examinadoras de tese de Mestrado: mais de 30. 
• Cinco monografias de Especialização concluídas. 

 
 
Pesquisa 
 
 

• Desenvolvimento de atividades de pesquisa (mais de 40 projetos) pelos seguintes grupos: 
Álgebra, Geometria Diferencial, Sistemas Dinâmicos, Otimização e Programação Linear, 
LASID, GALDI, Inteligência Artificial, Engenharia de Software, Ontologia e Representação do 
Conhecimento, Sistemas Distribuídos, Robótica, Sistemas Tutores Inteligentes, Computação 
Gráfica e Processamento de Imagem, Estatística. 

• Visitas às diversas universidades (centro de pesquisa) parceiras em projetos de pesquisa: 
UFPB, UFC, UFPE, UNICAMP, USP, IMPA, UFRJ, entre outras. 

• Publicação em revistas especializadas, Anais de Congressos e Capítulos de Livros:mais de 30. 
• Orientação de alunos (Iniciação Científica com e sem Bolsa): mais de 20. 
• Livros em andamento: Equações Diferenciais Ordinárias, Curso de Análise e Topologia e 

Análise Complexa. 
 
Extensão 
 

• Atividades Avançadas em Laboratório de Ensino de Matemática – 3ª Etapa. (Participação de 
professores e alunos de matemática) 

• Laboratório de Ensino de Matemática - Produção de material didático, empréstimos a 
escolas de ensino secundário (feira de ciências), apoio às licenciaturas em Matemática –
UFBA, UNEB – Alagoinhas e eventos organizados pelo Instituto de Matemática. 

• Olimpíadas de Matemática. 
• Curso de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do ensino com Teleconferências 

via Internet (duas turmas) em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada –
IMPA, Instituto do Milênio – Avanço Global e Integrado da Matemática Brasileira. 

• Consultoria Estatística. 
• Onda Digital. 
• Projeto de Residência em Software. 
• Cadastros de Modelos. 
• Atualizações dos sites dos diversos setores do IM 
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Organização de Eventos 
 

• XIV Escola de Geometria Diferencial - em homenagem a S. S. Chern. 
• International Symposium of Dynamical Systems – celebrando os 60 anos de aniversário de 

Wellington de Melo. 
• Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do ensino Médio através de 

Teleconferência via Internet. 
• Exposição do Laboratório de Ensino de Matemática (LEMA) no IX Encontro de Matemática da 

UFBA (participação de vários professores e alunos do Instituto de Matemática). 
• Exposição do Laboratório de Ensino de Matemática (LEMA) na III Bienal da Sociedade 

Brasileira de Matemática (participação de vários professores e alunos do Instituto de 
Matemática). 

• Oficinas e Palestras do LEMA no IX Encontro de Matemática da UFBA. 
• IX Encontro de Matemática da UFBA. 
• 7a International Conference on Teaching Statistics – ICOTS. 
• Oficina Estatística para Todos. 
• X Escola de Modelos de Regressão. 
 
 

Os professores do Instituto de Matemática participaram como ouvintes ou conferencistas, nos 
seguintes eventos: 
 
§ XIV Escola de Geometria Diferencial. 
§ XIX Escola de Álgebra. 
§ Escola de Verão do Ceará (UFC). 
§ SBA – Seminário Brasileiro de Análise. 
§ International Symposium of Dynamical Systems. 
§ I Congresso latino-americano de grupos de Lie em geometria. 
§ XVII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 
§ 7a International Conference on Teaching Statistics – ICOTS. 
§ Oficina Estatística para Todos. 
§ 26º Congresso da SBC. 
§ LADC – 2006. 
§ SBAI/IEEE – LARS, 2006. 
§ SBRC – 2006. 
§ WTF – 2006. 
§ SBES – 2006. 
§ ENIA – 2006. 
§ EPIA-2006. 

 
Convênios 
 
§ PROCAD/CAPES – Fortalecimento da Matemática no eixo Alagoas-Bahia. 
§ PROLE UFBA/SEC-IAT – Licenciatura Especial em Matemática. 
 
 

Perspectivas para 2007 
 

§ Graduação: 1. implantação dos novos currículos dos cursos de Matemática (Licenciatura e 
Bacharelado), Estatística e Ciência da Computação; 2. conclusão da primeira turma do Curso 
de Licenciatura Especial em Matemática, em dezembro de 2007; 3. início do Curso de 
Licenciatura em Matemática à Distância, no segundo semestre letivo de 2007. 

§ Pós-Graduação: 1. início da primeira turma do Doutorado Multiinstitucional em Ciência da 
Computação, no primeiro semestre letivo de 2007; 2. consolidação do Curso de Mestrado em 
Matemática (avaliação trienal da CAPES) e a conseqüente proposta de implantação do Curso 
de Doutorado em Matemática para o ano de 2008; 3. proposta de criação de um curso de pós-
graduação na área de Estatística.  

§ Pesquisa: 1. consolidação dos diversos grupos de pesquisa do IM, principalmente dos 
vinculados aos programas de pós-graduação; 2. criação de novos grupos visando à ampliação 
da pesquisa no IM. 

§ Extensão: Além dos programas já existentes em 2006, serão ampliadas as atividades de 
extensão nos três departamentos do IM. 
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§ Infra-estrutura física: 1. deveremos iniciar o ano de 2007 resolvendo dois problemas graves 
que nos atormentam há alguns anos: reestruturação da rede elétrica e implantação de ações 
para portadores de necessidades especiais (elevador, sanitário, etc.); essas ações são vitais 
para atendermos de forma mais efetiva as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 2. 
buscaremos recursos financeiros para atender a demanda de ampliação das instalações do IM; 
estamos quase estagnados pela falta de espaços físicos para novas investidas nas nossas 
atividades. 

§ Servidores: 1. esperamos contar com novos servidores técnicos administrativos para atender 
as demandas (cursos novos) em ampliação, bem como a consolidação da secretaria única 
(Centro de Atendimento a Graduação – CEAG) do IM; 2. concursos para docentes dos três 
departamentos, continuando a reposição dos seus quadros. 

 
 
 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

 
DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO. 
 
Atividades de Ensino 
 

• Disciplinas na Graduação 
• Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
• Mestrado Profissional em Saúde Coletiva 
• Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva 
• Residência Multiprofissional 
• Especialização 
• Extensão 
• Ensino à Distância 

 
Mestrado e Doutorado Acadêmico 
 

• Estudantes matriculados 2006: Número 

Mestrado 42 

Doutorado 75 

• Estudantes estrangeiros:  

Doutorado 5 

Mestrado 3 

• Exames:  

Qualificação mestrado 2006 18 

Defesas de mestrado em 2006   15 

Qualificação doutorado 2006 18 

Defesas de doutorado em 2006 11 

 
 
Bolsistas PIBIC - 15 
 
Mestrado Profissional  
 

• Vigilância Sanitária – Anvisa/MS 
1ª Turma – 15 alunos matriculados 

• Epidemiologia em Serviços de Saúde – SVS/MS 
2ª Turma – 21 alunos matriculados 
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• Gestão e Planejamento – Vitória da Conquista/MS 
36 alunos matriculados 

 
Cursos de Especialização 
 

• Saúde do Trabalhador – 4ª Edição 
• Análise de dados Secundários em Epidemiologia – 1ª Edição – SVS 
• Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde – SES-Sergipe 
• Gestão de Sistemas Locais de saúde 

 
PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA, CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE 
A UNIDADE 
 
Economia da Saúde 
 

• Metodologia de alocação eqüitativa de recursos em saúde no estado da Bahia (concluído). 
• Análise do Custo-Utilidade de um Programa de Controle de Pacientes Asmáticos Graves 

(Proar) em Salvador-Bahia. 
• Hepatites Virais: Avaliação dos impactos dos protocolos clínico-terapêuticos adotados no 

SUS, em relação à qualidade de vida e custos. 
• Avaliação de Custos do manejo da hepatite crônica C 
• Desenvolvimento de Metodologia de Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde Baiano 
• O Processo de Regionalização da Assistência à Saúde no Estado da Bahia: Avaliação da 

Assistência de Média e Alta Complexidade na Microrregião Sanitária de Vitória da Conquista 
segundo critérios de eqüidade e qualidade. 

• Preferências do Consumidor e Relação Agente/Principal na Demanda por Medicamentos. 
• Transaction costs analysis and Tuberculosis in the decentralized Brazilian Health System. 
• Institutional arrangements and efficiency of the Tuberculosis control program in the 

decentralization context in Brazil 
 
Saúde e Gênero 
 

• GRAVAD com o Apoio da Fundação Ford - A pesquisa GRAVAD encontra-se atualmente em 
fase de divulgação dos seus resultados 

• MAINBA – Mortalidade Materna entre os povos indígenas do Estado da Bahia: Diagnóstico da 
situação (Coordenação: Cecília McCallum e Luisa Elvira) Apoio CNPq 

• JUVENTUDE, CORPO E SAÚDE: Atividade física e consumo de anabolizantes entre jovens de 
academias de Salvador/Ba. (Coordenação: Jorge Iriart) Apoio CNPq) 
Atualmente em preparação para o trabalho de campo 

• MONITE – Monitoramento de doenças crônicas – degenerativas em população adulta de 
Salvador/Bahia – Atualmente uma doutoranda - Lucélia Batista Neves Cunha Magalhães do 
PPGSC analisa dados gerados pelo projeto “Hábitos de vida, estresse emocional e síndrome 
metabólica: um estudo populacional em Salvador – Bahia” 

• PESQUISA ELSA - Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto 
 
Gestão e Planejamento 
 

• “A dinâmica do cuidado em saúde mental : Signos, significados e práticas de profissionais no 
PSF e no CAPS” 

• Articulando experiências, produzindo sujeitos e incluindo cidadãos: um estudo sobre as 
novas formas de cuidado em saúde mental na Bahia e em Sergipe, Brasil. 

 
 
Saúde do Trabalhador 
 

• “Saúde e Condições de Trabalho no Setor de Bebidas e Alimentos” SESI – 5 sub-projetos 
• “Estimativa de Impacto e Custos Diretos e Indiretos com Acidentes de Trabalho no Brasil” 
• “Incidência de Acidentes de Trabalho Não Fatais e a Precarização do Trabalho: Estudo sobre 

a Ocorrência, Características, Fatores de Risco e Representações Sociais dos 
Trabalhadores”. 
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• “Comissão dos Determinantes Sociais de Saúde: Rede de Conhecimento de Condições de 
Emprego”. 

• “Significados e práticas associados ao trabalho do vendedor ambulante e suas implicações 
para a saúde: um olhar etnográfico” . 

• Racismo, condições de trabalho e acidentes de trabalho – Fase V do Estudo de Coorte sobre 
Trabalho e Saúde – submetido ao edital DECIT/MS  - Determinantes sociais de saúde nas 
populações negras. 

 
Atenção Básica 
 

• Caracterização da atenção primária à saúde em municípios que aderiram ao Programa de 
Saúde da Família (PSF) no Estado da Bahia. Projeto em andamento financiado pelo CNPq: 

 
Vigilância Sanitária 
 

• História da Vigilância Sanitária no Brasil 
 
Epidemiologia, Doenças Infecciosas e Deficiências Nutricionais 
 

• Fatores Genéticos para ocorrência da febre hemorrágica da dengue 
• Estudo de Fatores preditores individuais para a ocorrência da FHD 
• Estudos da difusão espacial da dengue 
• Estudo das características dos indivíduos soronegativos para sarampo 
• Condições de vida e tuberculose em população indígena na Bahia 
• Estudo das condições de saúde bucal em pacientes infectados pelo HIV-AIDS na era da 

terapia anti-retroviral multidrogas 
• Comportamentos sexuais e preventivos de homo e bi-sexuais masculinos em três contextos 

nacionais. Uma comparação Brasil-França-Países Baixos 
• Fatores associados ao abandono de tratamento de tuberculose em Salvador 
• Impacto da Saúde Materna, Amamentação e Contexto Sócio-Familiar: Sobre o 

Desenvolvimento Mental de Crianças na Primeira Infância 
• Fatores de risco psicossociais para asma e doenças alérgicas em crianças, na cidade de 

Salvador: Um inquérito epidemiológico 
• Epidemiologia dos Distúrbios Mentais Infantis: Um Inquérito prospectivo em uma coorte 

infantil 
• Diarréia Infantil: Epidemiologia Ambiental e Molecular e Repercussões no Desenvolvimento 

Físico e Mental 
• O Impacto da Urbanização, migração mudanças no estilo de vida e exposição a infecções na 

freqüência de alergia e asma na América Latina 
• Situação nutricional, hábitos alimentares e desenvolvimento cognitivo de estudantes do 

ensino fundamental das escolas estaduais e particulares de Salvador.  
• Avaliação do Impacto Epidemiológico do Programa Bahia Azul 
• Avaliação do Impacto Epidemiológico das Ações de Saneamento financiadas pela FUNASA 
• Avaliação do Impacto das ações do plano de Erradicação do Aedes aegypti no Brasil 
• Avaliação do Efeito da Revacinação BCG sobre a Tuberculose e a Hanseníase 
• Avaliação da efetividade da 1ª e 2ª dose de BCG no Brasil através estudos de caso- controle 
• Impacto da Vacina com Haemophilus influenzae b (Hib) em internamentos em crianças de 6 

meses-2anos 
• Efetividade da vacinação contra influenza em prevenir hospitalizações por doenças 

respiratórias e os custos familiares advindos destas doenças 
 
Participações em Comitês e Associações 
 

• Vice-Presidência da Abrasco 
• Comissão nacional de determinantes sociais 
• GT Gênero e Saúde da ABRASCO 
• Comissão de epidemiologia da ABRASCO 
• Comitê nacional de Imunização 
• Comissão Nacional de avaliação do SNVS 
• Comitê Estadual de Mortalidade Materna do Estado da Bahia 
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• Comitê Municipal de Imunização 
• Comitês Editorial de Revistas Científicas 
• Consultores ad-hoc de revistas científicas nacionais e internacionais 

 
Atividades de Cooperação Técnica Estadual, Nacional e Internacional 
 

• Cooperação Técnica para reestruturação da SMS de Salvador 
Planificação: Plano Municipal de Saúde – 2005-2009 (Carmen, Jairnilson, Cristian e Marcelo) 
Curso de Gestão SMS (Carmen, Jairnilson) 
Apoio implementação do PMS -2005-2009 (Solange Vianna) 
Formulação do Plano Diretor da SMS (Jairnilson) 
Informação em Saúde (Eduardo) 
Vigilância Epidemiológica (Glória) 
Acolhimento: Projeto para melhoria da acessibilidade e acolhimento à rede básica do SUS 
em Salvador (Solange Veloso Vianna, Monique Esperidião, Edyara Santana, Vania Alves, 
Maria Caputo, Denise Lemos). 

• Institucionalização da avaliação no âmbito da atenção básica - MS 
• Curso intermediário de avaliação em saúde 
• Formação de avaliadores no âmbito do SUS – Universidade de Montreal/ENSP/IMIP. 
• Institucionalização do Centro Colaborador com a SVS: Avaliação de tecnologias e impacto 

epidemiológico de intervenções em saúde; 
• Centro Colaborador da SESAB - formação de pessoal e apoio ao desenvolvimento de proposta 

metodológica de avaliação da atenção básica.  
• Centro Colaborador de Políticas e Gestão em Saúde - MS 
• Elaboração do Programa de Educação Permanente para o Estado da Bahia 
• Assessoria à SESAB: Centro Colaborador para Institucionalização da Avaliação (Rosana 

Aquino, Maria Guadalupe, Ana Luiza Vilas Boas, Sonia Chaves, Alcione Cunha e Sandra 
Garrido.) 

 
PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 
Presenciais 
 

• Custos em Unidades de Saúde 
• Gerência de serviços de vigilância sanitária - gerentes e técnicos em vigilância sanitária. 
• Programa Interinstitucional de Treinamento de Metodologia de Pesquisa em Gênero, 

Sexualidade e Saúde Reprodutiva  
• Curso de Capacitação para trabalhadores da rede de saúde mental da Prefeitura Municipal 

de Salvador 
 

À Distância 
 

• Curso de Planejamento e Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho (Carmen Teixeira) - 
uma edição com 44 alunos concluintes; 

• Curso de Legislação e o Direito à Segurança e à Saúde no Trabalho (Letícia Nobre) 
 - Uma edição com 40 vagas, 33 aprovados. 
• Curso de Odontologia em Saúde do Trabalhador (Sônia Chaves); Duas edições, cada uma com 

40 vagas, tendo sido 72 os aprovados. 
• "Curso de Capacitação Continuada à Distância em Saúde e Segurança no Trabalho", CEDIST 

 
EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 
Seminários 
 

• I Fórum de Ciência e Tecnologia de Dengue 
• Segurança e Saúde no Trabalho 
• Seminário virtual no formato de videoconferência - infovia SESI/CNI  
• Seminário do Projeto SCAALA 
• Coordenação do Seminário dos 60 anos da UFBA: A Universidade e o SUS 
• Seminários temáticos periódicos/ANVISA – 9 
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INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 
Cooperação Internacional 
 

• Acordo de intercâmbio acadêmico entre a Pós-Graduação do ISC e a Maestría en 
Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud da Universidade Nacional de LANUS (Argentina): 

 estudantes e 2 professores argentinos 
 2 estudantes do ISC fizeram estágio em LANUS 

• Negociação de Doutorado em Co-tutela com a Universidade de Montreal (dupla titulação). 
Doutorado integrado no qual os estudantes são orientados por professores nas duas 
instituições (orientação e co-orientação) e cumprem créditos teóricos e práticos nas duas 
instituições.  

• Aprovação de projeto na primeira fase do Edital da CAPES da ESCOLA DE ALTOS ESTUDOS 
(projeto que visa trazer professor estrangeiro de alto nível para ministrar curso na Pós-
Graduação) 

 
Alunos e Professores Visitantes 
 

• Aluna Visitante: Emilia Sanabria (Cambridge University) 
• Professora Visitante: Luisa Elvira Belaúnde (St Andrews University) 
• Kastin Kelling – Jonh Hopkins 

 
 
PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE 
 
Docente 
 

• Profª. Rosana Aquino – VI Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS. 
 
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007 
 
Projetos de Pesquisa e Cooperação Técnica 
 

• Condições de vida e de saúde mental da População Pataxó: Um estudo etnoepidemiológico 
na aldeia de Coroa Vermelha – BA 

• “O padrão de beleza socialmente estabelecido como preditor de Transtornos do 
Comportamento Alimentar em mulheres negras de Salvador / Bahia”.   

• Estudo da distribuição espacial e padrões de transmissão da Tuberculose em Salvador 
através de técnicas moleculares e de análises de redes complexas 

• Estudo de fatores genéticos de determinação formas graves do Dengue 
Prevalência de asma em escolares de Salvador e a condição social e econômica das suas 
famílias 

• Projeto Descentralização e a avaliação da qualidade da atenção à saúde (Lígia V. da Silva, 
Sonia Chaves, Gerluce, Alcione Cunha, Rosana Lopes e Francisco Pacheco) - financiamento 
FAPESB. 

• Projetos de pesquisa aprovados em edital 49/2005 do CNPq (Lígia V. da Silva) 
• Avaliação da acessibilidade à atenção básica no SUS de Salvador 
• Determinantes da acessibilidade aos serviços de saúde (projeto de tese de Alcione Cunha) 
• Avaliação de políticas públicas de prevenção e controle da violência em Salvador 

(Jairnilson, Ana Luiza, Heloniza Costa) 
• Projeto de pesquisa aprovado em edital 26/2006 do CNPq; 
• Evolução das desigualdades sociais da morbimortalidade em Salvador, 1991-2006 (Maria da 

Conceição N. Costa, Jairnilson Silva Paim, Ligia Maria Vieira da Silva, Maurício Barreto, 
Maria da Glória Teixeira e Susan Pereira). 

 
Cooperações 
 

• Países Africanos 
• Ministério da Saúde 
• Secretaria Estadual de Saúde 
• Secretaria Municipal de Saúde 
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Cursos 
 

• Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com área de concentração em Saúde Mental 
• Extensão - Avaliação de Tecnologias de Saúde - MS 
• Especialização 

 Avaliação de Tecnologias em Saúde - MS 
 Vigilância epidemiológica – SESAB 

• Mestrado Profissional e Acadêmico 
• Doutorado – ampliação do número de vagas 

 
 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - CAMPUS 
ANÍSIO TEIXEIRA 

 

Dentro da política de ampliação do seu campo de atuação, a Administração Central UFBA 
empenhou-se em criar o Campus Anísio Teixeira - CAT no município de Vitória da Conquista 
objetivando a descentralização dos pólos produtores de conhecimento, uma melhor socialização do 
saber técnico-científico e o acesso daqueles que devido à distância entre seu local de residência e 
os centros formadores têm dificuldade em freqüentar um curso superior público. A escolha do 
município deveu-se, sobretudo, ao seu notório desenvolvimento no campo da assistência à saúde. 
 

Instalou-se assim, o Instituto Multidisciplinar em Saúde – IMS, permitindo a oferta de cursos 
com currículos enriquecedores que possibilitem a utilização de campos de práticas em serviços, 
contribuindo para a formação de profissionais com visão de sua regionalidade, atentos aos avanços 
científico–tecnológicos e com compromisso social. Assim sendo, em 2006 foram criados os cursos de 
Enfermagem, Nutrição e Farmácia no IMS-CAT com 40 vagas cada, com início das atividades letivas 
previstas para o segundo semestre. 
 

A inauguração oficial do IMS-CAT ocorreu no dia 4 de dezembro e contou com a presença do 
Magnífico Reitor da UFBA, Professor Naomar Almeida, bem como de outras autoridades. 
 
INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 
 

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, foram cedidas, como espaço 
provisório para funcionamento dos cursos, as instalações da Escola Formação de Profissionais de 
Saúde da Família, a qual foi adaptada para atender as necessidades dos cursos pelo período de 
quatro semestres. As instalações utilizadas atualmente pelo IMS compõem-se de três salas de aula, 
seis laboratórios, sala para reprografia, área para cantina e sala para técnicos de laboratórios, além 
de sanitários. 

 
Foram adquiridos mobiliários e equipamentos para os laboratórios, necessários ao 

funcionamento imediato do Instituto. 
 
A construção das instalações da UFBA no local teve início em outubro com o Módulo I a partir 

do prédio que se destinará aos laboratórios quando da conclusão dos diversos módulos que 
comporão o IMS.  
 

Para o próximo ano pretende-se melhor adequar o espaço físico hoje utilizado, com layout 
mais apropriado para o desenvolvimento das atividades docentes e administrativas do Instituto até a 
conclusão das obras do prédio definitivo, prevista para julho de 2007, onde haverá condições de 
otimizar ambiente de trabalho dentro do objetivo maior que é o desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e extensão. 
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Laboratórios 
 

Pretende-se instalar os laboratórios essenciais para as aulas práticas das disciplinas dos dois 
primeiros semestres, ainda no espaço provisório. Agrupando-os em quatro áreas disponíveis, de 
modo a não haver prejuízo na qualidade dos cursos de graduação do Instituto.  

 
Até o final de 2007, com a conclusão do Módulo definitivo, espera-se que grande parte dos 

laboratórios esteja devidamente instalada. 
 
Biblioteca 
 

Assim como os laboratórios será implantada biblioteca provisória de modo a atender os dois 
primeiros semestres dos cursos oferecidos pelo IMS. 

 
Pleiteia-se junto ao FINEP recursos para construção e implantação de Biblioteca  

Interdisciplinar de Informação em Saúde para o Campus Anísio Teixeira. 

CORPO DISCENTE 

 
Através de vestibular especial, em junho de 2006, foram selecionados um total de 120 alunos 

de acordo com a política de Ações Afirmativas da UFBA. Conforme quadro abaixo, constata-se que 
há uma demanda que justifica a escolha do local para implantação do campus. 
 
 

UFBA - Campus Vitória da Conquista 

Vagas 
Candidatos/vaga 

Curso 
Total 1º sem  2006 2007 

Farmácia 40 40 16,0 9,9 

Nutrição 40 40 10,4 11,6 

Enfermagem 40 40 16,9 16,2 

 
 

CORPO DOCENTE 

 
Para funcionamento do IMS foram autorizados pelo MEC a realização de concursos para 

contratação de 40 docentes, de maneira a atender os quatro primeiros semestres, concursos estes, 
realizados entre maio e julho de 2006. Em agosto de 2006 foram contratados 32 professores em 
virtude do não preenchimento de todas as vagas, os quais iniciaram suas atividades em outubro e as 
aulas se iniciaram no dia 23 de outubro. O quadro atual de professores está composto por 09 
doutores e 23 mestres. 
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PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Foram admitidos 31 servidores técnico-administrativos conforme quadro abaixo: 
 

Nível Cargo/Especialidade Nº Vagas 

  

Administrador 01 

Assistente Social 03 

Arquivista 01 

Bibliotecário/Documentalista 01 

Contador 01 

Secretário-Executivo 02 

N
ÍV

EL
 S

U
PE

R
IO

R 

Técnico em Assuntos Educacionais 02 

*Assistente em Administração 09 

Técnico em Contabilidade 01 

N
ÍV

EL
 M

ÉD
IO

 

Técnico de Laboratório 10 

* Sendo 01 (uma) vaga destinada aos portadores de necessidades especiais. 
 

Ressaltamos que esses servidores, ao serem convocados, submeteram-se a uma semana de 
treinamento, promovido pela SAD. 
  

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
No Campus Anísio Teixeira está sendo implantado um modelo de estrutura organizacional 

diferenciado do praticado nas demais Unidades da UFBA. 
 

Além da Congregação e da Diretoria, o novo modelo organizacional possui uma Coordenação 
Acadêmica, cuja principal atribuição é de interagir com as Coordenações de Graduação, de Pós-
Graduação e com os Núcleos Acadêmicos, visando a implementação de ações articuladas no campo 
do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 
Os Núcleos Acadêmicos são organizados pelos docentes a partir de critérios por eles 

estabelecidos tais como: campos do saber, projetos de investigação ou extensão e outras atividades 
correlatas. O objetivo maior dos Núcleos Acadêmicos é o de promover o desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

O setor administrativo é gerenciado pela Gerencia Técnico-Administrativa cuja competência 
é a de coordenar, acompanhar, integrar e promover a articulação, a compatibilização e o 
desenvolvimento necessário para viabilizar o funcionamento do Instituto. A Gerencia Técnico-
Administrativa é composta de: 

 
O Núcleo de Apoio Administrativo cuja competência é, especificamente, apoiar, 

compatibilizar e viabilizar, dentro do Instituto, o desenvolvimento das atividades relacionadas à 
administração financeira, de pessoal, aquisição de materiais permanentes e de consumo, 
acompanhamento e controle da preservação e manutenção das instalações físicas, acompanhamento 
e controle da rede e equipamento de informática, acompanhamento e controle dos contratos de 
serviço de limpeza, vigilância, controle de tramitação e divulgação de documento de origem 
externa, controle da utilização pela comunidade interna e externa dos espaços físicos e 
equipamentos e outras atividades afins.  
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Ao Núcleo de Apoio Acadêmico compete, especificamente, apoiar, compatibilizar e 
viabilizar, dentro do Instituto, o desenvolvimento das ações, planos e atividades relacionadas à 
matrícula, controle de cadernetas, tramitação e divulgação de documentos acadêmicos de origem 
interna e externa, solicitações de alunos, grade curricular e histórico de alunos, disciplinas e 
turmas, digitação de material, atividades de extensão e de pesquisa e outras atividades afins.  
 

E por fim o Núcleo de Apoio Técnico a quem compete o apoio aos docentes no que se refere 
ao atendimento às necessidades para a qualidade das aulas. 
 
 

Organograma do Instituto Multidisciplinar Em Saúde - Campus Anísio Teixeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007 
 
Ensino 
 

Os colegiados dos cursos atuais Enfermagem, Farmácia e Nutrição estão empenhados nos 
ajustes nos projetos pedagógicos de forma a adequá-los não só ao atual estágio de desenvolvimento 
das ciências, bem como às exigências das novas diretrizes curriculares.  

 
Espera-se, também, a conclusão dos projetos pedagógicos para a criação de novos cursos de 

graduação na área de saúde para ser ofertado em 2008, atendendo as expectativas da região. 
 
Pesquisa 
 

Foram apresentados pelos Núcleos Acadêmicos, à  FAPESB,  projetos intitulados:  
 

• Avaliação da atividade antimicrobiana e isolamento de compostos bioativos de produtos 
naturais selecionados por levantamento etnofarmacológico no sudoeste da Bahia. 

• O Processo de regionalização da assistência á saúde no estado da Bahia: Avaliação da 
Assistência de Média e Alta Complexidade na Microrregião Sanitária de Vitória da Conquista 
segundo critérios de equidade e qualidade. 

• Elaboração de fitoterápico com atividade antiinflamatória a partir da aroeira. 
 

Junto ao FINEP, pleiteia-se a implantação de um Biotério para o IMS e Laboratório 
Interdisciplinar de Pesquisa Básica em Saúde. 
 
 
 
 

CONGREGAÇÃO 

DIRETORIA 

Gerência-Técnico-Administrativa 
Coordenação Acadêmica 

Núcleos 
Acadêmicos 

Coordenações 
de Graduação 

Coordenações de 
Pós-Graduação 

 

VICE-DIRETORIA BIBLIOTECA 

NUPAD NUPAC NUTEC 

LEGENDA 
NUPAD – Núcleo de Apoio Administrativo 
NUPAC - Núcleo de Apoio Acadêmico 
NUTEC - Núcleo de Apoio Técnico 
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Extensão 
 

Alguns projetos estão sendo desenvolvidos para atender as necessidades prioritárias na área 
de saúde da região em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 
 
Gestão 
 

Os diversos setores do Instituto Multidisciplinar em Saúde estão elaborando Planejamento 
Estratégico ressaltando as metas e objetivos do Instituto para os próximos cinco anos. 
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ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 
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BIBLIOTECA CENTRAL REITOR MACEDO COSTA 
 
 
METAS  DEFINIDAS PARA O ANO DE 2006 

 
• Biblioteca Digital:  implantação e divulgação de 264 Teses e Dissertações da UFBA na 

BDTD/IBICT e na Networked Digital Library of Theses and Dissertations – NDLT  e inicialização 
da digitalização de outros  documentos da Memória Intelectual da UFBA, começando pela 
Revista UNIVERSITAS em parceria com o CEDIG da FCH; 

• Empréstimo  Automatizado: Ampliação e implantação  nas Bibliotecas de ENG, ISC, ICS,  MEV, 
ODO , MED,  MUS, HUPES, DIR, NUT, EDU, HUPES, ECO;     

• Espaço Físico: reforma, redimensionamento, ampliação e modernização, das bibliotecas: Reitor 
Macêdo Costa, ENG, MED, ECO, FCH, MCO e MEV e CEAO;  

• Informatização do acervo : avanço no processo de automação de todas as bibliotecas do SIBI 
com aquisição do Software PERGAMUM, implementando a informatização das coleções 
retrospectivas de livros e periódicos , destacando a Bibliotheca GONÇALO MONIZ – Memorial da 
Saúde Brasileira; 

• Capacitação Técnica : Treinamento ampliado aos Bibliotecários do SIBI nos Modulos do Software 
PERGAMUM - para  padronização do formato bibliográfico da Base UFBA e implementação dos 
serviços automatizados à todos  os  suportes bibliográficos e audiovisuaias e ao processo de 
aquisição e intercâmbio; 

• Aquisição de Equipamentos para as Bibliotecas: 51 computadores, 6 impressoras, 04 ar 
condicionados, 01TV 29”, 01 DVD, 01 data show,01 tela de projeção;   

• Acervo (incorporação/tratamento técnico): Conclusão  de Matemática e Farmácia à Biblioteca 
Reitor Macêdo Costa, as obras raras da Escola Politécnica à Biblioteca Bernadete Sinay 
Neves(ENG); A coleção de livros do mestrado de FCH à Biblioteca Isaias Alves(FCH) 

• Catalogação na Fonte (ficha catalográfica) de todo material produzido pela EDUFBA; 
• Horário de Atendimento: Ampliação na Biblioteca Central  (7:30 às 21:00 – 2ª à 6ª e 8:00 às 

13:00 e aos sábados) em parceria com o Programa de Licenciatura Especiais - PROLE; 
• Laborartório de Pesquisa On-Line : implantação nas Bibliotecas de  BC, ECO, MED, EDU e  CRH 
• Realização do XIV SNBU –Seminário Nacional  de Bibliotecas Universitárias , forum  de maior 

destaque da America Latina  na área da Ciência da Informação e Biblioteconomia, contou com 
mais de 1200 participantes com o tema –Acesso Livre a informação cientifica e biblioteca 
univerisatária; 

• Material bibliográfico : Compra de 3.391 exemplares dos livros da bibliografia básica para os  
cursos do  – Campi Salvador, 270 para o Campus Anisio Teixeira - Vitória da Conquista e  76 
exemplares  para SSOA ; 

• Institucional: O CONSUNI  em sessão no dia dia 13/03/2006 delibera , por consenso e 
aclamação,  aprova  a idéia da implementação do Sistema de Bibliotecas da UFBA. 

 
AÇÕES IMPLEMENTADAS   
 
• Revisão do Regulamento  de Empréstimo e Consulta do material bibliográfico e audiovisual do 

SIBI; 
• Estudo  e Revisão do Regimento do Sistema de Bibliotecas da UFBA; 
• Elaboração de normas, procedimentos  e critérios para A POLÍTICA DE    FORMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES  do  SIBI; 
• Treinamento em serviço do Banco de Dados - Pergamum   nas bibliotecas  das Unidades 

/Orgãos; 
• Organização e desenvolvimento de Ações para a Semana do Calouro - SIBI/UFBA; 
• Organização do Processo de licitação para aquisição do material  bibliográfico do SIBI, 

acompanhamento e participação como equipe de apoio nas várias etapas do Pregrão Eletrônico, 
adequação e distribuições de recursos;   

• Elaboração , organização e atualização do Passo @ Passo  base de dados  Portal Capes  e 
Sistema Pergamum; 

• Elaboração de fichas catalográficas  para a comunidade editorial interna e externa; 
• Visitas Técnicas às bibliotecas  do SIBI com o objetivo de traçar diagnóstico  técnico e 

administrativo. 
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PROJETOS/ PARCERIAS  (DESENVOLVIDOS /EM DESENVOLVIMENTO) 
 
• Modelo de Organização e Gestão do Sistema de Biblitecas  da UFBA; 
• Projeto Bibliotheca : Memorial da Saude Brasileira (MS/UFBA); 
• Elaboração de Processo de Aquisição Bibliográfica  para outros Orgãos/Unidades:  SSOA, UFRB, 

Campus Avançado de Vitória da Conquista; 
• Projeto “Organização e Tratamento do Acervo Fotográfico da UFBA”- Parceria da  Bblioteca 

Central/ DCE/ e a EDUFBA (Comemoração  60 Anos da UFBa); 
• Projeto Biblioteca Solidária - Doação de Material  Bibliográfico para outras instituições publicas 

e privadas, bibliotecas comunitárias, escolares, faculdades e outras. (BC/ DFDC); 
• Projeto de Unificação -  Biblioteca Universitária de Arquitetura  e  Engenharia –BAE (inicio das 

discussões); 
• Projeto de Unificação das Bibliotecas da Área de Saúde- BUS; 
• Projeto de Mapeamento das Obras Raras da UFBA; 
• Projeto de restauração de obras em parceria com a Petrobrás (Bibl. Setorial do CEB); 
• Projeto Preservar para disseminar obras raras (Bibl.  Setorial do CEB em paceria com FNDS ); 
• Projeto CT INFRA -  Criação dos Núcleos  de Restauração e Digitalização e acondicionamento das 

coleções  especiais do SIBI em parceria com o ICI,MUS,LET,FCH,NEIM ; 
• Projeto  treinamento em bases de dados  para os   usuários  (grupos e individuais); 
• Projeto de Editoração de Periódicos Eletrônicos da UFBA/SEER (Em andamento); 
• Programa de Licenciaturas Especiais –PROLE  - parceria com  a Bib. Reitor Macedo Costa – 

atendimento de usuário; 
• Projeto Busca de Informação Científica em Bases de Dados Nacionais e Internacionais. 
 
 
EVENTOS / ATIVIDADES   ESPECIAIS/TREINAMENTOS 
 
• Mostra Nise da Silveira - Vida e Obra - em parceria com o Ministério da Saúde, o Instituto 

Municipal Nise da Silveira, SESAB, ESP/BA e a Biblioteca Central da UFBA (28/04 a 01 /07/2006); 
• Participação do Sistema de Bibliotecas nos 60 Anos da UFBA com a divulgação do Acervo 

Fotográfico da Divisão de Coleções Especiais  na seleção de fotografias que registram momentos 
históricos da UFBA (BC/EDUFBA); 

• Realização do XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias com o tema : Acesso Livre a 
Informação Cientifica e Bibliotecas Universitárias (22 a 27 /10/2006); 

• Programa de Orientação e Treinamento de Usuários para Uso de Bibliotecas aos alunos ingressos 
semestre 2006.1 e 2006.2; 

• Apresentação das Bases de Dados Century of Science, Journal Citation Report e Essencial 
Science Indicators da Thomson Scientific para os Professores, Bibliotecários e Pesquisadores 
(22/06/2006); 

• A Coordenação de Acesso à Informação Cientifica e Tecnológica – CAC/CAPES em parceria com o 
SIBI/UFBA realizou o treinamento no uso do Portal. Periodicos CAPES para os pesquisadores, 
coordenadores de Pós Graduação, Docentes, estudantes e bibliotecários da UFBA; 

• Curso sobre “Organização de Arquivos Privados: estudo de Caso  do Espólio Godofredo  Filho 
(BC/ICI-Departamento de Arquivologia); 

• Exposição Walter Smetack (DCE) e UFBA 60 Anos: Relembrando o Fundador Edgard Santos. 
 
 
CONVÊNIOS/COOPERAÇÃO/PARCERIAS 
 
• IBICT- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações-BDTD;  
• Catálogo Coletivo Nacional de Periodicos – CCN; 
• COMUT-  Serviço de Comutação Bibliográfica ; 
• MS - Rede  de  bibliotecas  e  Unidades   de  Informação Cooperantes de  Saúde - Rede 

BIBLIOSUS;  
• Convênio com o Centro Cooperante da BIREME para alimentação da Base de Dados  LILACS  (MED 

e ODO); 
• Rede da Memoria Virtual Brasileira- Biblioteca Nacional; 
• Comitê Nacional do Escudo Azul – instalação do Comitê Regional Bahia; 
• Operacionalização do Processo de Aquisição Bibliográfica  para UFRB; 
• Termo de Copperação Técnica entre o CEDIG/FCH; 
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• Termo de Cooperação Técnica com ICI para capaciatção e qualificação de pessoas e Aplicação 
da Tecnologia da informação à  Catalogação DPT/BC; 

• Cooperação com Orgãos /Unidades  na utilização do espaço da BC para Eventos, Exposições,  
Treinamentos, Cursos, Lançamentos de Livros  etc; 

• EDUFBA- Catalogação na Fonte das publicações editadas pela editora. 
 
 
INFORMAÇÕES   COMPLEMENTARES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVAS PARA O EXERCICIO DE 2007 
 
• Aprovação pelo CONSUNI da Resolução para o Novo M<odelo de Gestão do SIBI; 
• Implementação do Projeto Portal de Revistas Cientificas Eletrônicas da UFBA (Resultado do XXIV  

Treinamento  do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas- SEER promovido pela Biblioteca 
Central e o IBICT); 

• Programa de  Capacitação para os Técnicos –Adminstrativos do SIBI; 
• Implantação e disponibilização dos TCCs (Trabalhos de Conclusão de Cursos na Biblioteca 

Digital.(BC/DCE); 
• Disponibilização da Revista  UNIVERSITAS e outras da Memória Intelectual da UFBA na Bilioteca 

Digital utualizando o    Software  SEER- Sistema  Eletrônico de Editoração de Revistas ; 
• Organização e acondicionamento do Acervo Fotográfico da Seção de  Multimeios/ BC; 
• Implantação  da Empréstimo  Automatizado  nas Bibliotecas:  ADM, ICI,  MCO, EBA, ARQ, CRH, 

Campus Anísio Teixeira, Campus Barreiras; 
• Implementação dos Módulos de Aquisição, Periódicos, do Sistema Pergamum; 
• Implantação do Novo Regulamento de Empréstimo do SIBI, visando adequar ao Sistema 

PERGAMUM; 
• Unificação do acervo de Periódicos da BUS- Bibliotecas Unificada de Saúde; 
• Cooperação Técnica para Normalização de Trabalhos Técnicos Científicos publicados pela 

EDUFBA; 
• Atualização no Catalogo Coletivo Nacional/IBICT de todos os periódicos da UFBA; atualização e 

indexação dos periódicos da área de saúde no LILACS (BIREME); 
• Melhorias na infra-estrutura  da BC ( pintura interna e externa, sinalização e climatização,  

priorizando área  de acervos gerais/coleções especiais /Obras Raras; 
• Criação de um Centro Referencial sobre a Bahia ( CEB); 
• Recuperação  do espaço ocupado pelo SOFTEX  para expansão de acervo / atividades do SIBI. 
 
 

Acervo  Bibliográfico adquirido em 2006(Compra/ Doação/ Permuta): 

Livros/ Exemplares 23.059 

Periódicos Títulos (Nac. Est)     9.037 

Materiais Especiais    1.337 

  

Usuários/ Serviços oferecidos 

Empréstimo / Aluno 403.255 

Empréstimo / Professor      8.086 

Empréstimo / Funcionário      3.228 

Frequência  419.236 

Consulta   182.918 

Comutação Bibliográfica      3.493 
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CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS – CEAO 
 

O ano de 2006 foi fundamental para dar seguimento ao posicionamento do CEAO como um 
dos interlocutores fundamentais da comunidade afrodescendente baiana. Influiu nisso uma série de 
ações que confirmaram esta instituição universitária como forte instrumento de afirmação de 
políticas públicas, e ao mesmo tempo como uma instância de reconhecida excelência acadêmica.  
 

Assim as ações desenvolvidas neste ano perpassaram este dois tipos de orientações, que 
foram acolhidas pelos programas e projetos em curso na instituição e por setores específicos da 
atuação desta instituição acadêmica, como o Museu Afro-Brasileiro e a Biblioteca do CEAO. 
 

Diversas ações pontuais foram realizadas para assegurar o cumprimento das metas 
estabelecidas e o ano de 2006 serviu também para consolidar a nova sede do CEAO, agora situada no 
largo 2 de Julho. 

 
Dentre os programas e projetos desenvolvidos no CEAO no ano destacam-se: 
 
POSAFRO. O Centro de Estudos Afro-Orientais da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

da Universidade Federal da Bahia oferece um Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e 
Africanos, com 15 vagas em nível de mestrado e 8 em nível de doutorado, aberto a candidatos/as 
com curso superior legalmente reconhecido em qualquer área disciplinar. O programa busca formar 
pesquisadores voltados para o contexto africano e para as populações afro-americanas, com ênfase 
nos processos de construção de identidades étnicas e raciais. 

 
Fábrica de Idéias. Trata-se de um Curso Avançado em Relações Raciais e Cultura Negra – e 

ocorreu, na sua nona edição, entre 31 de julho e 18 de agosto de 2006, no Centro de Estudos Afro-
orientais da Ufba e na Cidade de Cachoeira-BA. Tivemos mais um curso de excelência, pois 
contamos com a participação de professores renomados como: Paul Gilroy (London School 
Economics, Inglaterra), Elisio Macamo (Universidade de Bayreuth, Alemanha) Ramon Grosfoguel (U. 
C. Berkeley, EUA), Mark Sawyer (Northwestern University,EUA), Walter Mignolo (Duke University). O 
corpo discente constou de 28 alunos, mestrandos e doutorandos, selecionados em universidades 
brasileiras, África, América do Sul e América do Norte. Todos tiveram despesas com hospedagem, 
alimentação e material didático pagos pelo Curso Fábrica de Idéias que conta com o apoio da Ford 
Foundation e do Sephis Program.  Aulas expositivas, grupos de estudos e leitura, palestras e 
seminários temáticos foram algumas das atividades que abrilhantaram o Fábrica de Idéias 2006. O 
Curso, que visa contribuir para o treinamento de pesquisadores que estudam processos de 
racialização e formação de identidades étnicas, espera promover o intercâmbio de estudantes e 
professores de diversas regiões do Brasil e de outros países, sobretudo no eixo Sul-Sul. 

 
Mapeamento dos terreiros de candomblé.  Em parceria com as secretarias Municipais de 

Reparação e Habitação o CEAO realiza esta pesquisa em Salvador, tendo como objetivo saber 
quantos são, onde estão localizados e em que condições se encontram os terreiros desta cidade. A 
pesquisa é um ponto de partida para uma série de políticas públicas que serão adotadas para 
melhorar a vida nas comunidades afro-brasileiras. A pesquisa é coordenada pelo Profº Jocélio Teles. 

 
Museu Afro-brasileiro. Durante o ano de 2006, foi dada continuidade às pesquisas: O afro-

carnaval no Atlântico; Barranquila (Colômbia) e Salvador (Brasil): por uma memória solidária. 
Coordenada pela Profa. Dra. Joseania Miranda Freitas (Departamento de Museologia da UFBA) e com 
participação das professoras Martha Sophia Lizcano (Colômbia) e Maria Manuela Borges (Lisboa) e 
das estudantes de Museologia; A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, uma perspectiva 
museológica e de gênero. Coordenada pelos profs. Joseania Miranda Freitas e Profº Marcelo Cunha, 
do Departamento de Museologia da UFBA, com participação da professora Maria Manuela Borges 
(Lisboa) e de estudante com bolsa PIBIC para a realização deste projeto; Museu Afro-Brasileiro: 
Ações afirmativas de caráter museológico no Novo Setor da Herança Cultural Afro-Brasileira. 
Profª. Joseania Miranda Freitas e Profº Marcelo Cunha, do Departamento de Museologia da UFBA, 
com participação das professoras Martha Sophia Lizcano (Colômbia) e Maria Manuela Borges (Lisboa) 
e da estudante de Museologia Luzia Gomes Ferreira. 
 
 No que diz tange à pesquisa, dentre outras, trazem a chancela institucional do CEAO as 
seguintes investigações: Observa: acompanhando as ações afirmativas Prof.º Dr. Jocélio Teles 
Santos; O negro na imprensa do século XX Prof.º Dr. Jocélio Teles Santos; Interações entre religião e 



Universidade Federal da Bahia - Relatórios Setoriais – 2006 
 

 - 135 - 

etnicidade: uma perspectiva comparativa transatlântica (Benin/Brasil)Prof.º Dr. Luís Nicolau Pares; 
Pelas mãos do assobá Prof.º Dr. Cláudio Luís Pereira; O Projeto Unesco no Brasil Prof.º Dr. Livio 
Sansone; Prof.º Dr. Jocélio Teles Santos; Prof.º Dr. Cláudio Luís Pereira. 

 
No que respeita aos projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 

merece atenção e registro: 
 
Museu Afro-brasileiro. O número de visitantes no ano de 2006 totalizou 38.000 pessoas, 

incluindo estudantes da ação educativa descrita abaixo. Durante o ano de 2006, o Museu Afro-
Brasileiro deu continuidade ao desenvolvimento do projeto de Atuação Pedagógica e Capacitação de 
Jovens Monitores, iniciado em 2005, recebendo até o mês de outubro, um total de 12.854 alunos 
pertencentes a 223 escolas entre públicas, particulares ou organizações governamentais. Os doze 
jovens provenientes da comunidade negra, selecionados e capacitados para o projeto, atuaram no 
Museu até o mês de junho, época de encerramento do prazo do projeto. A partir de então, quatro 
deles permaneceram trabalhando como monitores, dando prosseguimento às atividades. Além de ter 
sido utilizado como tema para vários trabalhos acadêmicos do Curso de Museologia da UFBA, o 
museu recebeu grupo de 12 estagiários do Curso de História com habilitação em Patrimônio 
Cultural, que desenvolveram pesquisas relacionadas ao acervo do Museu Afro. 

 
Programa Uniafro. O Programa Preparatório para a Promoção da Igualdade Étnico-racial na 

Educação (UNAFRO-MEC/CEAO-UFBA) insere-se num conjunto de ações previstas no Programa de 
Ações Afirmativas da Universidade Federal da Bahia, aprovado em 17 de maio de 2004 e em 
processo de implantação desde 2005. O programa está estruturado sobre dois eixos: 1) Ações de 
incentivo à permanência de estudantes ingressos na UFBA via sistema de cotas (apoio financeiro e 
aulas de Inglês, Informática e Produção de Textos), e 2) Formação para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileiras (cursos presencial e à distância para professores).  
 
 CEAFRO. O CEAFRO é um programa de educação e profissionalização para igualdade racial e 
de gênero do CEAO /UFBA, em desenvolvimento desde 1995. Quando iniciado, há onze anos atrás, o 
principal compromisso do Programa foi estabelecer um dialogo entre a Universidade Federal da 
Bahia, a Escola Pública e as Organizações do Movimento Negro da Bahia. Através do trabalho direto 
com a sociedade civil negra, organizada através de Blocos Afros, Comunidades de Terreiro, grupos 
de Mulheres Negras, posses do Movimento Hip-Hop e Comunidades Quilombolas, são desenvolvidos 
projetos que podem inspirar o poder público a implementar políticas públicas de ações afirmativas 
para a população negra, baseadas na educação das relações étnico-raciais, na rede pública de 
ensino básico, fundamental, médio e nas universidades, no mercado de trabalho, no sistema de 
saúde e em outros setores da sociedade, como medidas de reparação. Fundado sob três princípios 
básicos da existência negra na Diáspora: Ancestralidade, Identidade e Resistência, em sua trajetória 
político-pedagógica, o CEAFRO tem investido numa construção teórico-metodológica baseada nos 
referenciais identitários dos sujeitos nela envolvidos. As dimensões de raça e gênero estruturam sua 
proposta pedagógica, construída na direção de fornecer tecnologias sociais que possam subsidiar 
políticas públicas que legitimem as culturas negro-africanas, ressaltem o papel das mulheres negras 
no processo de resistência e construção da sociedade e potencializem a participação da juventude 
negra. Este projeto, durante o ano de 2006, realizou as seguintes ações: Escola Plural: A Diversidade 
está na sala; projeto Quilombos, Profissionalização de Jovens. Apresenta, ainda, outras ações 
relativas a Comunicação, Palestras, Seminários e Articulação em Redes e Fóruns. 1. PROJETO 
ESCOLA PLURAL: A DIVERSIDADE ESTÁ NA SALA O Projeto se constitui numa proposta de Formação 
Continuada de Educadores/as, visando à educação das relações étnico-raciais e inclusão da história 
e cultura afro-brasileira e africana no currículo da escola pública. Em 2006, com apoio da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de Salvador, Secretaria Municipal de Educação de Maragojipe, 
DFID/PNUD e Ação Educativa, foram realizadas as seguintes ações: Formação para Inclusão da 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no Currículo; Formação em Culturas Africanas e 
Identidades Quilombolas na Bahia; Formação de Profissionais de Saúde para o Combate ao 
Racismo Institucional; Consulta Igualdade Étnico-Racial nas Escolas: Limites e Possibilidades para 
a Implementação da Lei 10.639/03. 2. PROJETO QUILOMBOS O Projeto Quilombos foi  realizado 
com recursos de Emenda Parlamentar do Deputado Luiz Alberto, e suas ações visam fortalecer as 
Comunidades Quilombolas para a luta pelo reconhecimento de suas terras e pela melhoria das 
condições de vida de seus membros, através do resgate da memória ancestral que permeia as suas 
manifestações culturais. Duas ações compõem o Projeto, a saber: Trocas Quilombolas; Tradição 
em Movimento. 3. PROJETO PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS  O Projeto Profissionalização de 
Jovens desenvolveu três ações: Escritório de Garantia de Direitos da Juventude Negra, Rede de 
Eqüidade e Mobilizadores/as Culturais pela Promoção da Eqüidade Racial. Escritório de Garantia de 
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Direitos da Juventude Negra; A Feira das Nações Africanas; Rede de Eqüidade; Mobilizadores/as 
Culturais pela Promoção da Eqüidade Racial; 4. OUTRAS AÇÕES Palestras/Seminários/Debates 
Programa Salto para o Futuro, debatendo o tema "As relações étnico-raciais, história e cultura 
afro-brasileira na Educação Infantil” Audiência pública para a implementação da Lei 10.639/03 
no município de Cachoeira – Bahia, Palestra sobre Mulher Negra, Identidade e Educação, na 
Semana Palmares do Núcleo de Estudantes Negros/as da Faculdade Fundação Visconde de Cairu; A 
Implementação da Lei 10639/03, em Mutuípe, com Secretarias de Educação dos Municípios do Vale 
do Jequiriçá; Participação Infantil, em parceria com a Cipó Comunicação Interativa; A experiência 
das organizações negras e dos/as professores/as na aplicação da Lei 10639/03, Segunda Mostra de 
Literatura, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Formação para o Magistério Indígena, em 
parceria com a SEC/BA, no município de Coroa Vermelha, Santa Cruz de Cabrália/Porto Seguro, 
tematizando pluralidade cultural indígena, a partir das experiências do CEAFRO com relação à 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; De modo geral, durante o ano de 2006, além de outras 
ações pontuais cujos números não podemos precisar, o Programa envolveu diretamente 3.567 
pessoas em ações de formação e mobilização, através dos seus projetos em desenvolvimento, a 
saber: PROJETO ESCOLA PLURAL: 1.397 PROJETO QUILOMBOS: 420 PROJETO PROFISSIONALIZAÇÃO 
DE JOVENS: 1.750 TOTAL: 3567. 

 
Nos auditórios Milton Santos e Agostinho da Silva foram oferecidas palestras e cursos, e o 

espaço serviu também para reuniões de caráter acadêmico e, também, político, voltadas para a 
cidadania.  

 
Ademais, tiveram continuidade os cursos de Línguas e Cultura Ioruba e foi retomado o Curso 

de Língua e Cultura Árabe. Curso de Civilização e cultura Iorubá Básico I e II Período: 23.03.06 a 
23.06.06 Prof°: Félix Ayoh’ Omidire Curso de Árabe, civilização e cultura Islâmica Básico I e II 
Período: 22.08.06 a 22.11.06 Prof°: Alhaji A.H.Ahmad. 

 
Realizou-se em 2006 o Seminário Agostinho da Silva. Lançamento do livro: “Pensamento à 

Solta: um manuscrito autógrafo” de Agostinho da Silva, EDUFBA.  Mesa-redonda “Agostinho da 
Silva e a Bahia”. Coordenador: Ordem Serra (Pró-Reitor de Extensão - UFBA). Amadeu Silva. Pedro 
Agostinho da Silva (Depto.de Antropologia-UFBA) Mesa-redonda “Agostinho da Silva e o CEAO”. 
Coordenador: Jeferson Bacelar (Depto.de Antropologia-UFBA). Waldyr Freitas de Oliveira (UFBA) 
Vivaldo da Costa Lima (UFBA). Júlio Braga (Diretor do IPAC). Projeção do filme “Agostinho da Silva, 
um pensamento vivo”, de João Matos. 
 
 Museu Afro-Brasileiro. Durante a II Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora, 
ocorrida em Salvador no mês de julho, o Museu participou da exposição temporária Trinta Anos de 
Blocos Afro, realizada no Prédio da Faculdade de Medicina, do Terreiro de Jesus, emprestando 
vários trajes históricos dos primeiros blocos de cultura afro que desfilaram no carnaval de Salvador. 
Contando com a parceria do IPAC, o MAFRO realizou a exposição temporária Máscaras em Trânsito 
expondo, em caráter inédito, algumas máscaras africanas da Coleção Cláudio Massela , 
recentemente doada ao Estado da Bahia. Esta mostra apresenta apenas uma pequena parte deste 
acervo, demonstrando os desafios relacionados ao estudo que apenas está começando, e do qual o 
Museu foi convidado a participar. Com apoio do CEAO e da Faculdade de Medicina, que cedeu o 
Anfiteatro Alfredo Brito, foi realizado na Semana de 20 a 24 de novembro, em homenagem às 
comemorações da Consciência Negra, um curso intitulado Introdução ao Estudo das Artes na África 
Tradicional, ministrado pelo professor convidado da USP - Kabengele Munanga. O curso teve 160 
pessoas inscritas. 
 
 CIEE – Bahia. Programa de cooperação com instituição americana que articula várias 
universidades americanas com o objetivo de trazer turmas de estudantes para cursos semestrais de 
lingual portuguesa e cultura afro-brasileira na UFBA/CEAO. Este programa é dirigido pelo Profº 
Jeferson Afonso Bacelar. Visa, portanto, à promoção do intercâmbio cultural como meio de 
crescimento acadêmico e pessoal.  A empresa certifica os seus participantes através de sistema de 
créditos referentes às disciplinas matriculadas bem como nas participações dos alunos nas 
atividades culturais que o programa oferece: 1° semestre - Curso Raça e classe : Bahia e Brasil: 22 
alunos Americanos. Curso Manifestações Artísticas e Culturais : 05 alunos Americanos. IFDS (3 a 6 de 
junho): Seminário aos Professores de Universidades Americanas: 10 Professores. 2° semestre. Curso 
Brasil Contemporâneo : 55 alunos Americanos (Junho- Julho/06). Curso Raça e classe : Bahia e Brasil 
(agosto a dezembro): 13 alunos Americanos. Curso Manifestações Artísticas e Culturais: 07 alunos 
(agosto a dezembro/06). 
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 Em setembro, o BNDES através do Programa de Apoio a Projetos de Preservação de Acervos, 
selecionou o projeto realizado pelo MAFRO, para Implantação da Reserva Técnica e Recuperação 
do Acervo Armazenado, com financiamento no valor de R$ 182.655,00. Este projeto deverá ser 
desenvolvido durante o ano de 2007. 
 

O CEAO em seus diversos projetos manteve convênios em 2006 com instituições como a 
Fundação SEPHIS (Holanda), Fundação FORD (EUA) e Fundação Palmares (Brasil). 
 
 A produção editorial do CEAO teve em 2007 alguns destaques, com a publicação dos livros 
referentes à cultura afro-brasileira além de mais um número (34) da revista Afro-Ásia. No bojo do 
Convênio com a Fundação Palmares foram publicados os seguintes livros: LITERATURA AFRO 
BRASILEIRA de Florentina Souza e Maria Nazaré Lima (org’s.); DE OLHO NA CULTURA: PONTOS DE 
VISTA AFRO-BRASILEIROS de Andréa Lisboa de Souza, Ana Lucia Silva Sousa, Heloisa Pires Lima e 
Márcia Silva; e UMA HISTÓRIA DO NEGRO NO BRASIL de Wlamyra R. de Albuquerque e Walter Fraga 
Filho. Como novidade o Download destes livros podem ser feitos a partir do site do CEAO. 
 

No que ao Museu Afro-Brasileiro foram, ademais, realizados serviços de conservação e 
limpeza com acompanhamento de um profissional da restauração em 35 peças do acervo, entre as 
que haviam sido selecionadas para o catálogo. O Pré-projeto denominado Higienização e 
acondicionamento do acervo têxtil e assemelhado do Museu Afro-Brasileiro, que foi encaminhado 
à Fundação Vitae no mês de agosto, recebeu aprovação para ser executado durante o ano de 2005. 
O Museu recebeu recursos provenientes de uma emenda parlamentar do Deputado Luiz Alberto (PT - 
BA), destinada ao orçamento de 2004 da UFBA, para compra de equipamentos e execução do 
projeto: Museu Afro-Brasileiro: atuação pedagógica e capacitação de jovens monitores. 
 

No plano das políticas públicas a principal ação do CEAO voltou-se para efetivação, na 
UFBA, da política de inclusão para afro-descendentes e egressos da escola pública. Como é notório o 
CEAO tem sido fiel partícipe na discussão em torno da introdução das cotas para afro-descendentes 
na UFBA, mediante a promoção de debates e palestras voltadas para o público em geral. Noutro 
plano, o CEAFRO deu seguimento a suas ações voltadas para a educação para a diversidade e de 
profissionalização para a cidadania, através da promoção de eventos e de realização de cursos.  

 

 

CENTRO DE ESTUDOS BAIANOS 
 

De acordo com o relatório de Avaliação 2006, colocamos como principal meta para 2007 a 
retomada da automação do acervo das coleções do CEB. Incluímos também a necessidade de 
restauração de algumas obras que se encontram em estado precário e a encadernação das que estão 
com páginas soltas e capas estragadas. 

 
Com relação a implantação dos livros na base de dados da UFBA, podemos dizer que tivemos 

muitas dificuldades anteriormente por problemas de equipamentos em números insuficientes e 
principalmente a falta de treinamento das bibliotecárias no novo programa. Mas, finalmente em 
agosto, fizemos o treinamento no Pergamum o que foi um avanço, porque iniciamos a cooperação 
logo em seguida, um pouco lento ainda necessitando muitas vezes recorrer ao DPT, para 
esclarecimento das dúvidas que vão surgindo. 

 
Quanto à restauração e encadernação, infelizmente nada foi feito, por falta de recursos e os 

livros continuam necessitando de reparos. 
 
ATENDIMENTO AO LEITOR 
 

Foram atendidos durante o ano 354 usuários, sendo 114 inscrições novas entre Professores, 
alunos de graduação e pós-graduação da UFBA, assim como pesquisadores de outras universidades, 
de outras cidades e estrangeiros. O número de consulta foi de 427 livros. Dentre assuntos mais 
pesquisados: Antônio Conselheiro e Canudos, folclore, História da Bahia, religião e ruas das cidades 
de Salvador. 
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Houve uma queda na freqüência de usuários em relação há anos anteriores devido à falta do 
ar condicionado, que afasta o interessado, além de afetar a integridade dos livros, especialmente os 
raros. Providências foram solicitadas 
 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

Mantendo as atividades de extensão foram realizados, nos sessenta anos da UFBA, três 
encontros instigantes. 
 

• Mosaicos e contra -imagens baiano-– pernambucanas. Prof. Jomard Muniz de Britto 
(UFPE) 21.04.2006. 

• Entre o local e o universal: a imaginação historiográfica nas Academias Brasílicas baianas 
(1724-1759). Profº Drº Íris Kantor (USP)-27.04.2006-com o lançamento do livro: 
Esquecidos e Renascidos-Historiografia Academia Luso Americana. CEB-HUCITEC. 

• O Sertão de José Calasans -Claude Santos 19.10.2006. 
• I Encontro de Educação Transdisciplinar Coordenadora: Profª Drª Noemi Salgado Soares – 

29,30/11 e 01/12/2006. CEB-FACED-PROEXT-FAPEX-EDUFBA. 
 
ELEIÇÃO 
 

Foi realizada no dia 22/08/2006, uma reunião do Conselho Deliberativo do CEB, quando foi 
eleita a Profª Drª Kátia de Carvalho, para exercer a função de Diretora do CEB. 
 
PERSPECTIVAS PARA 2007 
 

• Criação de um Centro de Referência Sobre a Bahia. 
• Adquirir verbas para restauração e enca dernação. 
• Adquirir novos e modernos computadores para maior agilidade dos trabalhos. 

 
 

CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES P/ O 
SETOR PÚBLICO – ISP 
 

 
A missão institucional do Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público (ISP), 

órgão suplementar da UFBA vinculado à Reitoria, concretiza-se no desenvolvimento de atividades de 
pesquisa e extensão na área da gestão pública. Assim, os trabalhos desenvolvidos pelo Centro 
vinculam-se a dois focos: o primeiro é relativo aos trabalhos realizados no âmbito interno da 
Universidade, de apoio técnico aos processos de gestão; o segundo diz respeito a articulações e 
parcerias externas com outros órgãos e organismos locais, nacionais e internacionais. As atividades 
desenvolvidas em 2006 expressam a consolidação desses dois âmbitos de sua atuação, com destaque 
para a focalização de temáticas concernentes a avaliação institucional e de programas, gestão 
universitária, gestão da educação municipal, educação básica e educação à distância. 

 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Através de seu Núcleo de Sistemas e Processos Gerenciais (NSPG), o ISP vem 
desenvolvendo projetos voltados para concepção e elaboração de sistemas, em parcerias internas, 
particularmente com a PROPLAD, o CPD e a SAD, encarregando-se do gerenciamento desses 
sistemas. Nesse âmbito, em 2006, o ISP, por solicitação da PROPLAD, formulou uma proposta de 
reestruturação da Divisão de Material e Patrimônio, para que esse órgão pudesse cumprir suas 
funções com mais eficácia e eficiência, no atendimento a unidades e órgãos da UFBA. Através do 
NSPG, por solicitação da Coordenação de Controle Interno (CCI) e demanda da Controladoria Geral 
da União (CGU), o NSPG promoveu uma revisão no uso do SIAD (Sistema de Acompanhamento de 
Documentos), de modo a disponibi lizar aos órgãos de fiscalização informações rápidas e precisas. O 
NSPG desenvolveu ainda, ao longo deste ano, diversos bancos de dados, com destaque para o que 
vai permitir mapear a infra-estrutura de EAD disponível na UFBA, trabalho desenvolvido em parceria 
com a Comissão Institucional de Educação a Distância (CEAD). Alem do banco de dados, o NSPG, 
também, foi responsável pelo desenvolvimento do site da CEAD, através do qual foi possível realizar 
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as inscrições on-line para o I Seminário Interno de EAD da UFBA. Ainda no âmbito interno, 
atendendo a uma demanda da PROPLAD, o NSPG está definindo um modelo de funcionamento da 
Ouvidoria Virtual da UFBA.  

 
No âmbito do Programa de Formação Continuada de Gestores de Educação Básica (PROGED - 

REDE SEB/MEC), o NSPG é responsável pela execução da Ação 3: desenvolvimento de tecnologia 
educacional para gestão de redes e unidades de educação pública. Nesse Programa, o NSPG 
desenvolveu as seguintes atividades: atualização do sistema de inscrição e seleção dos participantes 
do curso de tutores em EAD; desenvolvimento do sistema de inscrição dos participantes dos cursos 
de gestores de sistemas educacionais e gestores de unidades escolares; pesquisa e aplicação de 
tecnologias para criação de vídeo-aula para os cursos do PROGED; capacitação de bolsistas para 
utilização dos recursos tecnológicos na criação de vídeo-aulas; pesquisa sobre novos recursos do 
Moodle para aplicação nos cursos do PROGED; manutenção do Sistema Integrado de Administração 
Escolar (SInAE); adequação do SInAE às necessidades do Projeto Presença do MEC; e 
desenvolvimento do sistema de gerenciamento de perguntas para eventos transmitidos pela 
Internet. 
 

No Núcleo de Pesquisa do ISP, continua em curso a Pesquisa de Ambiência Organizacional 
(iniciada em 2000),  realizada através de Convênio Petrobrás/FAPEX/UFBA-ISP, cujo objetivo é a 
análise e interpretação dos dados da pesquisa anual de clima organizacional em diversas unidades 
administrativas da Petrobrás. Em 2006, essa pesquisa foi aplicada na RLAM – Camaçari (BA), UN-NA – 
Salvador (BA) e FAFEN (BA). Além disso, esse grupo vem desenvolvendo mais duas pesquisas: a 
Pesquisa de Satisfação dos Clientes da Universidade Petrobrás, cujo objetivo é a identificação do 
nível de satisfação dos serviços prestados pelas escolas que compõem a referida Universidade, no 
que diz respeito a conclaves e cursos de aperfeiçoamento e formação ministrados, bem como o 
impacto dessas iniciativas no desempenho dos trabalhadores; e a Pesquisa de Satisfação da 
Comunidade, que visa à recepção dos projetos sociais desenvolvidos pela Empresa, a natureza do 
relacionamento e da comunicação entre ela e o público e os impactos relativos à preservação do 
meio ambiente, às questões de saúde e segurança, e ao papel e o conceito da empresa junto às 
comunidades em que atua.  
 

Constitui também parte desse Núcleo o PROJETO GERES, um estudo longitudinal de alunos do 
Ensino Fundamental em cinco cidades brasileiras (Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande, 
Salvador e Rio de Janeiro), desenvolvido por seis Universidades: PUC-Rio, UFMG, UNICAMP, UFBA, 
UFJF e UEMS. Iniciada em 2005, com o apoio da Fundação FORD, do CNPq e da FAPERJ, tem duração 
prevista de quatro anos. Seu objetivo central é identificar as características escolares que 
aumentam o aprendizado dos alunos e diminuem a influência da sua origem social nos resultados 
escolares, acompanhando a evolução da aprendizagem de Leitura e Matemática de alunos do ensino 
Fundamental e levando em conta os fatores escolares e sócio-familiares que incidem sobre o 
desempenho escolar. Envolve, em âmbito nacional, uma amostra constituída de 303 escolas 
estaduais, municipais e privadas e cerca de 21.000 alunos. Em 2006, foi realizada uma etapa de 
coleta de dados em Salvador junto a 54 escolas e mais de 3000 alunos. Além disso, foi promovido 
um evento para apresentação do relatório de resultados e entrega do segundo Boletim do GERES a 
diretores de escolas e professores. 
 

O Núcleo de avaliação (NAV) iniciou o ano de 2006 com os preparativos para a oferta do 
Curso Opções Estra tégicas para Implantação de Novas Políticas Educacionais, destinado a 
profissionais da educação (coordenadores e técnicos das Secretarias Estaduais de Educação do 
Centro-Oeste - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás – e técnicos e coordenadores do MEC) e 
realizado de20 a 30 de março, em Goiânia (GO).  Seus objetivos compreendem a análise de 
conceitos, ferramentas analíticas e opções de políticas educacionais, bem como a discussão de 
questões fundamentais relativas ao processo de superação de problemas relacionados com a oferta 
da educação básica e de experiências e projetos educativos que buscam a oferta de um ensino de 
qualidade.  Esse curso foi planejado e coordenado pelo NAV-ISP, em colaboração com o Instituto do 
Banco Mundial e o FUNDESCOLA/FNDE/MEC. No âmbito da UFBA, os trabalhos desenvolvidos pelo 
NAV voltaram-se para: participação na Comissão responsável pelo Projeto de Avaliação e 
Reestruturação da Divisão de Material e Patrimônio da UFBA, com a elaboração de uma Proposta de 
Trabalho, encaminhada à PROPLAD e à Vice-Reitoria; apoio à Comissão Própria de Avaliação da 
UFBA (CPA) e à realização do III Seminário de Auto-Avaliação Institucional (agosto); participação na 
Comissão de Elaboração do PDI- EAD; organização (com a ação 4 do PROGED), do III Seminário “EAD 
no âmbito da Rede Nacional de Formação de Professores de Educação Básica: Experiências dos 
Centros CINFOP, CAEd e PROGED (outubro), transmitido em tempo real pela internet. O NAV, no 
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segundo semestre de 2006, participou do processo de implantação da Universidade Aberta do Brasil-
UAB no âmbito da UFBA, do que resultou a criação do escritório da UAB no ISP, o qual se destina a 
articular contatos e ações no triângulo que compreende o MEC/SEED, municípios-pólos aprovados e 
Universidade Federal da Bahia. Ainda em 2006, o NAV coordenou a coleta do material para a 
elaboração do 2º volume da Coletânea EAD no contexto brasileiro, editada pelo PROGED, além de 
divulgação de eventos junto ao UFBA em PAUTA. Está em curso, sob a coordenação do NAV, o 
Projeto Memória do ISP, que compreende a identificação do acervo audiovisual e documental do 
Centro no período de 1964 a 2006.  
 

Na área da avaliação de programas educacionais, a UFBA, através do ISP, assumiu a 
responsabilidade de avaliação do Programa PROJOVEM na região Nordeste (Aracaju, Maceió, 
Salvador, São Luis e Teresina), após firmar convênio com a Secretaria Geral da Presidência da 
República em outubro de 2005. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação 
e Ação Comunitária - PROJOVEM é componente estratégico da Política Nacional de Juventude, 
implantado em 2005, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República em 
parceria com o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Seus destinatários são jovens de 18 a 24 anos que 
terminaram a quarta, mas não concluíram a oitava série do ensino fundamental e não têm vínculos 
formais de trabalho, aos quais serão oferecidas oportunidades de elevação da escolarização e 
qualificação profissional. A UFBA, através do ISP, participa do sistema de monitoramento e 
avaliação desse programa na região Nordeste I (Aracaju, Maceió, Salvador, São Luis e Teresina). Em 
2006, destacam-se as seguintes atividades: aplicação da Rotina 1 nas cidades de Aracaju, Maceió, 
Salvador, São Luís e Teresina, num total de 153 núcleos; aplicação da Rotina Amostral 2, nas 
cidades de Aracaju, Maceió, Salvador, São Luís e Teresina em 34 núcleos, com 4.864 questionários 
respondidos por alunos e 426 questionários respondidos por professores; aplicação da Rotina 3 nas 
cidades de Aracaju, Maceió, Salvador, São Luís e Teresina em 140 núcleos; realização da Avaliação 
Diagnóstica em Aracaju, Maceió Salvador, São Luís e Teresina em 214 núcleos em 831 turmas 
avaliadas; realização de 4 Grupos Focais de alunos e 2 grupos focais de professores em Salvador; 
realização do Survey 1 nas cidades de Aracaju, Maceió, Salvador, São Luís e Teresina num total de 
40 núcleos com 647 questionários de alunos respondidos e 237 entrevistas com professores; 
entrevistas com Gestores Municipais nas cidades de Aracaju, Maceió, Salvador, São Luís e Teresina 
com o Coordenador Pedagógico e Administrativo; avaliação Intermediária nas cidades de Maceió, 
Salvador, São Luís e Teresina em 40 núcleos; realização da Pesquisa com Evadidos na cidade de 
Maceió, Salvador e São Luís num total de 110 questionários de alunos respondidos e 34 questionários 
de professores respondidos; realização da Avaliação de Certificação na cidade de Salvador em 07 
núcleos num total de 240 alunos avaliados. 
 

O Núcleo de gestão educacional do ISP compreende atualmente dois programas: o Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Municipal (PRADEM) e o Programa de Formação 
Continuada de Gestores de Educação Básica (PROGED).  
 

O PRADEM, nos seis anos de sua existência, com o apoio da Fundação Clemente Mariani, vem 
focalizando fortalecimento da educação pública municipal, através de atividades de extensão 
desenvolvidas junto a municípios do estado da Bahia e da produção de conhecimento na área da 
educação municipal. Em 2006, as ações de extensão do PRADEM atingiram 72 municípios do Estado 
da Bahia. Dentre elas, destacam-se: Curso O apoio à Educação Municipal como atividade de 
Extensão, integrante do Programa de Fortalecimento Institucional das Secretarias Municipais de 
Educação, promovido pela Coordenação Geral de Articulação e Fortalecimento Institucional dos 
Sistemas de Ensino (CAFISE), vinculada à Secretaria de Educação Básica (SEB- MEC), que visa a 
promover o fortalecimento institucional dos sistemas de ensino de regiões do semi-árido brasileiro 
(março de 2006); Curso A dimensão pedagógica do planejamento educacional, cujo objetivo central 
foi instrumentalizar equipes técnicas de secretarias municipais de educação e gestores de unidades 
escolares no apoio aos processos de planejamento, execução e acompanhamento da dimensão 
pedagógica do trabalho desenvolvido em escolas do ensino fundamental (abril de 2006); Curso 
Orçamento e financiamento da Educação Pública Municipal, com o objetivo de oferecer e discutir 
informações e procedimentos básicos sobre financiamento, planejamento orçamentário e gestão dos 
recursos financeiros destinados à Educação (agosto de 2006); Seminário Temático I, As atuais 
políticas públicas e os novos desafios para educação municipal com o objetivo de discutir os 
princípios e as perspectivas que fundamentam e contextualizam as atuais políticas públicas da 
educação nacional e dimensionar os impactos dessas políticas no âmbito municipal, 
particularmente, quanto ao financiamento do ensino público, com o advento do FUNDEB, a 
organização do ensino, com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos e a gestão na área 
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educacional (maio de 2006); Seminário Temático II Aprendizagem em Questão, cujo objetivo foi 
discutir os indicadores de aprendizagem no Brasil e Bahia, analisando os principais fatores 
conjunturais associados à não aprendizagem e indicando possibilidades e estratégias de 
redimensionamento dos desafios vinculados a aprendizagem nas escolas (outubro de 2006); Fóruns 
intermunicipais, que objetivam a discussão de temas prioritários no campo das políticas públicas e 
emergenciais no contexto educacional dos municípios; em 2006, foram realizadas duas edições do 
Fórum, em Alagoinhas e Cruz das Almas, com o tema Educação e respeito à diversidade: desafios 
possibilidades e perspectivas (outubro de 2006). Além de sua linha de publicações (impressas e já 
disponibilizadas em site), em 2006 o PRADEM consolidou duas publicações em processo de 
finalização, com lançamento previsto para janeiro de 2007: Série Seminários 1 e 2 (primeira 
publicação áudio-visual do ISP); e O apoio à educação municipal no estado da Bahia: caminhos da 
Fundação Clemente Mariani e do PRADEM (Livro sobre a trajetória do PRADEM em parceria com a 
FCM). Está em curso a elaboração de uma nova proposta de pesquisa a ser encaminhada à FAPESB, 
com o objetivo de analisar efeitos das recentes políticas públicas de educação no âmbito municipal 
do Estado da Bahia, a partir de uma amostra de municípios atendidos pelo PRADEM nos últimos 
anos.  A idéia é que a pesquisa possa auxiliar o Programa a mapear indicadores de impacto nos 
municípios atendidos e a repensar as ações desenvolvidas pela equipe do PRADEM na esfera 
municipal. 
 
 O PROGED - Programa de Formação Continuada de Gestores de Educação Básica integra o 
ISP/UFBA na Rede Nacional de Formação Continuada de Professores e Gestores da Educação Básica 
– REDE SEB/MEC, instituindo-o como centro de referência na área de formação de gestores 
educacionais. Esse Programa, através da modalidade ensino à distância (EAD), visa à melhoria da 
qualidade da Educação Básica, através do aperfeiçoamento da gestão educacional no ensino 
público. Além de promover a formação continuada de gestores de sistemas educacionais e de 
unidades escolares, forma tutores em EAD e desenvolve tecnologias que focalizam a melhoria da 
qualidade do atendimento educacional público. As atividades do programa estão compreendidas em 
quatro ações, cujas principais realizações, em 2006, estão sumarizadas a seguir.  
 
A Ação1 – Desenvolvimento de programas e cursos de formação continuada de gestores para as 
redes de educação infantil e fundamental, à distância e semi-presenciais foi responsável pela oferta 
de três turmas de dois cursos: Formação de Gestores de Sistemas de Ensino (uma turma) e Formação 
de Gestores de Unidades Escolares (duas turmas). Essa oferta atingiu 35 municípios e 72 gestores, 
compreendendo diretores e vice-diretores de unidades escolares, secretários de educação e equipes 
técnicas de secretarias municipais de educação de 35 municípios do estado da Bahia. Merece 
destaque o redesenho curricular desses cursos, realizado com base em dados de avaliação das 
ofertas empreendidas em 2005. 
 
A Ação 02 - Desenvolvimento de projetos de formação de tutores para os programas e cursos de 
formação continuada foi responsável, em 2006, pela conclusão de uma turma do Curso de Formação 
de Tutores em Educação à Distância, iniciada em 2005, que atingiu 40 cursistas de 16 municípios, e 
pela oferta de mais uma turma do mesmo curso, para 60 cursistas de cerca de 20 municípios. 
Destaque-se que a terceira oferta, realizada este ano, compreendeu a reformulação do desenho 
curricular do curso, cujas atividades foram realizadas quase que integralmente à distância. Além 
desse curso, a equipe desta ação, em articulação com as Ações 1 e 3, promoveu a oferta dois cursos 
para educadores do município de Cabo de Santo Agostinho (PE): Formação Continuada de 
Conselheiros de Unidades Escolares (187 cursistas) e Formação Continuada de Gestores de Unidades 
Escolares (141 cursistas).    
 
A Ação 03 - Desenvolvimento de tecnologia educacional para o ensino fundamental e gestão de 
redes e unidades de educação pública destacam-se as seguintes realizações: assessoramento para 
elaboração de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de Profissionais da Educação (1 município); 
Assessoramento para elaboração de Estatuto do Magistério (1 município); implantação do Sistema 
Integrado de Administração Escolar – SinAE (3 municípios); assessoramento para estruturação de 
secretaria municipal de educação, com implantação de regimento da secretaria e do Sistema 
Municipal de Educação (1 município); assessoramento para elaboração de Plano Municipal de 
Educação (3 municípios). 
 
A Ação 4 - Associação a instituições de ensino superior e outras organizações para a oferta de 
programas de formação continuada e a implantação de novas tecnologias de ensino e gestão em 
unidades e redes de ensino compreende um intenso trabalho de divulgação das ações do PROGED 
fora e dentro do Estado, e de articulação interinstitucional, principalmente com os outros centros 
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que constituem a REDE SEB/MEC. Nesse sentido, durante todo o ano de 2006, foram realizadas 
ações de divulgação dos cursos e atividades do PROGED em municípios do estado da Bahia e em 
outros estados, ações de articulação em âmbito nacional, além das seguintes iniciativas: realização 
do Seminário EAD no âmbito da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação 
Básica: experiências dos Centros CINFOP, CAED E ISP; elaboração do projeto de Meta-avaliação 
Intercentros, que envolve os três Centros da REDE direcionados para Gestão Educacional; 
participação de reuniões para troca de experiências entre os Centros de Gestão; atualização do 
material de divulgação do PROGED; e organização de publicação sobre EAD, dentre outras 
Atividades.  
 
DESTAQUES DO ÓRGÃO 
 

O ano de 2006 foi marcado pela consolidação de um processo interno de articulação, parceria 
e colaboração entre os diversos núcleos e programas do ISP, o que não apenas fortalece e qualifica 
as equipes, mas, sobretudo, vem potencializando o alcance das ações desenvolvidas, tanto no 
âmbito interno, com a participação do ISP na formulação e implementação de políticas de gestão 
acadêmica da UFBA, como nas ações cujos vetores se dirigem à atuação da Universidade em vários 
contextos locais, estaduais e nacionais, nas áreas de gestão, avaliação, educação básica e educação 
a distância. No âmbito externo, foram mantidas as parcerias bastante produtivas entre o ISP e os 
seguintes órgãos ou entidades: PETROBRÁS, Secretaria de Educação Básica (SEB-MEC), Secretaria 
Geral da Presidência da República, INEP, CNPq, Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, 
Fundação FORD, Fundação Clemente Mariani e Secretarias de Educação de municípios do Estado da 
Bahia. Esse esforço resultou na captação de recursos da ordem de R$ 823.858,58. A esse total, 
acrescentam-se R$ 12.550,00 de recursos orçamentários da União, perfazendo um total de R$ 
836.408,58 o montante de recursos movimentados pelo Centro no decorrer do ano de 2007. 
 
 

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

 
Torna-se cada vez mais evidente a necessidade de novos tipos de abordagens para a 

consecução das atividades rotineiras a cargo do CPD em função das evoluções tecnológicas de anos 
recentes, das rearrumações do mercado de Tecnologia da Informação, da perspectiva concreta de 
redução do quadro de funcionários efetivos, do número insuficiente de vagas em concursos públicos 
na UFBA para a área de Informática, além dos baixos salários oferecidos aos novos concursados. 

 
No ano de 2006 foi dada ênfase à consolidação da implantação da infra-estrutura de TI, além de 

outras ações nas áreas de Planejamento, Sistemas de Informação, Atendimento a Usuários e 
Mapeamento de Processos. Tudo isto é fruto do esforço de uma equipe comprometida com as suas 
responsabilidades e capaz de enfrentar os desafios organizacionais e das evoluções tecnológicas. 

 
 

AÇÕES REALIZADAS E METAS ALCANÇADAS 
 

A seguir apresentamos as ações realizadas e metas alcança das em 2006, organizadas de acordo 
com os objetivos estratégicos do CPD. 

 
1. Ações para desenvolvimento tecnológico, gerencial e pessoal do corpo funcional: 

 
1.1 Desenvolvimento do corpo funcional do CPD 

• Elaboração da proposta de projeto para capacitação de pessoal. 
• 03 servidores estão cursando pós-graduação na Faculdade Ruy Barbosa. 
• 01 servidor concluiu pós-graduação na UFBA. 
• 02 servidores estão cursando doutorado na UFBA e na UFPE. 

 
1.2 Desenvolvimento de Gestão da Rotina 

• Acompanhamento dos projetos relativos à Modelagem de Processos. 
• Normatização dos processos. 
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2. Ações para a concepção e implantação de Sistemas de Informações Gerenciais, 
Estratégicas e Operacionais para a Universidade: 

 
2.1 Desenvolvimento e suporte de sistemas de informações corporativos da UFBA 
 

• Partici pação no projeto de modelagem de dados do MEC, para padronizar o processo de 
transferência de informações das IFES para os órgãos do Ministério da Educação. 

• Desenvolvimento e implantação do sistema SISQ (banco de dados de produção artística e 
técnica), SisLATO (gestão e acompanhamento dos cursos Lato-sensu) e SIAV (avaliação de 
docentes). 

• Desenvolvimento do Framework para aplicações na plataforma JAVA. 
• Manutenção evolutiva em 16 sistemas de informações corporativos da UFBA: SIUS, SAPO, 

SIAD, SIPAT, GERE, SIDOC, PIBIC, SIAC, SIACWEB, SIP, SIPWEB, SICONV, SIVES, Vagas 
Residuais. 

• Ampliação da matricula WEB. 
 

2.2 Disponibilização de informações institucionais via WEB através da construção/ manutenção de 
sites 

 
• Disponibilização de informações via WEB: 
 Sites criados: 11 
 Manutenção de sites: 29 
 Confecção de CDs: 01 
 Orientações a usuários: 13 
 Vídeos para web: 62 

 
3. Ações para a melhoria da qualidade do atendimento do CPD em todas as suas áreas de 

fronteira com a universidade: 
 

3.1 Melhoria da qualidade dos serviços de atendimento ao usuário 
 

• Elaboração, aplicação e avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação da comunidade 
UFBA. 

• Manutenção de um laboratório de auto-atendimento para acesso público à Internet. 
• Acompanhamento de 16.358 chamados para o CPD. 
• Administração de, aproximadamente, 9.000 contas de e-mail ativa. 
• Administração de 35.630 contas cadastradas no domínio da Rede UFBA. 

 
4. Ações para o desenvolvimento de convênios, projetos, parcerias e cooperações para 

transferência de tecnologia e captação de recursos: 
 

4.1 Ampliação da interação do CPD com outras organizações acadêmicas, científicas e 
tecnológicas. 

 
• Articulação, elaboração, acompanhamento e execução do Projeto REDECOMEP/REMESSA. 
• Criação e implantação do Programa de Capacitação Técnica em Informática do CPD com 

contratação de 04 bolsistas. 
• Coordenação do Encontro dos Técnicos de Centros de Processamento de Dados das IFES, 

a ser realizado em março de 2007. 
• Parceria acadêmica, com o DCC, na área de Engenharia de Software. 
• Proposição de um projeto para uma solução de VOIP para a BIT-WAY, pela Lei de 

Informática (convênio com o DCC). 
 

4.2 Apoio às demandas de pesquisa na UFBA 
• Apoio a 08 projetos de pesquisa. 

 
4.3 Atendimento às demandas externas 

• Celebração de 11 convênios e contratos. 
• Planejamento, desenvolvimento e manutenção do sistema para o Vestibular da UFRB. 

 
4.4 Captação de recursos 
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• Contrato com a ADAB - desenvolvimento do Sistema de Controle Sanitário dos rebanhos 
do estado da Bahia. 

• Contrato com Instituto da Hospitalidade. 
 

4.5  
4.6  
4.7 Coordenação e execução técnica do POP-BA 

• Execução do plano de trabalho do POP-BA. 
 

4.8 Criação e desenvolvimento de competências em Educação à Distância (EAD) 
• Consolidação do uso do Moodle na UFBA. 
• Modelo de Desenho institucional contextualizável para atividades de educação à 

distância on-line na UFBA. 
• Construção do plano institucional de EAD para fins de credenciamento da UFBA. 
 

4.9 Participação em ações sociais, especialmente no campo da Inclusão Digital 
• Elaboração do Programa Onda Digital em parceria com o DCC. 
• Instituto Telemar – DCC – FACED – Bansol – desenvolvimento do Projeto Onda Solidária de 

Inclusão Digital que visa contribuir para o desenvolvimento sociocultural e econômico do 
bairro de Pirajá. 

 
5. Ações para consolidação e/ou revisão de ações estratégicas e de infra-estrutura de 

Tecnologia da Informação na UFBA: 
 

5.1 Ampliação da segurança da informação 
• Substituição do mecanismo de Controle de Conteúdo. 
• Implementação dos novos equipamentos de segurança da rede. 
 

5.2 Implantação de novos serviços e equipamentos de rede e infra-estrutura de TI 
• Ampliação da velocidade de acesso das unidades para 1Gbps. 
• Atualização dos Controladores de Domínio, DNS e DHCP. 
• Atualização do servidor Antivírus. 
• Consolidação do ambiente WEB de software livre. 
• Consolidação dos Bancos de Dados. 
• Definição e implantação do desktop Linux UFBA. 
• Implantação dos novos servidores de desenvolvimento e de backup (TSM). 
• Implantação dos servidores de e-mail redundante. 
• Implantação dos thin clients. 
• Implantação novos equipamentos do Núcleo da Rede UFBA. 
• Implantação do serviço de VoIP. 
• Instalação do novo sistema de armazenamento de dados. 
• Estatísticas de utilização da REDE UFBA: 

 E-mails trafegados na Rede UFBA em 2006: 548.83 Gbytes 
 E-mails enviados: média de 4.475.229/mês 
 E-mails recebidos: média de 9.258.785/mês, sendo 75% bloqueado c/ SPAM ou vírus. 
 Bancos de dados administrativos, de pesquisa e extensão: 297 Bancos em 78,4 Gbytes. 
 Portal UFBA - total de acessos: 19.895/dia, em média. 
 Portal UFBA - total de dados transferidos: 1,068 TB. 
 Portal UFBA - total de visitas no ano: 7.258.025. 
  

6. Ações para aproximação da organização das esferas de decisão da Universidade 
 

6.1 Condução do Planejamento Estratégico de TI da UFBA 
• Conclusão da proposta do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e da 

Comunicação da UFBA - PETIC. 
• Elaboração do plano de investimento de TIC para a UFBA. 
• Revisão do PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional. 
 

6.2 Condução do Planejamento Estratégico do CPD 
• Consolidação do Planejamento Estratégico do CPD. 
• Elaboração das linhas de ações para a gestão 2006 a 2010. 
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• Aplicação e avaliação dos resultados pesquisa gestão no CPD. 
 

6.3 Revisão estatuto e estrutura administrativa do CPD 
• Revisão e atualização do regimento interno do CPD. 
• Execução do projeto de reestruturação dos serviços de apoio administrativo do CPD. 

 
7. Ações para manutenção e melhoria da infra-estrutura e do ambiente de trabalho do CPD 

 
7.1 Administração dos recursos e do patrimônio do CPD 

• Elaboração, execução e acompanhamento dos pregões da UFBA na área de TI. 
• Elaboração e execução do plano orçamentário do CPD 2006. 
 

7.2 mpliação da segurança dos equipamentos e da infra-estrutura do CPD 
• Instalação, manutenção e acompanhamento do sistema de controle de acesso. 
• Implantação e manutenção do sistema de detecção e combate a incêndio para a sala dos 

servidores. 
• Implantação e manutenção do sistema de segurança do CPD, através de câmeras de vídeo. 
 

7.3 Melhoria do ambiente de trabalho do CPD 
• Preservação do meio ambiente interno e externo, criando uma responsabilidade com 

consciência ecológica de preservação para as gerações futuras. 
• Implantação da coleta seletiva no CPD. 
 

8. Destaques do Órgão 
 

• Participação no projeto de modelagem de dados do MEC, para padronizar o processo de 
transferência de informações das IFES para os órgãos do Ministério da Educação. 

• Desenvolvimento e implantação do sistema SISQ (banco de dados de produção artística e 
técnica), SisLATO (gestão e acompanhamento dos cursos Lato-sensu) e SIAV (avaliação de 
docentes). 

• Desenvolvimento do Framework para aplicações na plataforma JAVA; 
• Ampliação da matricula WEB. 
• Articulação, elaboração, acompanhamento e execução do Projeto REDECOMEP/REMESSA. 
• Criação e implantação do Programa de Capacitação Técnica em Informática do CPD com 

contratação de 04 bolsistas. 
• Construção do plano institucional de EAD, implantação do Modelo de Desenho institucional 

contextualizável para atividades de educação à distância on-line na UFBA e consolidação do uso 
do Moodle na UFBA. 

• Implantação de novos serviços e equipamentos de rede e infra-estrutura de TI; tais como: 
Instalação, manutenção e acompanhamento do sistema de segurança e controle de acesso ao 
CPD e do sistema de detecção e combate a incêndio para a sala dos servidores. 

 
9. Perspectivas para 2007 
 

Em 2007 continuaremos desenvolvendo ações que visem à melhoria dos serviços prestados pelo 
CPD à UFBA e à comunidade local, tais como, implementação de soluções para garantia da segurança 
dos sistemas de informação, estudar e propor um modelo de gerenciamento dos serviços e de pessoal, 
modelagem e padronização dos processos de desenvolvimento de softwares, elaboração de planos de 
contingência (segurança), ampliação e consolidação planejada da infra-estrutura de TIC para 
atendimento às áreas acadêmica e administrativa. 

 
 

CENTRO DE RECUROS HUMANOS 
 
 
METAS P/ 2006 E AVALIAÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO 
 
 
• Regularização da periodicidade quadrimestral da revista Caderno CRH 
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. Em 2006 a periodicidade foi totalmente normalizada, com o lançamento dos números 
relativos a 2005 e a produção dos números 46, 47 e 48, correspondentes aos três 
quadrimestres de 2006, os dois primeiros já lançados publicamente e o terceiro, também 
já concluído, a ser lançado no final do próximo mês de janeiro.   

 
• Inserção da revista Caderno CRH no sistema Scielo 

. Após a regularização da periodicidade, melhorias no processo editorial, gráfico e de 
seleção de artigos e após ter atingido, desde setembro de 2006, o patamar de periódico 
nacional A, no sistema Qualis, a revista submeteu à avaliação do Scielo seu pleito de 
inserção neste indexador, estando à espera de uma definição, no início de 2007.   

 
• Edição da versão eletrônica da revista Caderno CRH 

. Meta alcançada desde agosto de 2006 
 

• Funcionamento no CRH do Centro de Referência da Rede de Demografia e Políticas Públicas 
. O espaço físico e equipamentos foram disponibilizados com recursos do UNFPA e 

encontram-se ativos desde o final de 2005. Houve atrasos na ativação efetiva da rede em 
razão de problemas burocráticos ligados à assinatura do protocolo de intenções pelo IBGE 
(uma das instituições parceiras), a qual só foi obtida no segundo semestre de 2006.    

 
• Maior envolvimento e integração do CRH à vida acadêmica e institucional da FFCH 

. Verificou-se, em 2006, uma articulação positiva com a Direção da Faculdade, inclusive na 
discussão da mudança da sede do CRH para São Lázaro, prevista para 2008.  Iniciativas 
administrativas e acadêmicas da Faculdade têm contado com o apoio e a participação do 
CRH, a exemplo do último Seminário Estudantil de Pesquisa. Reciprocamente, a Direção e 
o corpo docente da FFFCH tem participado de promoções do CRH e docentes 
colaboradores com nossa revista. Estreitaram-se laços com o PPGCS, através de eventos 
conjuntos, utilização do auditório do CRH para atividades do Programa, realização de dois 
cursos com professores visitantes e a apresentação de propostas conjuntas a editais de 
financiamento de infra-estrutura.  

 
• Expansão sustentada de atividades de ensino no CRH 

. Na esteira da experiência do Laboratório de Pesquisas Socio-Demográficas, novas 
iniciativas foram tomadas, em 2006, pelo Grupo Instituições Políticas Sub-nacionais. O 
êxito dos dois primeiros cursos de políticas públicas mostra uma demanda reprimida e 
estimula o CRH a fixar uma política mais permanente de expansão desses cursos, 
mantendo os preços módicos, mediante mobilização de fontes de financiamento.  

 
• Criação de uma nova página do CRH na Web 

. Meta para a qual as ações foram iniciadas em 2005, acaba de ser cumprida com a 
conclusão do trabalho interno de revisão do conteúdo do site anterior e de articulação 
com o CPD/UFBA, com implantação de um site provisório. No momento um técnico do CRH 
está sendo treinado para a operação e alimentação da nova página, que deverá entrar 
definitivamente no ar nos primeiros dias de janeiro. 

 
• Reforço da equipe de pessoal da Biblioteca setorial do CRH 

. Esta meta perdeu o sentido, temporariamente, diante da perspectiva de incorporação à 
biblioteca da FFCH. Quando estiver consumada, será preciso recolocá-la na pauta.  

   
• Redimensionamento da rede física para acesso à Internet 

. Ocorreram melhorias parciais. Diante da não obtenção de recursos para dois projetos 
elaborados para concorrer a editais de infraestrutura (CTinfra/Finep e Fapesb), a solução 
paliativa tem servido sem maiores transtornos até aqui, assim como têm resistido as 
precárias instalações elétricas e hidráulicas, as quais vêm recebendo atenção apenas em 
caso emergenciais, uma vez que a perspectiva de transferência da sede desaconselha 
maiores investimentos. 

 
• Melhoria e modernização da infra-estrutura informática e do mobiliário 

. No quadro a seguir, mostra-se as aquisições de equipamentos e material permanente 
feitas pelos vários setores, projetos e pela Direção do Centro (incluindo algumas doações), 
abrangendo um período de quatro anos, para que se veja, além da continuidade, o caráter 
complementar dos investimentos feitos. 
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CRH - BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS (2003-2006) 

 

2003 2004 2005 2006 

1 Microcomputador 

1 Impres.Jato de 
Tinta 

1 Estabilizador 

1 No break 

4 Mesas 

4 Cadeiras 

1 Ap. ar condiconado 

2 Armários 

 

12 Microcomputadores 

1 Impressora Laser 

3 Impres.Jato de tinta 

1 Scanner 

1 Estabilizador 

3 Mesas para micro 

2 Cadeiras 

1 Ap. ar condicionado 

3Ventiladores 

4 Microcomputadores 

2 Impressoras Laser 

2 Impres. Jato de 
tinta 

1 Impres. Multi 
funcion 

9 mesas para micro 

2 cadeiras 

2 Ap. ar condicionado 

2 Ventiladores 

1 Armário de Aço 

1 Escrivaninha 

1 Carrinho de Limpeza 

1 Quadro de aviso 

8 Microcomputadores 

1 Impressora laser 

2 Impres. Jato de 
tinta 

2 Impres.Multi 
funcion. 

2 Scanners  

13 Estabilizadores 

1 No break 

3 Mesas para micro 

12 cadeiras 

1 Ar condicionado 

1 Arquivo de aço 

1 Forno micro ondas 

1 Equipamento de 
som p/ auditório 

 
 
PROJETOS DE PESQUISA EM CURSO OU CONCLUÍDOS EM 2006 
(TOTAL= 17, EM ORDEM ALFABÉTICA) 

 
• “Estratégias Inovadoras no Combate ao Crime e Violência. Redução de Danos Sociais:  

desconstrução da violência em bairro popular de Salvador”. 
Pesquisa e intervenção em comunidade, em parceria com a Unifacs, para a prevenção ao 
crime e à violência através do desenvolvimento de estratégias inovadoras de ações 
coletivas de educação comunitária no bairro de Mata Escura. Em andamento. 
COORDENAÇÃO: CARLOS GERALDO (GEY) D’ANDREA ESPINHEIRA (CRH) 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: FAPESB (Edital de Segurança Pública – 004/2006) 
 

• “Evaluation on the Assessment of National Human Development Report” 
Análise e avaliação dos relatórios nacionais de desenvolvimento humano - modalidade de 
empréstimo de financiamento de organismos multilaterais denominada SWAP. Em 
conclusão. 
COORDENAÇÃO:  UNDP - United Nations Development Programme (Ha-Joon Chang)   
PESQUISADORA PARTICIPANTE DA EQUIPE: CELINA SOUZA (CRH) 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: UNDP - United Nations Development 
 

• “Flexibilização e Precarização do Trabalho – um estudo comparativo França-Brasil” 
O Plano de Estudos prevê uma análise comparativa entre conteúdos conceituais da 
flexibilização e da precarização do trabalho no Brasil e na França, buscando identificar o 
que há de comum e quais as principais diferenças, a partir dos estudos empíricos 
realizados pelos estudiosos nos respectivos países, nos anos 90. Delimitou-se como recorte 
para investigação, os processos de externalização/terceirização/subcontratação e suas 
implicações sobre as condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores, campos que têm 
sido tratados com destaque e evidenciam os processos de flexibilização e precarização do 
trabalho. Conclusão prevista para fevereiro de 2007. 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: MARIA DA GRAÇA DRUCK (Projeto individual de pós-
doutoramento - Universidade Paris 13, Paris França) 
FINANCIAMENTO: CAPES (Bolsa de Estágio Pós-Doutoral) 
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•  “Metrópoles, desigualdades sócio-espaciais e governança” 

Trata dos efeitos da reestruturação produtiva e do ajuste efetuados para a inserção do 
Brasil no processo de globalização sobre a Região Metropolitana de Salvador. Sob a 
responsabilidade de uma equipe interdisciplinar de pesquisa, a investigação busca avaliar: 
a) como a RMS tem respondido às transformações contemporâneas da sociedade brasileira, 
comparando essa resposta às de outras metrópoles nacionais; b) a evolução do quadro de 
desigualdades sócioespaciais em Salvador nas últimas décadas; c) a dinâmica de 
organização da metrópole baiana, em particular dinâmicas sócio-demográficas e de 
organização interna do espaço construído, associando-as a transformações da estrutura 
sócio-espacial. Produziu em 2006 o livro “Como anda Salvador”, organizado por Inaiá 
Carvalho e Gilberto Corso, editado pela EDUFBA.  
COORDENAÇÃO: INAIÁ MARIA MOREIRA DE CARVALHO (CRH) 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPq / FAPESB (projeto Pronex) 
 

• “Novos padrões de reprodução demográfica e redefinição de estratégias de 
solidariedade e proteção social aos indivíduos”. 
Busca identificar implicações, sobre as condições de sociabilidade, dos padrões de 
procriação e de sucessão das gerações que se tornaram dominantes na virada para o século 
XXI, na Bahia e no Brasil, em fase caracterizada por redefinições na estrutura produtiva e 
reorientação no teor das políticas sociais. Em andamento. A presente etapa está centrada 
no processamento e análise de micro-dados dos Censos de 1991 e 2000, em levantamento 
bibliográfico e sistematização inicial de alguns bancos de dados.  
COORDENAÇÃO: GUARACI ADEODATO DE SOUZA (CRH) 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPq (Bolsa de Produtividade em Pesquisa); FAPESB (Bolsa de 
Apoio Técnico); PIBIC/UFBA – PIBIC/UFBA - CNPq (2 bolsas de iniciação científica). 
 

• “Observatório interdisciplinar de segurança pública do território” 
A partir do Observatório procura-se  acompanhar a evolução, o comportamento ou o 
funcionamento da Segurança Pública e fazer ver; advertir; notar; verificar o que se julgar 
inadequado, e naturalmente, para isto, também, fazer ver; advertir; notar; verificar o que 
se julgar adequado em um determinado território. Em andamento. 
COORDENAÇÃO: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E URBANO – UNIFACS (Carlos Alberto da Costa Gomes) 
PESQUISADOR PARTICIPANTE DA EQUIPE, PELO CRH: CARLOS GERALDO (GEY) ESPINHEIRA 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: FAPESB 
 

• “Pobreza, desigualdades e democracia” 
Avança sobre reflexões anteriores da pesquisadora sobre processos estruturais de 
reconversão da questão social no contexto contemporâneo. Em andamento. Na presente 
etapa privilegia pesquisa direta, de natureza quantitativa e qualitativa, voltada para 
apreender mediações entre os “assistidos” e os sistemas de assistência, através das 
práticas e representações dos próprios “assistidos”. Com isto busca resgatar as formas 
específicas como se constituem as relações de interdependência do campo da 
“assistência”, entendida como relação social definidora da condição de “ser pobre” numa 
sociedade (Cf. Simmel). 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: ANETE BRITO LEAL IVO 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: FAPESB (Bolsa de produtividade em pesquisa); 
PIBIC/UFBA/CNPq ( 2 bolsas de iniciação científica) 
 

• “Pobreza, Sociologia e Política” 
A pesquisa procura construir um “estado da arte” dos estudos sobre pobreza, na região 
latino americana, analisando temáticas transversais às políticas do welfare, como parte de 
constituição das relações entre modernização, ciência e sociedade. Em andamento. 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: ANETE BRITO LEAL IVO (pesquisa individual, integrada ao GP 
do CLACSO “Pobreza y Politicas Sociales” e ao estudo “Fronteiras da pobreza”, do 
International Social Science Council – Comparative Research Programme on Poverty- CROP 
 

• “Política Eleitoral e Políticas Públicas Redistributivas na Bahia” 
A pesquisa objetiva analisar a relação entre as políticas redistributivas implementadas 
pelo governo do Estado da Bahia com recursos de organismos multilaterais e a manutenção 
da longevidade de um grupo político no comando do governo. A hipótese a ser testada é a 
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de que uma das estratégias para o sucesso eleitoral desse grupo político é concentrar 
recursos de organismos multilaterais nos municípios menos urbanizados e com mais baixos 
índices de desenvolvimento humano, deles extraindo votações concentradas para os seus 
candidatos. A pesquisa analisará os dados das eleições de 1990, 1994, 1998 e 2002 para o 
Executivo estadual, desagregando-os por município, e correlacionando-os com as principais 
políticas redistributivas que foram implementadas na Bahia com financiamento de 
organismos multilaterais no período 1990-2002, com o grau de urbanização e com o IDM 
desses municípios, utilizando dados quantitativos e qualitativos. Em andamento. 
PESQUISADORA COORDENAÇÃO: CELINA SOUZA 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPq (Bolsa de produtividade em pesquisa) 
 

• “Política estadual comparada: Governo, políticas públicas e elites políticas nos estados 
brasileiros” 
Pesquisa em rede, envolvendo cientistas políticos de vários estados brasileiros e exterior, 
analisa como são governados os estados no Brasil após a redemocratização a partir de duas 
abordagens: como as políticas públicas estaduais são decididas e implementadas e o papel 
das elites políticas que governam os estados. Essas abordagens buscam suprir a lacuna de 
trabalhos sobre o papel da esfera estadual em países federais redemocratizados como o 
Brasil, onde os estados e a política estadual passaram a jogar papel importante no cenário 
eleitoral e nas políticas públicas. Concluída em 2006, resultou na publicação do livro 
“Governo, políticas públicas e elites políticas nos estados brasileiros”, organizado pro 
Celina Souza e Paulo Fábio Dantas Neto e publicado pela Editora Revan. 
COORDENAÇÃO: CELINA SOUZA (CRH) 
PESQUISADOR DO CRH PARTICIPANTE DA EQUIPE: PAULO FÁBIO DANTAS NETO 
FINANCIAMENTO: PETROBRAS;  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA DA UFRGS 
 

•  “Raça e Democracia nas Américas” 
Projeto de intercâmbio entre pesquisadores do Brasil e outros países e estudantes de pós-
graduação afro-brasileiros, mediante Convênio entre UFBA e Universidade Estadual da 
Califórnia, Sacramento (CSUS). Espaço interdisciplinar de discussão teórico-metodológica 
sobre raça e racismo, tendo em conta a experiência dos negros na diáspora. Em 2006 o 
projeto integrou-se a edital de pesquisa Unesco, sobre ações afirmativas em 
universidades brasileiras, tendo aprovados 4 projetos, para pesquisas nas universidades 
federais de Alagoas, Bahia e Mato G. do Sul e na Universidade do Estado da Bahia (UNEB).  
COORDENAÇÃO: LUIZA BAIRROS 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: Fundação Califórnia State University. 
 

• “Radar das Condições de Vida e das Políticas Sociais - Fase II – Salvador” 
Survey dos 40% mais pobres do município de Salvador sobre a prestação de serviços sociais 
COORDENAÇÃO: CEBRAP (Argelina Figueiredo e Haroldo Torres). Concluído em 2006.  
PESQUISADORA PARTICIPANTE DA EQUIPE: CELINA SOUZA (CRH) 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: IPEA 
 

• Study on Sector Wide Approaches (SWAPs) in Brazil” 
Análise da modalidade de empréstimo de financiamento de organismos multilaterais 
denominada SWAp. Em andamento 
COORDENAÇÃO: ODI - Overseas Development Institute (Lídia Cabral) 
PESQUISADORA PARTICIPANTE DA EQUIPE: CELINA SOUZA (CRH) 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: DFID(Department for International Development Gov. Grã-Bretanha) 
 

•  “Terceirização: Uma década de mudanças na gestão do trabalho” 
Pesquisa o processo de terceirização em empresas de ramos dinâmicos economicamente, 
com riscos industriais relevantes para o meio ambiente e para a saúde dos trabalhadores 
na RMS/BA, na última década, tendo como marco comparativo o estudo realizado pela 
equipe do CRH/FFCH/UFBA, em cooperação técnica com a DRT-BA, entre 1993/1994. 
Concluiu, em 2006, o trabalho de campo do Módulo 3, processando-se, no momento, a 
análise dos dados, com vistas à produção e edição de um livro em 2007. 
COORDENAÇÃO: TÂNIA DE ALMEIDA FRANCO 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: Petrobrás 
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• “Trabalho, Flexibilização e Precarização: (re) construindo conceitos à luz de estudos 

empíricos – Segunda fase” 
Dá continuidade a estudo teórico e empírico do processo de flexibilização do trabalho a 
fim de problematizar e (re)construir um conceito, com base na literatura da sociologia do 
trabalho, a partir das pesquisas empíricas realizadas em diferentes segmentos na década 
de 1990 no Brasil e na Bahia,  cujos recortes e delimitações priorizam a 
organização/gestão do trabalho, o mercado de trabalho e os sindicatos. Em andamento. 
COORDENAÇÃO: MARIA DA GRAÇA DRUCK DE FARIAS / LUIZ PAULO DE OLIVEIRA 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: FAPESB (bolsa de desenvolvimento regional) PIBIC/UFBa – 
CNPq (2 bolsas de iniciação científica). 
 

• “Uns e outros: estabelecidos e desafortunados – um estudo sobre a sobrevivência nas 
ruas do centro da cidade do Salvador (Comércio). 
Continuidade do projeto “Identidade de Salvador: signos e vida cotidiana da 
Cidade Baixa”, integrante do PIBIC 2004/2005. Nesta segunda fase, voltou-se 
para o conhecimento e reconhecimento dos atores populares que povoam, 
trabalham e sobrevivem nos espaços centrais de Salvador. Concluiu-se em 
2006, sendo publicado um relatório de pesquisa apresentado e aprova do no 
Seminário de Pesquisa da UFBA, em novembro de 2006.     
COORDENAÇÃO: CARLOS GERALDO (GEY) D’ANDREA  ESPINHEIRA  
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: PIBIC 
 

• “Viver e Trabalhar na Cidade: um estudo sobre famílias, domicílios e condições de vida 
em Salvador” 

O projeto visa analisar a organização dos domicílios e famílias segundo a sua localização 
em áreas residenciais da cidade de Salvador, estabelecendo relações com a inserção dos 
membros das famílias no mercado de trabalho local. Trata-se, portanto, de compreender 
como esses fatores exercem impactos sobre as condições de vida de seus moradores, 
implicando em desigualdade social. Em andamento. 
COORDENAÇÃO: IRACEMA BRANDÃO GUIMARÃES 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPq.  

 
PROJETOS DE ARTICULAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO (TOTAL = 03) 

 
• “Expansão Econômica e Condições Sociais de Camaçari” 

Associando atividades de pesquisa e extensão, analisa a contradição entre a expansão 
econômica e a riqueza do município de Camaçari, as precárias condições de vida e a 
pobreza da maioria da sua população, com o objetivo de assessorar a elaboração de um 
Plano Estratégico de Desenvolvimento para o município. A partir de dados secundários e de 
uma ampla pesquisa de campo, uma equipe interdisciplinar de investigadores vem 
analisando questões relativas à estrutura produtiva, ocupação e renda, educação, saúde e 
meio-ambiente no âmbito local, e interagindo com a equipe da Prefeitura em busca de 
alternativas para uma mudança do quadro atual do município. Em fase de conclusão. 
COORDENAÇÃO: IRACEMA BRANDÃO GUIMARÃES 
PESQUISADORA PARTICIPANTE DA EQUIPE, PELO CRH: INAIÁ MARIA MOREIRA DE CARVALHO 
FINANCIAMENTO: Contrato UFBA / Prefeitura Municipal de Camaçari 
 

• “Infância e Adolescência: Uma proposta de avaliação e monitoramento das políticas de 
enfrentamento ao trabalho infantil e à violência sexual” 
Ações de capacitação, monitoramento e avaliação das políticas públicas e dos serviços 
socioassistenciais da proteção social especial voltadas para crianças e adolescentes, 
especialmente no que se refere ao enfrentamento ao trabalho infantil e à violência, abuso 
e exploração sexual de crianças e adolescentes. Em andamento. 
COORDENAÇÃO: LUCIA ÁLVARES PEDREIRA (CRH) 
FINANCIAMENTO: CONVÊNIO 223 / 2006 - UFBA/ SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 
DO ESTADO DA BAHIA (SETRAS) 
 

• “O Trabalho infantil na Bahia” – 4ª etapa 
Desdobramento de atividades do projeto de pesquisa O trabalho Infantil na Bahia, com o 
objetivo de assessorar a SETRAS e municípios no processo de identificação e 
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cadastramento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil com vistas ao 
seu ingresso no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –PETI. Concluído em 2006. 
COORDENAÇÃO: LÚCIA ALVAREZ PEDREIRA 
INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 263/ 2003 - UFBA/ SECRETARIA 
DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA (SETRAS) 

 
EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELO CRH EM 2006 
 
CURSOS 
 

30/01 à 03/02 – Mini Curso de Extensão “Treinamento no Uso do SPSS para Tratamento dos 
Microdados dos Censos Demográficos” 
Coordenação: Profa. Guaraci Adeodato Alves de Souza (CRH/UFBA) 
Docente: Prof. Alberto Augusto Eichman Jacob (NEPO-UNICAMP) 
 
08 a 25/08 – Curso sobre “Família e Fecundidade” (oferecido pelo PPGCS, com apoio do CRH) 
Coordenação: Profa. Guaraci Adeodato Alves de Souza (CRH/UFBA) 
Docente: Profa Elisabete Doria Bilac (USP) 
 
14 a 23/08 – Curso de Extensão sobre Formulação de Políticas Públicas 
Coordenação: Prof. Alvino Sanches Oliveira Filho (CRH/UFBA) 
Docente: Profa. Celina Souza (CRH/UFBA) 
 
10, 13, 17 e 21/11 – Curso de Extensão sobre Implementação e Avaliação de Políticas Públicas 
Coordenação: Prof. Alvino Oliveira Sanches Filho (CRH/UFBA) 
Docentes: profas. Maria do Carmo Guimarães e Sandra Chaves (UFBA) 

 
SEMINÁRIOS  
 

• 20/06 – Seminário “Como Anda Salvador” (c/ lançamento de livro do mesmo título) 
 
• Conferencista: Prof. Luiz César Queiroz Ribeiro (IPPUR/UFRJ) 

 
• Expositores (autores do livro): Inaiá Carvalho; Paulo Henrique de Almeida; Claudia 

Fernandes; Gilberto Corso; Ana Codes; Jairnilson Paim; Celina Souza. 
 

• Expositores em Mesas Redondas: Itamar Batista (SEPLAN/PMS), Domingos Leonelli 
(SEMPRE/PMS), Frederico Fernandes (COMPETI-SETRAS/GOV.ESTADUAL); César Vaz 
(SEI/SEPLAN/GOV.ESTADUAL) 

 
• 16 a 18/10 – Seminário UFBA 60 anos - Desenvolvimento Social (promovido pela Reitoria da 

UFBA, no âmbito das comemorações dos 60 anos e da preparação do PDI; organizado pelo CRH) 
• Coordenação: Paulo Fábio Dantas Neto (CRH/UFBA) 
 
• Conferencistas: Gey Espinheira (CRH/UFBA); Cícero Araújo (USP); Guaraci Adeodato 

(CRH/UFBA) e Rômulo Paes (Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) 
 

• Expositores em Mesas Redondas: Anete Ivo (CRH/UFBA), Ângela Borges (Mestrado em 
Políticas Sociais e Cidadania/UCSAL), Renato Boschi (IUPERJ); Antonio Néri (CETAD/UFBA), 
Gey Espinheira (CRH – FFCH/UFBA) Jairnilson Paim (ISC/UFBA); Hélio Santos (IBD), Jocélio 
Teles (CEAO – FFCH / UFBA) e Sueli Carneiro (GÈLEDES); Elaine Behring (Centro de Ciências 
Sociais / UFRJ), Elsa Kraychette (Mestrado em Planejamento Territorial / UCSAL), Inaiá 
Carvalho (Mestrado em Políticas Sociais / UCSAL; CRH/UFBA); Ana Fernandes 
(PPGAU/FAUFBA), José Antonio Pinho (CIAGS/ NEPOL/ADM/UFBA), Pedro Vasconcelos 
(Mestrado em Planejamento Territorial /UCSAL), Tânia Fisher (CIAGS/NEPOL/ ADM/UFBA). 
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LANÇAMENTOS 
 
• 10/03: Lançamento conjunto números 43, 44, 45 da Revista Caderno CRH - Dossiês 

temáticos: “Novas perspectivas sociodemográficas” (Org.Guaraci Adeodato/UFBA); “Pensamento 
social brasileiro” (Org.Milton Lahuerta/UNESP); Urbanidade contemporânea” (Org.Inaiá 
Carvalho/UFBA), com apresentação dos conteúdos pelas organizadoras dos dossiés dos n.43 e 45; 

 
• 20/07: Lançamento do número 46 da Revista Caderno CRH – Dossiê temático “Novos espaços 

industriais e desenvolvimento Regional” (Org. José Ricardo Ramalho/UFRJ), com palestra do 
organizador dos dossiês temático; 

 
• 18/10: Lançamento do número 47 da Revista Caderno CRH – Dossiê temático “Violência, 

criminalidade e justiça” (Org. Eduardo Paes Machado/UFBA), com apresentação dos conteúdos 
pelo organizador do dossiê e pela editora da revista, profa. Anete Ivo, no encerramento do 
Seminário UFBA 60 anos – Desenvolvimento Social; 

 
 
• 14/12: Lançamento do livro SOUZA, Celina & DANTAS NETO, Paulo Fábio (org.): Governo, 

políticas públicas e elites políticas nos estados brasileiros. Rio: Revan,2006.  
 

 
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007 
 
a) Manter o padrão, a periodicidade e a qualificação da Revista Caderno CRH como periódico 

Nacional A e obter o ingresso no ScIELO.   
 
b) Renovação da equipe de pesquisadores do CRH (Através de uma estratégia de sustentação de 

quadros formados no Centro e de uma política de atração de pesquisadores já formados) 
 
c) Montagem de estrutura de assessoramento técnico à Direção, Editoria da Revista e Grupos 

de Pesquisa sediados no CRH, redimensionando o quadro de técnicos de nível superior; 
 
d) Ampliação e Consolidação de atividades de ensino complementar, mediante (a) Envolvimento 

do conjunto dos grupos de pesquisa na concepção/realização de cursos.(b) Articulação das 
ações com o Laboratório de Análises Sócio-Demográficas; (c) Elaboração de Programa comum de 
cursos com o PPGCS; (d) Criação de coordenação de ensino complementar como setor 
permanente do CRH. 

e) Criação de mecanismos de maior integração da vida acadêmica do CRH: (a) Realização, em 
junho de 2007, de um Seminário de Pesquisa do CRH, para apresentar e discutir trabalhos dos 
pesquisadores individualmente e dos grupos de pesquisa; (b) Realização, em agosto de 2007, de 
um Seminário Estudantil de Pesquisa do CRH, a partir de subsídios gerados pelo Seminário de 
Pesquisa do CRH e articulado ao calendário dos seminários PIBIC (FFCH e UFBA). 

 
f) Estratégia de transferência organizada da sede do CRH para a FFCH (São Lázaro): (a) Análise 

e redimensionamento de atividades de setores e projetos em curso no Centro, tendo em vista a 
previsão de mudança; (b) Delimitação das atribuições administrativas em entendimentos com a 
Direção da FFCH, assegurada a autonomia do CRH enquanto órgão suplementar; (c) 
Acompanhamento das condições para incorporação da Biblioteca Setorial à Biblioteca da FFCH, 
para preservação de atividades estratégicas, como a utilização de dados e material de 
pesquisas e a divulgação da revista; (d) Negociação, caso a caso, da situação dos servidores 
técnico-administrativos, para equacionar questões funcionais, de deslocamento, horários de 
trabalho, segurança, etc... 

 
g) Elaboração de uma estratégia de financiamento das atividades do CRH, mediante: (a) 

Maximização da captação de recursos por grupos e projetos de pesquisa, através de editais de 
agências de financiamento, de modo especial os voltados a infra-estrutura; (b) Persistência na 
inclusão, nos diversos projetos de pesquisa, de custos de infra-estrutura e manutenção, apoio 
administrativo e difusão. (c) Consolidação das atuais parcerias e busca de novas, como fontes 
alternativas; (d) Obtenção de financiamento abrangente a um programa de ensino 
complementar (cursos de extensão e / ou em parceria com o PPGCS) no CRH. 



Universidade Federal da Bahia - Relatórios Setoriais – 2006 
 

 - 153 - 

EDITORA UNIVERSITÁRIA 
 
 
 A EDUFBA é um órgão suplementar vinculado ao Gabinete do Reitor, e tem a seguinte 
composição diretiva: Conselhos Deliberativo, Editorial e Diretoria, e é constituída dos seguintes 
setores: administrativo-financeiro, editoração, revisão, comercialização e distribuição, eventos, 
almoxarifado e reprografia. 
 
  No ano de 2006 houve continuidade nas atividades editoriais buscando ampliar as rela ções 
de comercialização e distribuição, participação em eventos nacionais e internacionais. 
  

PARTICIPAÇÃO DA EDUFBA EM EVENTOS 
Independência do Brasil na Bahia (Lançamento) 16/03 

XII Bienal Internacional do Livro de São Paulo 09 a 19/03 

Peregum (Lançamento) 23/03 

UFBA e a Cultura (60 anos) Reitoria 30/03 

UFBA e a Cultura (60 anos) 30/03 

I Feira de Livros da AREA 1 5 a 7/04 

Palestra Língua Africana 12/04 

II ENECULT 3 e 4/05 

Entrega do Titulo de Prof° Emérito a Edivaldo Boaventura 15/05 

I Feirinha do ICI 23 a 24/05 

I Seminário Arte Cidade 24 a 26/05 

Memória e Leitura (Lançamento) 24/05 

Seminário Como anda Salvador 20/06 

Seminário 60 Anos 03/07 

Feira Itinerante do Livro Universitário Teixeira de Freitas (UNEB) 05 e 06/07 

XXIX ENEBD - ICI 24 e 25/07 

XXIX ENEBD - FACED 27/07 

Conferencia Internacional de Desenho Geo. 07 a 10/08 

CETRAMA - Esc. Politécnica 06 e 13/09 

IV Congresso Brasileiro Pesq. Negros 14 e 15/09 

2° Fórum Nacional Perf. Negra 12/09 

II CIPA 10 a 14/09 

Encontro Nacional da ANPAP 20 e 21/09 

II CIAD 12 a 14/10 

29ª Reunião Anual da ANPED 15 a 18/10 

XII Encontro Nacional de Filosofia - ANPOF 23 a 27/10 

Abertura para outra Cena (Lançamento) 

 

23/11 

Negro: Cultura e Raça (Lançamento) 28/11 
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A Influência Africana Mestre Didi (Lança mento) 29/11 

Comidas, Prazeres, gozos e Transgressões (Lançamento) 05/12 

Feirinha da EDUFBA 6 e 7/12 

Seminário de Lingüística 08 a 10/12 

58ª Reunião Anual SBPC / Florianópolis 16 a 21/07 

Feira Nacional do Livro da Baixada Santista / Santos 05 a 08/10 

52ª Feira do Livro de Porto Alegre 27/10 a 11/11 

INTERCOM – Brasília  

SNBU 23 a 27/10 

 
DEMONSTRATIVO DE VENDAS 2006 

 

Situação de Vendas EDUFBA EDITORAS / IES Total 

 Quant Quant  

POSTOS DE VENDAS 2.430 2.458 4.888 

EVENTOS E 
LANÇAMENTOS 

1.255 1.766 3.021 

VENDAS AVULSAS 2.087 2 2.089 

VENDAS LIVRARIAS 
PARTICULARES 

2.798 0 2.798 

VENDAS NAS IES - PIDL 748 0 748 

Total 9.318 4.226 13.544 

 
  

Foram publicados 44 novos títulos pela EDUFBA em 2006. 
 
1. Pèrègum e outras fabulações da minha terra (Contos cantados ioruba-africanos) – FELIX AYOH 

OMIDIRE – Tiragem 500 exemplares 
2. Infância Afrodescendente- Epistemologia crítica no ensino fundamental – Ana Kátia Alves dos 

Santos - Tiragem 500 exemplares 
3. Geografia de Salvador – Adriano Bittencourt Andrade e Paulo Roberto Baqueiro Brandão - 

Tiragem 500 exemplares 
4. Desativação de Mina. Conceitos, Planejamento e Custos – José Baptista de Oliveira Júnior.- 

Tiragem 500 exemplares 
5. Educação, Cultura e Direito: Coletânea em homenagem a Edivaldo M. Boaventura 
6. Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual Salvador/ Bahia – Walter Lima (Org.) 
7. Memória e Leitura; As Categorias da Produção de Sentidos – Ângela Maria Barreto - Tiragem 500 

exemplares 
8. Linhas & Entrelinhas língua, literatura e práticas de leitura- Elenita de Souza Freitas e Valci 

Vieira dos Santos (Orgs) – Co edição com EDUNEB 
9. Como Anda Salvador e suas Região Metropolitana – Inaiá M. M. de Carvalho e Gilberto Corso 
Pereira (Org.) 

10. Fendas e Frestas – a mulher, da contemplação à interlocução – Maristela Ribeiro – Tiragem 600 
exemplares 

11. Negro: Raça e Cultura – Femi Ojo-Ade- Tiragem 1.000 exemplares 
12. A Influência da Religião afro-brasileira na obra escultórica do Mestre Didi- Jaime Sodré - 

Tiragem 1.000 exemplares 
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13. SAÚDE COLETIVA – Desafios para a saúde coletiva no século XXI – Jairnilson Silva Paim - Tiragem 
1.000 exemplares 

14. A Música dos Caboclos nos candomblés baianos- Sonia Chada – Tiragem 300 exemplares 
15. Arquivologia e Patrimônio Musical – André Cotta e Pablo Sotuyo Blanco -  
 Tiragem 500 exemplares 
16. Sete Histórias de Negro – Ubiratam Castro de Araújo – Tiragem 800 exemplares 
17. 5º Encontro Regional de expressão Gráfica – EREG 2006. 
18. Mídia e Recepção televisão, cinema e publicidade – Nilda Jacks e Maria Carmem Jacob de Souza 

(Organizadoras) Tiragem 200 exemplares 
19. Comunicação & Música Popular Massiva – João Freira Filho e Jader Janotti Júnior 

(Organizadores) - Tiragem 500 exemplares 
20. Tecnologia da Conservação e da Restauração de Materiais e Estruturas – 3ª edição – Mário 

Mendonça de Oliveira - Tiragem 500 exemplares 
21. Modelos de atenção à saúde – Promoção, Vigilância e Saúde da Família – Carmen Fontes Teixeira 

e Jorge Pereira Solla. Tiragem 300 exemplares 
22. Pensamento à solta – um manuscrito autógrafo – Agostinho da Silva – Tiragem 300 exemplares 
23. Mulheres da cidade d’Oxum – Antonia dos Santos Garcia - Tiragem 500 exemplares 
24. Corpos e Cenários Urbanos – Paola Berenstein - Tiragem 1.000 exemplares 
25. Dança na Cultural Digital – Ivani Santana 
26. A Ciência, a Arte ..- Rejane Lira 
27. Custo na Gestão na Gestão da Informação – Regina Tonini - Tiragem 500 exemplares 
28. Um manual para o CAPS- Centro de Atenção Psicossocial 2ª Edição Revista e Ampliada / Série 

Saúde Mental Neuropsiquiatria UFBA. Antonio R. Rabelo e outros. - Tiragem 1.000 exemplares 
29. Campo eletromagnético devido a uma Linha de Dipolos Elétricos em um Meio Condutor- Edson  

Emanoel Starteri Sampaio. Tiragem 700 exemplares 
30. Abertura para outra cena – O moderno teatro na Bahia – Série Fundação Gregório de Matos - 

Raimundo Matos de Leão- Tiragem 400 exemplares 
31. Educação transdisciplinar e a arte de aprender – Noemi Salgado Soares - Tiragem 500 

exemplares 
32.  Comida : prazeres, gozos e transgressões – Angelina Bulcão Nascimento - Tiragem 500 

exemplares 
33.  A CRIAÇÃO DE ORLANDO e sua adaptação fílmica – feminismo e poder em Virgínia Woolf e Sally 

Portter- Silvia Maria Guerra Anastácio- Tiragem 200 exemplares 
34. ESPAÇOS LINGUÍSTICOS – resistências e expansões – Kátia Mota e Denise Scheyerl - Tiragem 500 

exemplares 
35. MANDINGA, MANHA  & MALÍCIA – uma história sobre os capoeiras na capital da Bahia (1910-1925) 

– Adriana Albert Dias  / Tiragem 700 exemplares 
36. Estilos Gerenciais e o impacto na longevidade das organizações- Eduardo Fausto Barreto 
37. HISTÓRIA DE SALVADOR nos nomes de suas ruas – Luiz Eduardo Doréa 
38. Medicina alternativa e complementar: experiência, corporeidade e transformação- João Tadeu 

de Andrade- co-edição EDUFBA / UECE, 2006. 
39. O IDEAL DE DISSEMINAR ............- Kátia de Carvalho 
40. CHUVAS INTENSAS NA BAHIA: Equações e Metodologias de Regionalização – Jorge Eurico Ribeiro 

Matos - Escola Politécnica 
41. Rumor de cartas- Márcia Rios / Fundação . Gregório de Matos 
42. Formas de Crer.  Ligia Bellini – co-edição com Corrupio 
43. Onde se esconde o cinza luminoso – Viga Gordilho 
44. Para História do Português Brasileiro – Tomo I e II / Tânia Lobo 
 
Convênios 
 

A FAPEX administra os recursos oriundos de serviços prestados pela EDUFBA com edições de 
livros, revistas cientificas, entre outros. Com o convênio são custeadas as despesas com pessoal e 
material.  
 
Metas 
 

As metas da Editora para 2007 são as seguintes: uma maior inserção no mercado editorial 
brasileiro, ampliando os canais de distribuição, dentre eles a participação em um maior número de 
feiras, bienais e eventos científicos. É de grande importância, elevar o número de títulos 
publicados, sobretudo das áreas do conhecimento que têm uma maior carência de publicações. 
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HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PROFº RENATO 
RODENBURG DE MEDEIROS NETO 
 

O Hospital de Medicina Veterinária Profº Renato Rodenburg de Medeiros Neto é um órgão 
suplementar da Universidade Federal da Bahia, vinculado á Escola de Medicina Veterinária.Tem 
como finalidade auxiliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão através dos seus diferentes 
setores, prestando assistência médica veterinária, clínica e cirúrgica, ambulatorial e em 
propriedades rurais, a animais de pequeno e grande porte. 

 
O setor administrativo (direção, secretaria a apoio administrativo diverso) coordena e 

fiscaliza as atividades de rotina do Hospital, inseridas em projetos de extensão. Estes são 
coordenados contabilmente pela FAPEX e registrados sob os números 84010 e 11653. 

 
Neste contexto o HOSPMEV vem desenvolvendo atividades para ajuste parcial de setores e 

elaborando projetos para captação de recursos no sentido de readequação completa desses setores 
para fazer face às necessidades de reestruturação do Projeto Pedagógico que foi concluído e será 
implantado no período de 2007-2012 tendo como conseqüência a reconstrução curricular, com a 
finalidade de modernizá-lo, fundamentando-se em três grandes princípios os quais tem norteado as 
discussões no âmbito da EMV/UFBA: 1º) O compromisso que a universidade pública tem com os 
interesses coletivos; 2º) A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão e; 3º) A formação de 
um aluno com independência intelectual, capaz de atuar na transformação da sociedade.  

 
 
METAS DEFINIDAS E AÇÕES DEFINIDAS PARA CUMPRIMENTO DESSAS METAS : 

 
Continuidade na Readequação e Recuperação Física parcial de Setores 
 

No tocante a readequação e recuperação de setores, diversas ações foram priorizadas 
dentro de um planejamento estratégico emergencial, visando dar continuidade ao atendimento, em 
curto prazo, a setores com carências mais evidentes, físicas, funcionais e de equipamentos, 
ressaltando-se a conclusão da edificação de mais três ambulatórios e duas salas de fluidoterapia, o 
que propiciará uma melhor qualidade no atendimento à comunidade e as atividades acadêmicas, 
concernentes ao Projeto Pedagógico do Curso de Medicina Veterinária. 

 
• Laboratório de Patologia Clínica (janelas e lógica) 
• Laboratório de Viroses (pintura, divisórias e lógica) 
• Laboratório de Bacterioses (elétrica e lógica) 
• Setor de Imagens e Sinais-Radiologia, Ultra-sonografia e Eletrocardiograma-(pintura,piso, 

elétrica, hidráulica e lógica) 
• Ambulatórios (pintura, hidráulica e lógica) 
• Secretaria e Divisão Administrativa (janelas e lógica) 
• Laboratório de Toxicologia (pintura, hidráulica, forro, telhado e lógica) 
• Laboratório de Monitoramento de Doenças (pintura, forra e lógica) 
• Departamento de Patologia e Clinicas (pintura, forro e elétrica) 
• Áreas de Circulação (pintura, forro, elétrica e hidráulica) 
• Áreas destinadas aos grandes animais–baias e anexos-(pintura e recuperação de 

equipamentos) 
• Farmácia (recuperação e substituição de equipamentos e lógica) 
• Salas de Aula (pintura, recuperação de janelas e substituição de equipamentos) 

 
Execução de projetos já Definidos: 

 
• Continuidade e conclusão da edificação de três ambulatórios Clínicos e duas salas de 

fluidoterapia. 
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Aquisição e distribuição de equipamentos novos e usados 
  

• Diversas ações foram empreendidas pelo HOSPMEV e conjugadas junto a setores da 
Administração Central da Ufba e instituições afins. 

 
Projetos Definidos e não executados 

 
A Lavanderia/Esterilização e um novo Centro Cirúrgico foram projetados e orçamentados no 

contexto do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos através de esterilização cirúrgica, o 
qual se encontra elaborado aprovado pelo Conselho Deliberativo do HOSPMEV com anuência da 
Reitoria e sob analise da Prefeitura de Salvador através. Este Programa permanente de vital 
importância para a Saúde Pública do Município de Salvador, entre outros objetivos, visa esterilizar 
cirurgicamente cães e gatos, em numero de 400 animais/mês, com prioridades para comunidades 
carentes, o que propiciará respostas mais eficientes e definitivas no controle das Zoonoses, 
representando efetivamente o trabalho extensionista da UFBa/HOSPMEV junto à sociedade.  

 
Quanto à reestruturação do estacionamento/HOSPMEV, projeto arquitetônico distributivo já 

foi elaborado, estando ainda na fase de captação de recursos para a sua execução, o que propiciará 
um atendimento de melhor qualidade para a comunidade. 

 
Quanto aos Laboratórios (Bacterioses, Viroses, Patologia Clínica, Monitoramento de Doenças 

via Satélite, Parasitoses e Toxicologia), projeto arquitetônico específico já foi elaborado, dentro do 
contexto do projeto geral de reestruturação já definido para o HOSPMEV, estando ainda na fase de 
captação de recursos, ressaltando-se que em 2005 este projeto foi encaminhado ao CT-INFRA junto 
com outros projetos da UFBA, não sendo este entre outros, financiado por limitação de recursos. 

 
Quanto à Patologia, projeto arquitetônico específico já foi elaborado, dentro do contexto 

do projeto geral de reestruturação já definido para o HOSPMEV, estando ainda na fase de captação 
de recursos, ressaltando-se que em 2005 buscou-se esses recursos através de emenda parlamentar, 
não ocorrendo sucesso nessa captação e em 2006 ainda busca-se recursos através de emenda 
parlamentar. 

 
Quanto ao Almoxarifado e Farmácia, ações ainda já estão sendo encaminhadas para 

redefinição de espaço físico com nova localização estratégica em relação ao complexo 
Clínico/Cirúrgico. 

 
Em relação à Divisão Administrativa e Diretoria (redefinição de espaço físico), projeto 

arquitetônico específico já foi elaborado, dentro do contexto do projeto geral de reestruturação já 
definido para o HOSPMEV, estando ainda na fase de captação de recursos. 

 
o Continuidade no Detalhamento do Projeto Arquitetônico que define a redistribuição 

física e edificações propostas para o HOSPMEV –propiciar definição de módulos com 
especificações de materiais e orçamentação para elaboração de projetos específicos, 
com a finalidade de alocação de recursos 

 
 
PRICIPAIS PROJETOS DE PESQUISA: 
 
 
Projetos de Pesquisa e Extensão 
 

• Determinação da infectividade de oocistos de Neospora caninum mantidos por tempo 
prolongado (2005 - atual). Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia - Auxílio financeiro. 
Investigação da galinha (Gallus gallus) como hospedeiro intermediário natural de Neospora 
caninum. (2005 - atual) . Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico - Auxílio financeiro..  

• Emprego da reação de polimerização em cadeia para avaliar a freqüência de Hammondia 
heydorni em caprinos. 
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• I Curso de Citologia Aspirativa na Clínica de Pequenos Animais. Financiador(es): Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia; Conselho Regional de Medicina Veterinária da 
Bahia - Auxílio financeiro.(coordenador). 

• Operacionalização do Laboratório de Anatomia Patológica (2003 - atual) 
• Avaliação de Alterações Histopatológicas em Peixes como Biomarcadores para Contaminação 

Ambiental por Pesticidas Utilizados na Agricultura (2004 - atual). 
• Avaliação do hemograma, bioquímica sérica e perfil eletroforético de proteínas de 

tartarugas marinhas, Caretta caretta  (Linnaeus, 1758) de vida livre e em cativeiro (2005 - 
atual).  

• Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Auxílio financeiro / 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa.  

• Determinação dos níveis séricos e lípides totais, colesteróis total, HDL e LDL e triglicérides 
em tilápias híbridas vermelhas (2005 - 2006)  
Finaciador(es): Japan International Cooperation Agency - Cooperação / Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da Bahia - Bolsa. 

• Perfil hematológico e proteína total plasmática de tubarões-lixa Ginglymostoma cirratum  
• Perfil clínico-laboratorial da Ehrlichiose canina. 
• Determinação da infectividade de oocistos de Neospora caninum mantidos por tempo 

prolongado 
• Investigação da galinha (Gallus gallus) como hospedeiro intermediário natural de Neospora 

caninum (2005 – 2007) 
• Avaliação do medicamento homeopático Sulphur 30X no controle e prevenção de 

nematódeos gastrintestinais em ovinos. (2005 – 2007) 
• Aproveitamento do resíduo líquido de Agave sisalana (sisal) como nematocida na produção 

de caprinos (2005 – 2008) 
• Efeito da Suplementação com vitamina E sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos e 

sobre a ocorrência de mastites em bovinos da raça Jersey (2003 – 2006) 
• Eficácia terapêutica  do cefalônio anidro na profilaxia da mastite em ovelhas da raça Santa 

Inês (2003 – 2006) 
• Efeito da Suplementação com vitamina E sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos e 

sobre os níveis de gamaglobulinas na espécie bovina (2002 – atual) 
• Falha na transferência passiva da imunidade em borregos da raça Santa Inês. Efeitos na taxa 

de mortalidade e no ganho de peso até o desmame. (2005 – atual) 
• Estudo clínico e epidemiológico da Maedi-visna (MV) na microregião de Juazeiro-BA, 

produção de antígeno para realização de Imunodifusão em gel de ágar (IDGA) e 
caracterização dos sistemas de produção 2006 – atual). 

• Influência da suplementação de vitamina E e Selênio sobre o quadro hematológico, e a 
utilização de marcadores bioquímicos na avaliação da lesão muscular e do etresse oxidativo 
em eqüinos de hipismo clássico. Coordenadora. (2005 – atual) 

• Polimorfismo da hemoglobina de gatos, criados na região metropolitana de Salvador. 
Coordenadora. (2005 – atual) 

• Dinâmica da Hemoglobina fetal em ovinos da raça Santa Inês. Coordenadora. (2005 – atual) 
• Avaliação do medicamento homeopático Sulphur 30X no controle e prevenção de 

nematódeos gastrintestinais em ovinos. Participação como integrante. (2005 – atual). 
 
 
EVENTOS RELEVANTES, INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA, CONVÊNIOS E PARCERIAS 
 

Esses eventos e atividades ressaltadas foram realizadas de forma contextualizada, com a 
Escola de Medicina Veterinária, portanto já constando no relatório de gestão da referida Escola. 
 
 
PERSPECTIVAS PARA O ANO DE 2007 
 

o Edificar um adequado Hospital de Medicina Veterinária no Campus Universitário de Ondina 
em área anexa ao prédio da Escola de Medicina Veterinária, com espaço físico adequado. 
Esta meta foi aprovada em reunião plenária pública da Congregação da Escola de Medicina 
Veterinária, com inserção no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA. 

o Continuidade na Readequação e Recuperação Física parcial de Setores do HOSPMEV 
o Continuidade na aquisição e distribuição de equipamentos novos e usados 
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o Continuidade nas ações para captação de recursos para execução de Projetos Definidos e 
não executados. 

o Continuidade no Detalhamento do Projeto Arquitetônico que define a redistribuição física e 
edificações propostas para o HOSPMEV no sentido de propiciar definição de módulos com 
especificações de materiais e orçamento para elaboração de projetos específicos, com a 
finalidade de alocação de recursos. Entretanto com prioridade para edificação de um 
adequado Hospital de Medicina Veterinária como ressaltado acima. 

 

ANEXO 1 – ATIVIDADES POR SETOR 

Atendimento 
Setor 

Rotina Fins Didáticos 

Anatomia Patológica (Necropsia e histopatologia) 127 119 

Canil 
- 

60 

Clínica de Grandes Animais 
28 

25 

Clínica de Pequenos Animais 1907 301 

Cirurgia de Grandes Animais 03 10 

 

Cirurgia de Pequenos Animais 
691 92 

Fisiopatologia a Reprodução 5 28 

Laboratório de Análises Clínicas  

1382 

 

468 

Laboratório de Bacterioses  

142 

 

28 

Laboratório de Diagnóstico das Parasitoses  

310 

 

314 

Laboratório de Viroses 1400 
- 

T  o  t  a  l 5995 1445 
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Anexo 2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – 2006 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPLEXO HOSPITALAR PROFESSOR EDGARD 
SANTOS - HUPES/ CPPHO 
 

Em 2006, através da Resolução nº 04/2006, do magnífico Reitor, o HUPES passou a ser 
formalmente designado COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, 
consolidando a integração do Ambulatório Magalhães Neto – AMN e do Centro Pediátrico Professor 
Hosannah de Oliveira – CPPHO a sua estrutura funcional. 
 

Merece registro, também, a aprovação do novo regimento no final do exercício o que 
possibilitou a implantação gradativa de novos serviços a exemplo do Serviço de Hotelaria, Assessoria 
de Comunicação e Coordenação de Eventos. 
 

A revisão de sua estrutura significa, antes de tudo, ressaltar sua consciência da vital 
importância, perante a comunidade, do cumprimento de sua Missão de prestar assistência à saúde, 
formar recursos humanos e desenvolver conhecimentos. Por isso, busca utilizar, em todo potencial,  
suas instalações, parque tecnológico e equipe de profissionais para colocar à disposição da 
sociedade serviços com o máximo de produtividade, eficácia e qualidade. 
 

Das múltiplas atividades desenvolvidas pelo Complexo HUPES, cabe ressaltar sua atuação no 
campo da pesquisa e extensão com ênfase na promoção da qualidade de vida e da cidadania. 
 

O Complexo HUPES é campo de estágio para os alunos dos cursos de graduação e pós-
graduação das áreas da saúde e afins da Universidade Federal da Bahia – UFBA, bem como possui 
convênio com a Universidade Estadual da Bahia – UNEB, Universidade Católica do Salvador – UCSAL e 
Escolas de Cursos Técnicos de Radiologia e de Auxiliar de Enfermagem. 

 

Atividade Quantidade 

Cursos Ministrados 5 

Projetos de Pesquisa e Extensão 29 

       Concluídas 12 

       Em andamento 17 

Orientações Científicas 109 

       Iniciação Científica 26 

       Estágio 49 

       Monografia 13 

       Mestrado 20 

       Doutorado 1 

Publicações 65 

       Resumos 32 

       Artigos 33 

T o t a l 208 
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Um dos objetivos do Complexo HUPES é produzir conhecimento em benefício da 
comunidade, o que vem cumprindo com êxito, podendo-se citar as pesquisas nas áreas de 
imunologia das leishmanioses, de quimioterapia para a Aids, de asma e alergias respiratórias, de 
diarréias e nutrição infantil, de hepatites virais, dentre outras produções científicas de alto nível, 
com reconhecimento internacional.  
 

Atualmente, encontram-se em desenvolvimento pesquisas em dez grandes áreas de 
conhecimento em medicina e em duas grandes áreas em enfermagem.  

 
Vale acrescentar que muitas das pesquisas desenvolvidas no Complexo HUPES são parte do 

Curso de Pós-graduação em Medicina e Saúde da Faculdade de Medicina da UFBA, classificado no 
nível 4 pela Capes-MEC. O Curso está organizado em cinco áreas de concentração – medicina 
interna, epidemiologia clínica, neurociências, hepatologia clínica e imunologia clínica – e em 13 
linhas de pesquisa: 
 

• Hepatites virais; Alergias respiratórias; Micobacterioses; Leishmanioses; Esteato-hepatites; 
• Fibrigenose hepática; Viroses tropicais; Hipertensão arterial; Obesidade; 
• Esquistossomose; Retroviroses; Infecções bacterianas em hepatopatas; Leptospirose. 
 

Ademais, o Complexo Hupes é campo de pesquisa para muitos estudos em enfermagem 
conduzidos no quadro de cursos de mestrado e doutorado. Esses estudos abordam desde a 
humanização do atendimento em enfermagem até práticas específicas, como a enfermagem em 
unidades de terapia intensiva ou em serviços de hemotransfusão. 

 

Linhas de pesquisas em andamento na área de medicina 

ÁREA LINHA DE PESQUISA Nº PESQUISADORES 

Cardiologia 1 – Cirurgia cárdio-vascular 3 

Doenças alérgicas 3 – Asma brônquica, rinites e infestação por helmintos 4 

Epidemiologia 
clínica 

3 – Epidemiologia clínica da hipertensão arterial, das 
doenças do coração e das doenças renais  

4 

Gastro-hepatologia 2 – Esteato-hepatite não-alcóolica e hepatite viral 3 

Genética méd. e 
neurogenética 

3 – Teratogênese, anomalias do desenvolvimento sexual e 
monitorização das malformações congênitas 

3 

Gastro-enterologia 
pediátrica 

5 – Doença diarréica, amamentação, hepatites, doenças 
hepáticas e urgências 

6 

Imunologia clínica 3 – Esquistossomose, imunopatogênese das leishmanioses e 
regulação da resposta imune à infecção ao HTLV 

10 

Infectologia 4 – HIV, HTLV, tuberculose e leishmaniose 12 

Neurologia 4 – Doenças neurológicas do envelhecimento; Doenças 
neurológicas endêmicas no Brasil;-Reabilitação Neurológica 

4 

Nutrição infantil 5 – Manejo de casos de diarréia aguda, soluções de 
reidratação oral, diarréia persistente, probióticos e leite 
de cabra, gasto energético, desnutrição e obesidade 

10 

Fonte: Complexo Hupes, julho, 2006 
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 Linhas de pesquisa em andamento na área de enfermagem 

LINHA  ESTUDOS Nº PESQUISADORES 

Cuidar em enfermagem Infecção hospitalar, a humanização da atenção, o 
cuidado de enfermagem em cardiologia. 

6 

Administração de 
serviços de enfermagem 

Perfil de liderança dos gerentes de serviços de 
enfermagem e a gestão da qualidade. 

7 

Fonte: Complexo Hupes, julho, 2006 

 
NÚCLEO DE ENSAIOS CLÍNICOS DA BAHIA (NECBA) 
 

A pesquisa na área da saúde é uma atividade importante no Complexo Hupes. Pode e deve, 
contudo, ser ampliada e fortalecida. A implantação do NECBA visa ampliar e fortalecer o 
desenvolvimento das atividades de pesquisa clínica, contribuir para a produção de conhecimentos 
relevantes frente à realidade sanitária locorregional e para a formação de futuros investigadores.   

 
A instituição participou em 2005, de um edital no qual foram selecionados dez centros de 

pesquisa em todo país, com recursos do FINEP/MCT/DECIT/MS, os quais serão responsáveis pelo 
desenvolvimento de ensaios clínicos e outras pesquisas clínicas para o desenvolvimento de novas 
terapêuticas e inovação tecnológica em saúde. 
 

O seu completo desenvolvimento será de responsabilidade da Diretoria de Ensino e Pesquisa, 
a ser brevemente constituída, no bojo da reestruturação organizacional por que passa, atualmente, 
o Hospital.  
 

Além de apoiar as linhas de pesquisas já em curso, contribuindo para consolidá-las, o projeto 
institucional de desenvolvimento para a pesquisa visa aproximar a atividade de pesquisa – linhas já 
existentes ou a serem criadas – das prioridades de saúde, definidas nos fóruns e nas instâncias de 
decisão democrática do Sistema Único de Saúde.  
 

O projeto prevê a expansão das áreas de pesquisa, incluindo outras áreas de saúde, 
administração, economia e contabilidade, aumentar a capacidade de captação de recursos em 
resposta a editais de pesquisa das grandes agências de fomento em Ciência e Tecnologia (FAPESB, 
FINEP, CNPQ, CTInfra, MS, MCT e agências internacionais). 

 
Outro ponto central do projeto é a articulação da pesquisa com o ensino. Buscar-se-á uma 

integração mais harmônica, incentivando o envolvimento com a pesquisa de alunos, tanto de 
graduação, quanto de pós-graduação (lato e strictu senso).  
 

Por outro lado, inúmeros Programas de Atuação Múltipla, foram desenvolvidos 
compreendendo desde atividades de apoio, proteção, orientação, educação e lazer para pacientes e 
seus familiares até a organização de eventos de disseminação de informações e intercâmbio de 
experiências com a comunidade. 
 

A responsabilidade social representa, ainda, na concepção do Complexo HUPES, defender e 
promover, em todas as instâncias a humanização dos ambientes, das ações e das relações, seja 
entre profissionais de saúde e pacientes, entre dirigentes e servidores ou entre colega de trabalho. 
 

Ao mesmo tempo, a postura socialmente responsável permeia as diferentes ações do 
Complexo, desde, por exemplo, a austeridade na utilização de recursos públicos empregando da 
melhor forma e em benefícios da sociedade aquilo que a ela pertence – objetivando a redução do 
impacto ambiental. 
 

• INFRA-ESTRUTURA 
 
Equipamentos 
 

O aporte de recursos investidos na aquisição de equipamentos e material permanente foi 
muito aquém das necessidades acumuladas ao longo dos anos, todavia possibilitou aquisições 
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importantes para a melhoria do ensino, pesquisa e extensão. Tais recursos adicionais foram 
provenientes dos Convênios MEC/SESU e Ministério da Saúde e Receita Própria (leilão e serv. 
hospitalares) 
 

As novas aquisições possibilitarão o fortalecimento dos procedimentos de neurocirurgia, a 
reativação das 9 (nove) salas de cirurgia do Centro Cirúrgico e a melhoria das Unidades de Internação, do 
atendimento na UTI, do Laboratório Central, do Laboratório de Anatomia Patológica, dentre outros, 
o que por certo assegurará uma melhor assistência médico-hospitalar aos seus pacientes. 
 

Além dos aspectos acima mencionados priorizou-se a segurança interna do patrimônio, dos 
servidores em geral e dos pacientes com a aquisição de um sistema de câmaras com monitoração 
em tempo real. 
 

Dentre as aquisições em 2006 destacam-se os equipamentos e materiais permanentes 
constantes da tabela a seguir: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ESTRUTURA FÍSICA 
 

Com relação à infra-estrutura física o Complexo HUPES vem realizando obras de reforma 
com recursos de Convênios celebrados com o Ministério da Saúde/ Fundo Nacional de Saúde em 
2005 e 2006 e com recursos arrecadados dos serviços prestados ao SUS. No presente exercício foi 
liberado pelo MS/FNS crédito orçamentário para obras de reformas através da PORTARIA 
575/2006/MS - Passarela, salas de aula e espaços multidisciplinares e da PORTARIA 576/2006/MS – 
Laboratório Central. 
 

São obras que foram priorizadas pela administração com vistas à melhoria das condições de 
trabalho, racionalização dos processos de trabalho, higiene e segurança do atendimento hospitalar. 
Todas já foram licitadas, estando algumas em fase de execução ou já concluídas. São as seguintes: 

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS QUANT 

Microscópio Cirúrgico 01 

Craniótomo 01 

Central de Monitoração 01 

Carro de Anestesia 03 

Servidor de Rede 01 

Sistema de Segurança e vigilância c/38 Câmaras  01 

Cadeira/Maca 01 

Centrífuga para o Laboratório 02 

Aspirador Cirúrgico 02 

Seladora de Embalagens  01 

Purificador de Água 15 

Ventilômetro 01 

Macas  05 

Computadores  16 

Balança para Lavanderia 01 

Mobiliário (armários, mesas, cadeiras, etc.) 32 
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OBRAS DE REFORMA ESTÁGIO 

Serviço Social Concluída 

Ultra-Sonografia Concluída 

Fisioterapia Concluída 

Oncologia Execução 

Otorrinolaringologia Concluída 

Telhado de todo o prédio da sede do HUPES Execução 

Ouvidoria Concluída 

Auditório do CPPHO Execução 

Laboratório Central Execução 

Salas de Aulas e Espaços Multidisciplinares Execução 

Passarela de Integração á Sede do HUPES ao CPPHO Execução 

Sala de Coleta Concluída 

Pronto Atendimento do CPPHO Concluída 

Almoxarifado Central (área administrativa) Concluída 

Unidade Coronariana Concluída 

Fonoaudiologia Execução 

 
 
Tanto com relação à aquisição de novos ativos como com relação às reformas, o Complexo 

HUPES pretende ao mesmo tempo atender com maior dignidade a sua clientela do Sistema Único de 
Saúde (SUS), seus funcionários técnico-administrativos, os professores e alunos e ampliar a oferta de 
consultas e leitos, em médio prazo. 
 
 

• SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO 
 

O Complexo HUPES atende uma clientela formada 100% por usuários do SUS. A assistência 
oferecida a esses pacientes totalizou: 
 

ESPECIFICAÇÃO QUATITATIVO 

CONSULTAS AMBULATORIAIS 184.702 

§ Novas  17.423 

§ Subseqüentes  167.279 

INTERNAÇÕES  6.968 

§ Leitos 24 horas  5.921 

§ Leitos Observação 1.047 

CIRURGIAS 4.193 

RADIODIAGNÓSTICO POR EXAME E BIOIMAGEM 21.969 

EXAMES LABORATORIAIS 361.951 

ELETROCARDIOGRAMA 13.762 

Os indicadores hospitalares relativos ao conjunto de atividades de prestação de serviços à 
comunidade baiana apresentam-se, também, assim consolidados: 
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DIMENSIONAMENTO DO COMPLEXO HUPES 
 

ESPECIFICAÇÃO QUANTITATIVO 

Especialidades Médicas  25 

Ambulatórios  156 

Enfermarias  14 

Corpo Médico 232 

Corpo de Enfermagem 706 

Corpo de Apoio 887 

Médicos Residentes 166 

Fonte: Relatórios, COREME, Contas Médicas. 
 
 

INDICADORES HOSPITALARES 
 

ESPECIFICAÇÃO QUATITATIVO 

Nº de Leitos (Média Mensal) 288 

§ 24 Horas  255 

§ Observação 33 

Taxa Média de Ocupação de Leitos   

§ 24 Horas  58,8% 

§ Observação 41,9% 

Tempo Médio de Permanência (dias)  

§ 24 Horas  17,4% 

§ Observação 24,4% 

Taxa de Infecção Hospitalar 4,08% 

Média de permanência (dia) 173,9 

24 Horas  150 

Observação 23,9 

Taxa Global de Óbitos  3,36% 

 
 

• ATENÇÃO À QUALIDADE 
 

Com o propósito de assegurar a qualidade dos múltiplos serviços prestados à comunidade, o 
Complexo HUPES matem várias Comissões e Programas Especiais e Treinamentos: São eles: 
 

COMISSÕES 
 
§ Comissão de Prontuários. 
§ Comissão de Suporte Nutricional. 
§ Comissão de Impressos Médicos. 
§ Comissão para Reimplantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 
§ Comissão para Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde. 
§ Comissão para Implantação de Unidade de Telemedicina. 
§ Comissão Permanente de Assessoramento à Diretoria para Comissão de Sindicância - 

coordenar, orientar e supervisionar comissões individualizadas de Sindicância e Processos 
Administrativos. 

§ Comissão de Curativo. 
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PROGRAMAS 

 
§ Programa de Atenção ao Núcleo de Hipertensos do Hospital. 
§ Projeto Diretrizes do Complexo HUPES.  

 
TECNOLOGIA 
 
Projeto Rede Universitária 
 

O RUTE é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, apoiada pela Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP) e pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários (ABRAHUE) sob a 
coordenação da Rede Nacional de Ensaio e Pesquisa (RNP). Neste exercício o COMPLEXO HUPES 
passou a integrar o grupo dos 20 hospitais universitários da rede Universitária de Telemedicina. A 
iniciativa vai, a partir de 2007, as instalações de infra-estrutura de serviços de comunicação que 
explorem mecanismos inovadores na colaboração à distância para pré-diagnóstico e na avaliação 
remota de dados de atendimento. 

  
TREINAMENTOS 
 

As práticas delineadas pelas novas tendências da Gestão de Pessoas têm como uma de suas 
principais vertentes a ênfase nos treinamentos e desenvolvimento dos profissionais. A sua 
importância se ratifica quando estas iniciativas são vistas como agentes transformadores, 
especialmente no que tange aos Serviços de Saúde.  

 
Em convergência com essa proposta, o COMPLEXO HUPES, através do Núcleo de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos – NDRH, formulou estratégias de capacitação que incluem o 
Programa de Estágio, a promoção de cursos, palestras e outros eventos de cunho técnico, bem como 
a abordagem de temas indispensáveis ao processo educacional permanente do corpo técnico-
administrativo, dos estudantes e dos professores do próprio COMPLEXO. 

 
Empenhou-se, ainda, em desenvolver as competências e os talentos dos seus profissionais, 

realizando os treinamentos sistematicamente, por meio de ações que visam orientar os 
servidores/funcionários e torná-los mais capacitados para o exercício de suas ações e para o 
desenvolvimento das suas potencialidades (conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais 
e atitudes). 
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CAPACITAÇÃO / DESENVOLVIMENTO INTERNO 

 

Tipos Descrição Ch. Quant. Nº 
Partic 

Ch. 
Total 

Treinamento sobre Higienização 3 1 19 57 

Desenho de Estudo e Aspectos Éticos em Ensaios 
Clínicos 

4 1 44 176 

Programa de SMART 4 1 12 48 

Atendimento ao Usuário 4 1 234 936 

Treinamento Introdutório para novos funcionários - 
FAPEX 

8 1 61 488 

5 S 2 2 68 136 

Treinamento CEAPEN 3 1 64 192 

Treinamento em Informática 4 1 48 192 

Módulo Assistência/Prescrição Médica /SMART 4 2 14 56 

Manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde 4 2 81 324 

5 s e Motivação 4 1 15 60 

Informática-Módulo Internamento 4 1 15 60 

Treinamento no "UPTODATE" 2 1 22 44 

T
re

in
am

en
to

s 

Atualização em Pneumologia 2 1 5 10 

SUBTOTAL 52 17 702 2779 

Atualização em Pneumologia 1 1 3 3 

Administração Parenteral de Medicamentos 14 1 66 924 

Radiologia - Módulo III 3 1 8 24 

Formação de Cipista - Módulo II Segurança do 
Trabalho 

4 1 20 80 

Formação de Cipista - Módulo I NR 5 e Experiências 4 1 18 72 

Formação de Cipista - Módulo III e IV Prevenção e 
combate a incêndio e Noções básicas de primeiros 
socorros 

4 1 15 60 

C
ur

so
s 

I Curso de Destinação de Documentos 8 1 26 208 
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Tipo Descrição Ch. Quant. Nº 

Partic 
Ch. 

Total 

Formação de Cipista - Módulo V Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida e Biossegurança  

4 1 19 76 

Formação de Cipista - Programa de controle médico e 
prevenção de riscos 

4 1 16 64 

C
ur

so
s 

Serviço Social - Atualização em benefícios previdenciários e 
assistenciais do INSS 

8 1 13 104 

SUBTOTAL 54 10 204 1615 

Campanha da Hepatite B 2 2 17 34 

Reunião sobre UCCV 2 1 25 50 

Discussão e Análise do Anteprojeto do Regimento do 
Complexo HUPES 

2 10 30 60 

Apresentação de resíduos de serviços de saúde 2 1 8 16 

R
eu

ni
ão

 

Reunião da ABRAHUE 8 1 20 160 

SUBTOTAL 16 15 100 320 

Tema: Assistência de Enfermagem ao Paciente em Coma 2 1 5 10 

Tema: Assistência de Enfermagem ao Paciente Ortopédico 2 1 9 18 

Tema: Desinfecção e Esterilização de Material 2 1 4 8 

Tema: Assistência de Enfermagem ao Paciente Peri-
Operatório 

2 1 8 16 

Tema: Assistência de Enfermagem a pacientes com 
Transplantes 

2 1 11 22 

Tema: Noções Básicas de Controle de Infecção Hospitalar 2 1 5 10 

Tema: Assistência de Enfermagem ao Paciente com Lupus 
Eritematoso 

2 1 1 2 

Capacitação interna do NDRH - Indicadores de Gestão 2 1 10 20 

Capacitação interna do NDRH – Administração do Tempo 2 1 10 20 

Capacitação interna do NDRH – Motivação 2 1 10 20 

Capacitação interna do NDRH – Comunicação 2 1 10 20 

O
fi

ci
na

s 

Capacitação interna do NDRH – Atendimento ao usuário 2 1 10 20 
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Tipo Descrição Ch. Quant. Nº 
Partic 

Ch. 
Total 

Capacitação interna do NDRH - Hotelaria 
Hospitalar 

2 1 10 20 

Capacitação interna do NDRH 5'S  2 1 11 22 

I Oficina de Trabalho - Construindo o Plano de 
ação de Prevenção e Controle dos Riscos 
Ambientais da Unidade de Psiquiatria 

2,5 1 12 30 

O
fi

ci
na

s 

II Oficina de Trabalho / Setor de Caldeira e 
Manutenção 

4 1 6 24 

SUBTOTAL 34,5 16 132 282 

Sessão Clínica de Farmacovigilância 1,5 5 68 102 

Sessão de Atenção Farmacêutica 2 5 70 140 

Efeitos da vacinação com BCG- PROAR 2 1 7 14 

Preditores da Adesão ao tratamento em pacientes 
com asma grave atendido - PROAR 

2 1 7 14 

O impacto da renite no consumo de recursos da 
saúde, no controle da asma e na qualidade de 
vida de pacientes com asma grave - PROAR 

2 1 4 8 

Segurança e Eficácia do sistema Seair para o 
Tratamento da asma:estudo clínico multicêntrico 
randonizado - PROAR 

2 1 6 12 

Análise de Custo. Efetividade do PROAR 2 1 14 28 

Hospitalizações por Asma – Tendência Temporal 
(1998 a 2005) - PROAR 

2 1 13 26 

Estudo da validade e reprodutividade do 
questionário de controle da asma - PROAR 

2 1 18 36 

Se
ss

ão
 

Sessão Gerência de riscos hospitalares 2 2 40 80 

SUBTOTAL 19,5 19 247 460 

I Seminário: Comunicação e Tecnologia da 
Informação 

2 1 39 78 

I Seminário sobre Propagandas de Medicamentos 
do Complexo HUPES 

4 1 208 832 

Se
m

in
ár

io
s 

I Seminário em Farmácia Hospitalar e Bioquímica 3,5 1 19 66,5 

SUBTOTAL 9,5 3 266 976,5 

 



Universidade Federal da Bahia - Relatórios Setoriais – 2006 
 

 - 170 - 

 
Tipos Descrição 

Ch. Quant. Nº 
Partic 

Ch. 
Total 

Mini-
Conferê

ncia 

A importância da Modernização do Atendimento 
Psiquiátrico 2 1 70 140 

SUBTOTAL 2 1 70 140 

Estudantes da FIB 4 1 2 8 Visita 
Técnica 

ao 
HUPES 

Estudantes da FTC 4 4 20 80 

SUBTOTAL 8 5 22 88 

Exames Periódicos e Doenças Ocupacionais 2 2 29 58 

Acidente de Trabalho – Acidentes com Perfuro-
cortante 

4 1 18 72 

Motivação 2 1 54 108 

Água -Aprendendo a usar 2 1 23 46 

Educação em Asma 2 2 39 78 

Alimentação Saudável 2 1 19 38 

Políticas Públicas de Atenção à Saúde da Mulher 2 1 22 44 

Pregão Eletrônico 1 1 28 28 

História do Controle da Infecção Hospitalar – SCIH 2 1 9 18 

Métodos Anticoncepcionais 2 1 27 54 

Biossegurança 3 3 45 135 

Doença Celíaca 2 1 28 56 

Tecnologia na Saúde 3 1 38 114 

Implantação da CIPA 3 1 38 114 

Biossegurança e precauções básicas 2 2 72 144 

Os direitos da mulher no século XXI – Doenças 
sexualmente transmissíveis 

2 1 52 104 

PGRSS 2 1 26 52 

Pa
le

st
ra

 

 

Educação continuada na Farmácia 1,5 6 34 51 
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Tipos Descrição Ch. Quant. 
Nº 

Partic 
Ch. 

Total 

Modelos Jurídicos 3 1 6 18 

Pa
le

st
ra

 

Manejos de resíduos de serviços de saúde 3 6 159 477 

SUBTOTAL 45,5 35 766 1809 

Encontro de Acolhimento 4 1 17 68 

I Encontro Multiprofissional de Acolhimento em 
Psiquiatria 

1 1 17 17 

Encontro de Diretores de HU`s 4 1 20 80 

I Encontro Nacional de Gestão de Pessoas dos 
Hospitais Universitários 

12 1 42 504 En
co

nt
ro

s 

Grupo HIVida – Encontro dos amigos do T20 2 1 9 18 

SUBTOTAL 23 5 105 687 

TOTAL 264 126 2614 9.156,5 

 
CAPACITAÇÃO / DESENVOLVIMENTO EXTERNO 

 
 

Tipos Descrição Ch. 
Quant

. 
Nº 

Partic 
Ch. 

Total 

Capacitação Doenças Falciforme - Mais Saúde Bahia 16 1 1 16 

Treinamento em Saúde Reprodutiva 32 1 1 32 

Aconselhamento em DST 24 1 1 24 

Treinamento em Doenças Gaucher 24 1 1 24 

Treinamento para Utilização do Sistema Integrado de 
Administração dos Serviços Gerais - SIASG 

16 1 1 16 

Capacitação em Urgência e Emergência do HGRS 40 1 1 40 

 T
re

in
am

en
to

s 

Prevenção de Infecção Ambulatorial 8 1 1 8 

SUBTOTAL 160 7 7 160 

Pós-doutorado no Canadá: Pesquisa de anticorpos contra a 
proteína GW 182 em pacientes com lupus eritematoso 
sistêmico- 1 

480 1 1 480 

Curso de Extensão Qualificação de Ouvidores 148 1 2 296 

Oficina - Curitiba - Hospitais de ensino: Análise do Processo 
de Contratualização - 1 

360 1 1 360 

Especialização em Follow-up perinatal no Canadá - 1 480 1 1 480 

Especialização em Gestão de Arquivos, Tecnologia e 
Informação – em curso 

Não 
inform

ada 

1 1 0 

Especialização em Auditoria em Sistema e Serviço de Saúde 420 1 1 420 

Pó
s-

gr
ad

ua
çã

o 

 

Curso de Emergência Médica Pré-Hospitalar 212 1 2 424 
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Tipos Descrição Ch. Quant. 
Nº 

Partic 
Ch. 

Total 

Curso de Extensão em Qualificação de 
Ouvidores 

132 1 1 132 

Especialização em Administração e 
Planejamento de Projetos Sociais 

420 1 1 420 

Pó
s-

gr
ad

ua
çã

o 

Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde. Não 
informada 

1 1 0 

SUBTOTAL 2652 10 12 3012 

63º Curso Nestlé de Atualização em 
Pediatria 

48 1 1 48 

Práticas de Recrutamento e Seleção 8 1 2 16 

Programa de Enriquecimento Instrumental 
PEI-1 

108 1 1 108 

Manejo Clínico das IST para profissionais da 
atenção básica de Saúde 

32 1 1 32 

Curso de Reeducação Postural Global 196 1 1 196 

Curso de Capacitação Avaliação e Auditoria 
em Transplantes 

40 1 1 40 

I Curso Avançado de Patogenia e Manejo da 
AIDS 

20 1 2 40 

Curso de Auditoria, Regulação e Avaliação 
do SUS 

40 1 1 40 

Curso Básico de Fisioterapia Uroginecologia 
e Coloproctologia 

40 1 2 80 

Curso de Análise e Planejamento Financeiro 15 1 1 15 

Curso de Hotelaria Hospitalar 16 1 2 32 

Hotelaria Hospitalar 8 1 1 8 

Update and Review of Echocardiography 
Medical School - Haward 

72 1 1 72 

Curso de Gestão da Qualidade Laboratorial 
ABNT ISO /IEC 17025/2005 

80 1 1 80 

C
ur

so
s 

Curso de Abordagem Sindrômica 40 1 1 40 
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Tipos Descrição Ch. Quant. 
Nº 

Partic 
Ch. 

Total 

Curso de Termo de Referência e Edital no 
Pregão Presencial e Eletrônico 

24 1 3 72 

Curso de Atendimento ao Paciente com 
Desnutrição Grave em Nível Hospitalar 

24 1 1 24 

Curso de Formação de Multiplicadores em 
Protagonismo Juvenil na Atenção Básica 

24 1 2 48 

CURSOS 

 

Curso de Rede de Frio 24 1 1 24 

SUBTOTAL 859 20 26 1015 

4º Fórum Brasil de Administração 11 1 1 11 

Fórum de Mobilização dos Profissionais de 
Imunização 

8 1 2 16 

Fó
ru

m
 

Fórum Internacional da Educação 16 1 1 16 

SUBTOTAL 35 3 4 43 

VIII Simpósio Nacional de Diagnóstico de 
Enfermagem 

32 1 1 32 

VIII Curso de Patologia Clínica do Hospital 
São Rafael 

8 1 2 16 

I Simpósio Internacional de Nutrologia 
Pediátrica 

24 1 1 24 

I Simpósio Internacional de Terapêutica em 
Hepatite Viral 

24 1 1 24 

13º Simpósio Internacional de Fisioterapia 
Respiratória 

32 1 1 32 

Si
m

pó
si

o 

SEMBIO - Semana da Biologia 48 1 1 48 

SUBTOTAL 168 6 7 176 

Jornada de Enfermagem COREN-BA 6 1 1 6 Jornada 

Jornada de Transplante de Medula Óssea 32 1 1 32 

SUBTOTAL 38 2 2 38 

VIII Encontro de Biologia 40 1 1 40 Encontro 

I Encontro Brasileiro de Leucemia Linfóide 
Crônica 

8 1 3 24 
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Tipos Descrição Ch. 
Quant

. 
Nº 

Partic 
Ch. 

Total 

Encontro de Assistentes Sociais da Região 
Metropolitana 

8 1 1 8 

I Encontro de Especialistas - Ilsi Brasil sobre 
obesidade: prevenindo a epidemia 

8 1 1 8 

V Encontro Nacional de Gerenciamento em 
Enfermagem 

24 1 2 48 

Encontro de Profissionais que atuam na 
assistência ao adolescente com DST/HIV/AIDS 

16 1 3 48 

VII Encontro de Diretores Administrativos dos 
Hospitais Universitários do Nordeste 

16 1 3 48 

VI Encontro de Diretores Administrativos dos HU’S 
no Nordeste 

16 1 1 16 

I Encontro de Ouvidores do SUS Não 
inform

ada 

1 1 0 

En
co

nt
ro

 

VIII Encontro de Gerente de Riscos 24 1 1 24 

SUBTOTAL 160 10 17 264 

Seminário Teológico 48 1 1 48 

II Seminário Baiano de Contabilidade para o 
Terceiro Setor 

16 1 1 16 

Seminário - 70 anos de Serviço Social no Brasil: 
Construindo a História na Luta por uma Nova 
Sociedade 

8 1 1 8 

Se
m

in
ár

io
 

III Seminário de Biologia Molecular do Hospital São 
Rafael 

8 1 2 16 
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Tipos Descrição Ch. Quant. 
Nº 

Partic 
Ch. 

Total 

10º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação 
em Enfermagem 

32 1 2 64 

Seminário Sobre Portadores de Deficiência 16 1 1 16 

II Seminário Gestão da Excelência em Instituições de 
Saúde 

8 1 1 8 

Seminário do Dia Nacional de Combate a Sífilis 4 1 2 8 

Seminário de Assistência Social ao Idoso 16 1 2 32 

Planejamento Estratégico em Serviço de Saúde 4,5 1 1 4,5 

VI Seminário de Atualização em Vacinas 8 1 8 64 

Se
m

in
ár

io
 

V Seminário Serviço Social na Saúde 8 1 1 8 

SUBTOTAL 176,5 12 23 292,5 

III Congresso Nacional de Serviço Social em Saúde 24 1 2 48 

VI Congresso Brasileiro de Genética Clínica 40 1 2 80 

Congresso: Análise Comportamental 24 1 2 48 

Congresso Baiano de Cardiologia 24 1 2 48 

Congresso de Terapia Intensiva 32 1 1 32 

Congresso Paulista de Anestesia 40 1 1 40 

Congresso Internacional da Sociedade Européia de 
Gastroenterologia Pediátrica e Nutrição 

48 1 1 48 

IX Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia 
da Infância e Adolescência 

8 1 1 8 

I Congresso de Pediatria de Consultório 24 1 1 24 

11º Congresso Mundial de Saúde Pública 32 1 1 32 

8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 32 1 1 32 

C
on

gr
es

so
s 

58º Congresso Brasileiro de Enfermagem 32 1 16 512 
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TIPOS DESCRIÇÃO CH. QUANT. 
Nº 

PARTIC 
CH. 

TOTAL 

55º Congresso em Coloproctologia 24 1 1 24 

X Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e 
Epidemiologia Hospitalar 

48 1 5 240 

VI Congresso Pan Americano 48 1 2 96 

44º Congresso Brasileiro de Educação Médica 32 1 3 96 

40ºCongresso da Sociedade Brasileira de Patologia 
Clínica 

40 1 2 80 

Congresso Europeu de Pneumologia 48 1 1 48 

9º Congresso Brasileiro do Conselho de Enfermagem 40 1 1 40 

Congresso Latino Americano de Análise Transacional 32 1 1 32 

II Congresso Nacional de Portadores e familiares de 
MPS - Avanços Terapêuticos 

8 1 1 8 

28º Congresso Brasileiro de Homeopatia 32 1 1 32 

V Congresso Nacional de Análises Clínicas do Nordeste 32 1 1 32 

19º Congresso Brasileiro de Nutrição 32 1 1 32 

23º Congresso Brasileiro de Nefrologia 32 1 1 32 

XVIII Congresso de La Sociedad Latina Americana de 
Endocrinologia Pediátrica 

64 1 1 64 

61º Congresso Brasileiro de Cardiologia 24 1 2 48 

22º Congresso Sul Americano de Cardiologia 16 1 2 32 

Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia 32 1 1 32 

IX Congresso de Administração Hospitalar 24 1 1 24 

Co
n

gr
es

so
s 

 

Congresso com Apresentação de Trabalho 32 1 1 32 

SUBTOTAL 1000 31 60 1976 
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Tipos Descrição Ch. Quant. 
Nº 

Partic 
Ch. 

Total 

I Conferencia Regional dos Direitos da Pessoa 
idosa 

16 1 1 16 Conferência 

VIII Conferência Municipal de Saúde 24 1  2 48 

Subtotal 40 2 3 64 

Sessão Sessão Técnica: Abordagem Ergonômica das 
Atividades de Trabalho 

4 1 1 4 

Subtotal 4 1 1 4 

Palestra Dia Nacional de Combate a Sífilis Não 
informada 

1 1 0 

Subtotal 0 1 1 0 

A criação e Desenvolvimento de Redes e 
Comunidades de Prática do Setor Público 

8 1 1 8 

Hospitais de Ensino: Análise do Processo de 
Contratualização 

16 1 2 32 

O
fi

ci
na

 

I Oficina de Ouvidoria SUS 24 2 1 24 

Subtotal 48 4 3 64 

Pesquisa para Conclusão de Monografia 104 1 1 104 Liberação 
para 

Monografia Pesquisa para Conclusão de Monografia 100 1 1 100 

Subtotal 204 2 2 204 

Visita Técnica à Vila Rial 8 1 1 8 

Visita ao Hospital Clementino Fraga 16 1 1 16 

Visita ao Hospital Universitário da Paraíba 8 1 3 24 

Visita ao Hospital de Clínicas Porto Alegre 16 1 7 112 

Visita do Coral à cidade de Bom Jesus da Lapa 32 1 1 32 

V
is

it
a 

Visita ao Hospital Universitário São Paulo 
(USP) 

16 1 1 16 

Subtotal 96 6 14 208 

Festival I Festival Nacional de Música Sacra de Penedo 
Alagoas 

24 1 30 720 

Subtotal 24 1 30 720 

TOTAL 5664,5 118 212 8240,5 
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CAPACITAÇÃO DA REDE 
  

Fazendo parte da missão institucional, o DRH também atua capacitando os profissionais e 
estudantes da rede. Desta forma, procuramos oportunizar a participação dos mesmos nos treinamentos 
que acontecem no Complexo HUPES, através de divulgação, abertura de vagas e entrega de certificados. 
 

Eventos 
Nº 

Participantes 

Janeiro 

I Seminário: Comunicação e tecnologia da Informação 2 

Seminário em Farmácia Hospitalar e Bioquímica 1 

Palestra: Exames Periódicos e Doenças Ocupacionais 4 

Oficina do Cuidar: Assistência de Enfermagem ao Paciente Ortopédico 1 

Sessão Clínica de Fármaco Vigilância 11 

Mini-conferência: A importância da modernização do atendimento psiquiátrico 27 

Curso: Emergências Médicas Hospitalares – Corpo de Bombeiros. 49 

II Curso de Atualização em Enfermagem Clínico Cirúrgica 18 

Subtotal 113 

Fevereiro 

Curso: Desenho de Estudos e Aspectos Éticos em Ensaios Clínicos 13 

Reciclagem de Enfermagem em Clínica Cirúrgica: Transplante 3 

Curso: Emergências Médicas Hospitalares – Corpo de Bombeiros. 52 

Aula Inaugural para Residentes de Medicina do C - HUPES 33 

Subtotal  101 

Março 

Palestra sobre Alimentação Saudável 7 

I Encontro Multiprofissional de Acolhimento em Psiquiatria 4 

Palestra sobre Políticas Públicas de Atenção á Saúde da Mulher 5 

Curso: Emergências Médicas Hospitalares – Corpo de Bombeiros. 52 

Visita Técnica do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador – CESAT 10 

Palestra sobre Doença Celíaca e a Associação com Diabetes 27 

Trabalho Sócio Educativo com Grupos de Hipertensos 12 

Desenho de Estudos e Aspectos Éticos em Ensaios Clínicos 31 

Sessão de Pesquisa da Pneumologia 11 

Calourosa – UFBA 2006 62 

Atividade de Pesquisa – Mestrado em AIDS 11 

Sub-Total 232 

Abril 
Curso sobre a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde 
Coletiva – CIPESC 

27 

Trabalho Sócio-Educativo com Grupo de Hipertensos 10 

  
27 
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Reciclagem dos Técnicos de Enfermagem 28 

Curso de Emergências Médicas Pré – Hospitalar -PM 45 

Subtotal 110 

Maio 
Atualização em Nutrologia Pediátrica 41 

História do controle da Infecção Hospitalar - SCIH 3 

Palestra Educativa – Métodos Anticoncepcionais 5 

Trabalho Sócio-Educativo com Grupo de Hipertensos 12 

Palestra EEG 25 

Modulo Assist / Prescrição Médica / SMART 38 

Visita Técnica ao Setor de Lavanderia 3 

Palestra sobre Motivação para a Associação Obras Sociais Irmã Dulce 24 

Subtotal 151 

Junho 
Trabalho Sócio-Educativo com Grupo de Hipertensos 16 

Palestra sobre doença celíaca 4 

Módulo Assist/Prescrição médica/SMART 6 

Curso de Radiologia 34 

Subtotal 60 

Julho 
Trabalho Sócio-Educativo com Grupo de Hipertensos 10 

Curso de Administração Parenteral de Medicamentos 67 

Palestra sobre Direitos da Mulher no Século XXI - DST 52 

Módulo Assist./Prescrição médica/SMART 9 

Precauções de Isolamento e Biossegurança 8 

Subtotal 146 

Agosto 
Trabalho Sócio-Educativo com Grupo de Hipertensos 9 

Visita Técnica de Estudantes da FTC 34 

Grupo HIVida – 2ª Encontro dos Amigos do T20 9 

Workshop Diálise Peritoneal/ Prevenção da DRC 48 

Subtotal 100 

Setembro 
Trabalho Sócio-Educativo com Grupo de Hipertensos 10 

Visita Técnica de Estudantes da IBES 12 

Mini - Curso Balanced Score Card 28 

Curso de Treinamento para Estagiários (Treinamento Introdutório e Atendimento ao 
Usuário) 

36 

Curso de Treinamento para Estagiários (5’S e Motivação) 43 

II Simpósio de Epilepsia 40 
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Tratamento Cirúrgico de Incontinência Urinária 

 

40 

Subtotal 209 

Outubro 
Aula sobre Gestão da Qualidade na Enfermagem 18 

Trabalho Sócio Educativo com Grupo de Hipertenso 10 

Visita Técnica FTC 28 

Grupo HI Vida – Encontro dos Amigos T20 2 

Semana de Prevenção da Hipertensão Arterial 30 

Palestra sobre Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde 11 

Sessão da GRH 17 

Sessão Clínica da Farmacovigilância 19 

AIDS: A Doença 2 

Atendimento ao Usuário 11 

Programa 5S 11 

Sessão de a Gerência de Risco Hospitalar 9 

I Encontro de Neurologia e Neurocirurgia 76 

Subtotal 244 

Novembro 
Reunião do Núcleo de Hipertensos do Hospital das Clínicas 13 

Trabalho Sócio Educativo com Grupo de Hipertenso 5 

Visita Técnica FIB 2 

Sorrir é o melhor remédio 2 

Bilioterapia 10 

I Seminário sobre Propaganda de Medicamentos do Complexo HUPES 37 

Palestra sobre Psoríase 1 

Sessão Cinema 1 

Aspectos Importantes  na Prática de Farmácia 7 

Atividade de Educação Continuada – Smart Solicitação 2 

Curso de Atenção Farmacêutica 1 

Educação Continuada 1 

Palestra sobre Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde 1 

Subtotal 83 

Dezembro 
Modelos Jurídicos 32 

I Seminário sobre Propaganda de Medicamentos do Complexo HUPES 121 

I Encontro Nacional de Gestão de Pessoas dos Hospitais Universitários 15 

Subtotal 168 

TOTAL 1717 
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MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA - MCO 
 
 

A Maternidade Climério de Oliveira, a mais antiga construída no país, foi inaugurada em 30 
de outubro de 1910. É a unidade de referência da UFBA para atenção a saúde perinatal.  

 
Com o apoio das Instituições Parceiras, Conselho Deliberativo e Reitoria da UFBA, 

empreenderam-se um grande esforço de modernização gerencial e motivação da comunidade, 
culminando após 02 anos de esforços na apresentação do anteprojeto de requalificação da unidade 
como Instituto de Saúde da Mulher Climério de Oliveira, a ser construído no Campus Canela e 
inaugurado no seu Centenário em Outubro de 2010. A Maternidade Escola possui serviço de Urgência 
e Emergência Gineco-Obstétrica e Serviço de Neonatologia nas 24 horas, tendo um total de 96 leitos 
(10 de UCIN) todos regulados pelo Sistema, e presta assistência exclusiva à clientela do Sistema 
Único de Saúde (SUS).  É um Centro de Referência para a Gestação de Alto Risco, inserida no 
Distrito Sanitário do Centro Histórico no bairro de Nazaré. Recentemente foi certificada como 
Hospital de ensino pela Comissão de Certificação do Ministério da Educação e da Saúde. 
 
AÇÕES 
 
Ø Ampliação do quadro de pessoal, através da admissão de novos servidores, a partir de 

concurso público, e da contratação de funcionários terceirizados, para atuarem na área de 
enfermagem, área administrativa e área médica. 

Ø Implantação e implementação de Sistema de Identificação dos Servidores/Funcionários e 
controle digital de freqüência, através de crachás com foto e dados pessoais do trabalhador; 

Ø Inserção na rede InovarH, através de cursos, palestras, seminários, no que tange a gestão 
hospitalar, aplicando as modernas técnicas administrativas. 

Ø Adequação dos setores e treinamento dos servidores/funcionários no Plano de 
Gerenciamento de Resíduos. 

Ø Estruturação e organização das Comissões Hospitalares obrigatórias com reuniões 
bimestrais, no mínimo, sob supervisão da Divisão Clínica. 

Ø Desenvolvimento do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão – NUPEX, sob a coordenação da 
Profª Climene Camargo, avaliando 16 projetos e encaminhando-os para o Comitê de Ética e 
Pesquisa, possibilitando atuação da pesquisa dentro da unidade. 

Ø Intercâmbio de conhecimentos e técnicas na área obstétrica entre a Maternidade Climério 
de Oliveira, Coordenação da Mulher (Secretaria Municipal de Saúde) e as parteiras da 
Comunidade de Ilha de Maré.  

Ø Criação do Projeto Cuidando do Cuidador dentro do Núcleo de Recursos Humanos, 
adquirindo inclusive, aparelhos audiovisuais para exibição semanal de filmes, fortalecendo a 
importância do servidor no trabalho, proporcionando-lhe momentos de relaxamento.  

Ø Implantação e Implementação da Pesquisa de Satisfação do Usuário, com registro e 
divulgação dos resultados (Levantamento em anexo). 

Ø Firmada parceria com a escola de Nutrição para a realização de um projeto de reforma e 
aquisição de equipamentos para a Divisão de Nutrição da COM. 

Ø Acompanhamento no Setor de Neonatologia dos Rn’s de pediatria, da equipe de psicologia, 
fonoaudióloga, oftalmologia, fisioterapia, terapia ocupacional, sendo algumas destas 
especialidades também extensivas aos pais. 

Ø Firmado convênio com o Corpo de Bombeiros (Grupo SALVAR) e o Banco de Leite 
Humano/COM. 

Ø Firmada parceria entre o Departamento de Fonoaudiologia da UNEB e a MCO para realização 
de exames de Triagem Auditiva. 

 
OUTRAS AÇÕES IMPLEMENTADAS 

 
Ø Serviço de Assistência Puerperal - visando o atendimento de revisão pós-parto com avaliação 

de queixas e esclarecimento de dúvidas relativas ao período puerperal, com disponibilidade 
de orientação e métodos contraceptivos gratuitos para a clientela. Este serviço atende 
também as pacientes em período pós-aborto com orientação contraceptiva, bem como 
disponibilizando os diversos métodos. 

Ø Ambulatório de Anemias e Gravidez - Assistência pré-natal visando atendimento 
especializado às gestantes com diagnóstico prévio ou durante a gravidez dos diversos tipos 
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de anemia, principalmente a anemia falciforme, que necessita de cuidados específicos a fim 
de minimizar intercorrências materno-fetais. 

Ø Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Gravidez - Assistência pré-natal 
visando atendimento especializado às gestantes com suspeita ou diagnóstico de doenças 
com transmissão sexual, a fim de diminuir riscos de transmissão materno-fetal e de 
intercorrências ominosas durante a gestação, bem como disponibilizar assistência ao 
parceiro. 

Ø Ambulatório de Assistência Oftalmológica a Recém-natos Prematuros - assistência 
oftalmológica visando avaliação de recém-natos, especialmente os prematuros, com 
diagnóstico precoce e acompanhamento de intercorrências específicas relacionadas a esta 
situação. 

Ø Disponibilidade de coleta dos exames laboratoriais do pré-natal, incluindo as sorologias, no 
laboratório da própria maternidade, facilitando, desta forma, o acesso das pacientes a estes 
exames. 

Ø Ampliação do Serviço de Ultra-sonografia com disponibilidade de 2ª sala para exame, 
inclusive com aparelho para avaliação dopplervelocimétrica colorida, disponibilizando, 
assim, melhores condições de assistência às gestantes de alto risco. 

 

ROL DE INDICADORES 

 

Atendimento por Especialidade – 2006 

Especificação Quantitativo 

Ambulatórios/Consultórios 10 

Consultas 27.621* 

Internações 3915* 

Média de Permanência (dias) 2,21* 

Leitos 96 

Partos Cirúrgicos 1.105* 

Partos Normais 1.749* 

Fonte: MCO - janeiro a novembro de 2006 

* Base de Informações de Janeiro á novembro de 2006 

 

AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Ø Elevação do número de leitos hospitalares para 92, integralmente regulados pela Central 

Estadual. 
Ø Ampliação do atendimento ambulatorial, Pré-natal de Baixo Risco, Pré-natal de 

Adolescentes, Diabetes na Gravidez, Hipertensão na Gravidez, Endocrinopatias na Gravidez, 
Abortamento Habitual, Doença Trofoblástica Gestacional, Anemias e Gravidez, Assistência 
Puerperal / Planejamento Familiar e Assistência Neonatal, realizando Triagem Auditiva e 
Oftalmológica e Coleta de Sangue para Triagem Neonatal (referência para a Clínica da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE) com FOLLOW-UP, dentre outros. 

Ø Servir de campo de ensino, pesquisa e extensão em especial na área de Saúde Perinatal. 
Ø Realizar e proporcionar meios para a pesquisa e investigação científicas. 
Ø Contribuir para a Educação Sanitária da comunidade. 
Ø Cooperar com outras Instituições na realização de programas comuns de assistência da 

Saúde da clientela 
Ø Atuar junto à clientela nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia, Neonatologia e Reprodução 

Humana. 
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Ø Oportunizar a Educação Permanente na área da Saúde por meio de cursos, conferências, 
seminários e estágios. 

Ø Desenvolver programas específicos de assistência à comunidade devidamente integrada a 
rede Estadual e Municipal de Saúde. 

Ø Atuar dentro do que prevê o Sistema Único de Saúde vigente no País sem prejuízo dos 
objetivos fundamentais da Universidade. 

Ø Constituir-se em centro de elevado nível científico, técnico e administrativo, integrando-se 
e hierarquizando-se com a rede Estadual e Municipal da Saúde. 

Ø Constituir-se em campo de ensino prático para alunos de Graduação e Pós Graduação em 
especial da área de Saúde, de maneira a permitir o alcance dos objetivos curriculares dos 
cursos. 

Ø Busca constante de apoio dos Secretários Estadual e Municipal de Saúde. 
Ø Busca de apoio parlamentar com participação a nível federal dos Deputados Walter 

Pinheiro, Alice Portugal, Nelson Pelegrino. 
Ø Reestruturação interna e ampliação de novas parcerias do Banco de Leite Humano, com 

apoio da comunidade, do Rotary Club e do Corpo de Bombeiros. 
Ø Campanha permanente de doação de frascos de vidros para atender a demanda crescente 

de doadoras para o Banco de Leite Humano/COM. 
Ø Fortalecimento de parceria entre o Banco de Leite Humano da MCO com o de Feira de 

Santana no que se refere ao treinamento e reciclagem de ações comuns. 
Ø Parceria com o Serviço Médico Universitário Rubens Brasil, objetivando a realização de 

periódicos de servidores e terceirizados, entre outras. 
Ø Unificação do Serviço de Lavanderia entre o SMURB e a COM. 
Ø Manutenção periódica dos aparelhos de USG e de cardiotocografia. 
Ø Participação do Serviço Social na coordenação do Programa de Penas Alternativas, 

auxiliando na reeducação dos cidadãos que cometem infrações de menor gravidade. 
 
 
METAS A SEREM ALCANÇADAS 
 

Ø Reestruturação e implantação do Serviço de Radiologia dotando de infra-estrutura adequada 
com aquisição de aparelhos de RX, reveladora, chassi, etc. 

Ø  Readequação da casa de força. 
Ø Reforma e readequação da Central de Material Esterelizável-CME. 
Ø Readequação da área administrativa. 
Ø Readequação da Portaria e Sala de Espera. 
Ø Readequação do Pré-Parto. 
Ø Ampliação do Ambulatório com a criação de novos consultórios. 
Ø Implementação do Serviço de Tecnologia em Saúde em parceria com a RETECH/CEFET. 
Ø Aquisição de aparelho de hemogasômetria, cardiotocografia, ultra-sonografia com Doppler, 

sonar, gerador; carrinho de emergência, mesas cirúrgicas, compressor de ar comprimido. 
Ø Climatização de todas as Enfermarias. 
Ø Criação da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
Ø Criação da Ouvidoria. 
Ø Ampliação do serviço para atendimento em Planejamento Familiar de forma 

multidisciplinar, com equipe formada por médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, 
assistente social, nutricionista e psicólogo. 

Ø Dsponibilizar as medicações para os tratamentos específicos na maternidade, a fim de 
facilitar acesso às mesmas com a garantia de tratamento instituído.  

 
 

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 
 
Ø Monitoramento do Programa de Assistência ao Neonato portador de Anemia Falciforme 

nascidas na Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia. 
Ø Otimização da assistência prestada na Unidade do Método Canguru da Maternidade Climério 

de Oliveira. 
Ø Humanização da Atenção Perinatal na Maternidade Climério de Oliveira da Universidade 

Federal da Bahia - Investindo na Qualificação das Equipes e no Acolhimento aos Usuários. 
Ø Reestruturação e Modernização Gerencial do SAME. 
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INTERNAÇÕES DE PACIENTES MENORES DE 18 ANOS 

JANEIRO A NOVEMBRO / 2006 
Idade 

Tipo 
13 14 15 16 17 TOTAL 

OBSTETRICIA       

Parto Art. Cesárea 1 5 5 22 26 59 

Parto Natural 3 9 14 43 51 120 

Parto Art. Forceps 0 0 0 3 2 5 

Abort. Curetagens 1 6 5 9 17 38 

Gestante 1 1 1 2 4 9 

Pieloneflite 0 0 0 1 0 1 

Mastite 0 0 0 1 0 1 

Sutura De Episiotomia 0 0 0 1 0 1 

Infecção Ferida Oper. 0 0 0 1 0 1 

Gestação Molar 0 0 0 0 1 1 

Infecção do Episio 0 0 0 1 0 1 

Infecção Puerperal 0 0 0 1 0 1 

Hiperemerese Gravidica 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 6 21 25 86 101 239 

Fonte: : M C O - Livro registro       

 
 
 

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

REFEIÇÕES REFEITÓRIO ENFERMARIAS 

Completas 28.352 29.736 

Incompletas 39.184 58.389 

Total 67.536 (43,39 %) 88.125  (56,61 %) 
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MOVIMENTO MENSAL DE ATENDIMENTOS - BERÇÁRIO DE ALTO RISCO 

JANEIRO A NOVEMBRO / 2006 

Saídos Meses Admissão 
Paciente 

Paciente 
Dia 

ALTAS TRANSF. ÓBITOS 

Média  
Pacient 

Média 
Perman. 

Taxa 
Ocupac. 

Jan 32 108 30 - 01 3,48 3,48 43,55 

Fev 36 135 36 - 00 4,82 3,75 60,25 

Mar 39 151 41 - 02 4,87 3,51 60,87 

Abr 48 176 43 - 06 5,87 3,59 73,38 

Mai 38 222 41 - 00 7,16 5,41 89,50 

Jun 45 195 42 - 02 6,50 4,43 81,25 

Jul 29 151 35 - 02 4,87 4,08 60,88 

Ago 26 109 26 01 01 3,52 3,89 43,95 

Set 22 121 21 00 00 4,03 5,76 50,41 

Out 25 108 26 00 02 3,48 3,86 43,55 

Nov 22 116 23 01 01 3,87 4,64 48,33 

Total 362 1592 364 02 17 4,77 4,16 59,58 

Fonte: Censo Diário do B.A.R.       

         

NÚMERO DE LEITOS = 8        

 
 

CLÍNICAS GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E PEDIÁTRICA 

JANEIRO A NOVEMBRO / 2006 

PARTOS CIRURGIAS E OCORRÊNCIAS RNS  

MESES Natural Cesárea Fórceps Curetag Cirurg Outros Vivos Mortos Óbitos 

Jan 166 99 07 70 11 47 269 05 01 

Fev 185 83 05 51 10 19 273 02 00 

Mar 188 115 05 47 20 48 305 06 02 

Abr 209 121 09 50 16 25 342 03 06 

Mai 215 116 05 48 20 27 334 04 00 

Jun 182 88 06 48 20 17 273 04 02 

Jul 123 83 03 41 05 11 207 03 02 

Ago 109 97 01 56 14 38 207 01 01 

Set 104 95 02 65 12 19 201 03 00 

Out 120 115 03 70 12 30 239 02 02 

Nov 98 89 03 51 09 30 193 01 01 

Total 1699 1101 49 597 149 311 2843 34 17 
 Fonte:Doc. Centro Obstétrico  
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PARTOS DUPLOS 

Mês Quantidade 

Janeiro 2 

Fevereiro 2 

Março 3 

Abril 6 

Maio 2 

Junho 1 

Julho 1 

Agosto 1 

Setembro 3 

Outubro 3 

Novembro 4 

T o t a l 28 

  
 
 
 

MOVIMENTO MENSAL DE ATENDIMENTOS 

Janeiro a Novembro / 2006 

Saídos Meses Admissão 
Pacientes 

Paciente 
Dia 

Altas Transf. Óbitos 

Média 
Paciente 

Média 
Perman. 

Taxa 
Ocupac. 

Janeiro 400 820 378 1 0 26,45 2,16 40,69 

Fevereiro 353 922 365 1 0 32,93 2,52 50,66 

Março 423 1.080 409 2 0 34,84 2,63 53,60 

Abril 429 1.023 430 4 0 34,10 2,36 52,46 

Maio 431 984 438 1 0 31,74 2,24 48,83 

Junho 361 701 371 0 0 23,37 1,89 35,95 

Julho 266 554 268 0 0 17,87 2,07 27,49 

Agosto 315 632 312 0 1 20,39 2,02 31,37 

Setembro 298 658 297 2 0 21,94 2,20 33,75 

Outubro 350 719 346 0 0 23,19 2,08 35,68 

Novembro 289 626 293 1 0 20,87 2,13 32,10 

Total 3.915 8.719 3.907 12 1 26,1 2,22 40,16 

Fonte: Censo Diário         

Número de Leitos  =   65        

 
 
 
 
 
 



Universidade Federal da Bahia - Relatórios Setoriais – 2006 
 

 - 187 - 

 
 
 

Ocorrências 

Janeiro a Novembro / 2006 

Tipo Admissões % 

Obstétricas 3.915 57,93 

Neonatologia 2.481 36,71 

UTI Neonatal 362 5,36 

Total 6.758 100 

 
 
 

Partos - 2006 

Tipo Números % 

Naturais 1.689 59,18 

Duplo Naturais 11 0,38 

Art. Cesáreas 1.088 38,12 

Duplo Cesárea 17 0,60 

Forceps 49 1,72 

Total 2.854 100 

 
 
 

CONSULTAS 

 

Ambulatórios 

 

Consultas 

 

% 

Aborto Habitual 386 1,40 

Anemia Falciforme* 16 0,06 

Emergência Obstétrica 10.269 37,18 

Ginecologia 1.288 4,66 

Pré-Natal 6.503 23,54 

CONSULTAS MÉDICAS 18.462 66,84 

Enfermagem 4.058 14,69 

Nutrição 1.191 4,32 

Serviço Social 3.910 14,15 

OUTRAS CONSULTAS 9.159 33,16 

T otal 27.621 100 

Fonte: COM / Janeiro a Novembro / 2006 
 

* atendimento iniciado no mês de outubro. 
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EXAMES COMPLEMENTARES 

Laboratórios Exames % 

Análises Clínicas 72.366 90,89 

Ultra Sonografia 7.252 9,11 

Total 79.618 100 

 
 
 

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA 
 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2006 
 
Atividades Expositivas 
 

• Exposição Temporária: SAUÍPE 3300 anos de Arqueologia, realizada em parceria com 
Zanetinni Arqueologia, de 06 de março a 03 de abril de 2006. 

• Exposição de Longa Duração: Povos Indígenas na Bahia – O Povo Indígena Pankararé que 
aberta ao público em 01 de abril de 2006 em comemoração do Dia Nacional do Índio. 

• Exposição de peças originais e de réplicas do acervo do MAE nas com. 
• Exposição Temporária intitulada O Nó do Az de Paulo Góes, concluinte do curso de Artes 

Plásticas da EBA/UFBA – 26 de junho a 14 de agosto de 2006. 
• Exposição de Longa Duração: Arte Rupestre na Bahia, inaugurada em 23 de outubro de 2006, 

com patrocínio do BNB de Cultura, com produção de Cartilha de Educação Patrimonial 
intitulada Conhecendo a Arte Rupestre. 

• Exposição Temporária – Povos Indígenas da Bahia na Faculdade da Cidade no dia 14 de 
dezembro de 2006. 

 
Atividades de Extensão 
 

• 1° FÓRUM LUSO-BRASILEIRO DE ARQUEOLOGIA URBANA, versando sobre “As cidades coloniais 
e os seus territórios" e "A cerâmica arqueológica como documento sobre as relações 
transatlânticas no período colonial”, realizado em parceria com o Instituto de Arqueologia 
da Universidade de Coimbra e Porto, com financiamento da Universidade de Coimbra, 
CNPq., CAPES, FAPESB e UFBA. 

• Curso de Arqueologia Subaquática, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Itaparica, realizado em Itaparica entre os dias 07 e 10 de dezembro de 2006.  

• Seminários do Museu de Arqueologia, atividade acadêmica com regularidade mensal e ad 
hoc, constituída de palestras de pesquisadores sobre os trabalhos que vêm desenvolvendo e 
aproveitamento de visitantes para palestras sobre temas relacionados à Arqueologia, 
Etnologia e Antropologia. 

 
 Atividades de Consultoria e Assessoramento – Prestação de Serviços 
 

• Projeto de Diagnóstico e Levantamento Arqueológico no Traçado da Rodovia Ba-148 – Rio de 
Contas-Jussiape 

• Projeto de Diagnóstico e Levantamento Arqueológico BA-001 Itacaré-Camamu- Trecho 
Itacaré-Entroncamento BR-330 (36km), sob a Coordenação do Arqueólogo Henry Luydy 
Abrahan Fernandes.  

• Projeto de Diagnóstico e Levantamento Arqueológico BA-001 Itacaré-Camamu- Trecho 
Itacaré-Entroncamento BR-330 (13kms), sob a Coordenação do Arqueólogo Henry Luydy 
Abrahan Fernandes. 
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• Projeto de Resgate Arqueológico e Monitoramento na Rodovia BA-001 (Trecho Camamu – BR 
030), sob a Coordenação do Arqueólogo Henry Luydy Abrahan Fernandes. 

• Projeto de Salvamento e Monitoramento Arqueológico no Traçado da Rodovia BA-148 - Rio 
de Contas-Jussiape, sob a Coordenação da Arqueóloga Fabiana Comerlato. 

• Projeto de Diagnóstico e Levantamento Arqueológicos nas Rodovias BA s/c e BA-693 (Nova 
Viçosa, Mucuri e Ibirapuã). 

 
 
DESTAQUE DO ÓRGÃO 
 

Após a implantação de entrada única do Museu de Arqueologia e Etnologia e Museu Afro-
Brasileiro em agosto de 2006, em 2007 foi construída escada de interligação interna entre os dois 
museus e implantada uma loja de venda de réplicas das peças do MAE e MAFRO, produção de 
cerâmica e faiança com os motivos daquelas peças, livros, cartões postais e outros itens de 
lembrança que devem contribuir para a divulgação do MAE e MAFRO. 

No mês de abril foi inaugurada a exposição sobre Povos Indígenas na Bahia, versando sobre o 
Grupo Pankararé, para qual foram produzidos 5.000 folhetos educativos que se esgotaram em 
durante o próprio mês de abril. 

 
Adicionalmente foi produzido o primeiro catálogo dos três museus da UFBA: MAE, MAFRO e 

Museu de Arte Sacra, com patrocínio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa 
do Brasil, que foi distribuído com os participantes do Seminário de Intelectuais da Diáspora 
realizado no mês de julho de 2006. O catalogo contribui significativamente para a integração dos 
museus da UFBA, assim como um folheto de divulgação comum aos três órgãos que vem sendo 
distribuído com visitantes e junto ao setor hoteleiro visando a divulgar os equipamentos culturais da 
UFBA e atrais visitantes para estes. 

 
Estas ações tiveram o reconhecimento do Departamento de Museus do IPHAN/ Ministério da 

Cultural, que homenageou a UFBA com um troféu pelas ações para a integração e gestão inovadora 
em museus em cerimônia que ocorreu no último dia 18 de dezembro no Teatro Nacional de Belas 
Artes no Rio de Janeiro, evento em que o diretor do MAE representou o Reitor da UFBA para receber 
a distinção.  

 
Vale ainda destacar que o ano de 2006 também apresentou nova marca recorde de visitação, 

a maior desde a fundação do MAE e MAFRO, com mais de 37.000 visitantes no período de um ano. 
 
 
CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E EDUCACIONAL 
 

• Convênio de Cooperação Técnica, Científica e Cultural com a Prefeitura Municipal de Porto 
Seguro, Bahia 

• Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica, Científica e Cultural com a 
Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Bahia, viando a utilizar um imóvel da PMPS para 
implantação do Museu de Cultura Brasileira. 

 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

A despeito das dificuldades que ainda se enfrenta no MAE devido ao acúmulo de problemas 
em anos anteriores, tais como inúmeros processos movidos pelo ministério público, impropriedade 
de suas reservas técnicas, problemas de conservação e manutenção do prédio-monumento em que 
se encontra instalado etc. O ano de 2006 foi mais uma vez marcado por avanços significativos no 
sentido de buscar reorganizar os acervos; elaboração e de projeto e busca de financiamentos para 
implantação de uma reserva técnica que atenda a modernos padrões técnicos de conservação de 
acervos; consecução de espaços adicionais no prédio da FAMED para implantação de áreas 
expositiva; crescente integração com o Museu Afro-Brasileiro; providências no sentido de resgatar o 
patrimônio da UFBA deixado em Porto Seguro com o encerramento das atividades do NAPAS ali 
existente; negociações para se obter um espaço adequado para a instalação de um museu em Porto 
Seguro; reintegração de pesquisadores que se encontravam afastados do MAE; retomada das 
atividades de pesquisa, ensino e arqueologia de contrato visando a dotar o MAE com recursos 
financeiros próprios para realizar os investimentos necessários à sua reabilitação e requalificação 
como Museu Universitário de Pesquisa. 
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MUSEU DE ARTE SACRA 
 
 

O objetivo deste relatório é informar as diversas atividades no ano de 2006, desenvolvidas 
pelo Museu de Arte Sacra da UFBA, através dos diversos setores de sua estrutura funcional e 
traduzem a dinâmica do Museu e neste documento síntese de divulgação, evidencia o esforço 
despendido por toda a sua equipe. 
 
METAS ATINGIDAS 

 
Ø Elaboração de textos e montagem da exposição temporária “José Joaquim da Rocha na 

Igreja Matriz de N. Sa. do Pilar”; 
Ø Elaboração de textos e montagem da exposição temporária “Vida e Doutrina Espiritual de 

Santa Teresa de Jesus”; 
Ø Conservação das peças da coleção que permanecerão na nova Reserva Técnica financiada 

pela Caixa; 
Ø Continuação das revisões e marcações das coleções sob a guarda do MAS; 
Ø Continuação da documentação fotográfica das peças do acervo; 
Ø Alimentação do banco de dados do acervo; 
Ø Confecção das fichas descritivas para o catálogo de prataria; 
Ø Conclusão do catálogo da imaginária; 
Ø Conclusão do catálogo da coleção do S.S. Sacramento do Passo; 
Ø Alimentação do programa DONATO de informatização da documentação do MAS; 
Ø Fichamento de peças da antiga reserva para o acondicionamento na nova reserva 

patrocinada pela Caixa; 
Ø Produção de recibos, comodatos e documentação referente aos trâmites da movimentação e 

peças, interna e externamente; 
Ø Manutenção paisagística dos jardins do Museu; 
Ø Manutenção e conservação do edifício do MAS; 
Ø Remontagem da sala Manoel Inácio da Costa da exposição de longa duração; 
Ø Marcação das peças das coleções das Irmandades da Conceição da Praia e da N. Sa. do Pilar. 

 
AÇÕES (GESTÃO/ENSINO/PESQUISA/EXTENSÃO) E PROGRAMAS ESPECIAIS 
 
Ø Continuação do projeto de ca pacitação dos guardas de acervo. 
Ø Estágios curriculares para estudantes de graduação da UFBA e da Faculdade Católica do 

Salvador. 
Ø Estágios para voluntários nos setores da Documentação, Exposição, Restauração e na 

Biblioteca. 
Ø Utilização do acervo e do edifício para aulas por unidades da UFBA e outras faculdades 

particulares. 
Ø Continuação da parceria com a Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC, para 

recebimento de jovens aprendizes como auxiliares nos diversos setores do Museu. 
Ø Atendimento a pesquisadores e estudantes que desenvolvem atividades e trabalhos com o 

acervo do MAS. 
Ø Empréstimo de peças do acervo do MAS ao Museu Dapper em Paris. 
Ø Empréstimo de peças do acervo do MAS ao Museu de Arte da Filadélfia – USA. 
Ø Aulas de arte sacra para o curso de teologia da Faculdade do Mosteiro de S. Bento da Bahia; 
Ø Aulas de arte sacra para o curso de guias turísticos do SENAC. 
Ø Consultoria para exposição temporária “Nossa Senhora da Conceição – Devoção e Fé” 

realizada por alunos do curso de museologia no MAS. 
Ø Treinamento de alunos de museologia, participantes do Programa de Voluntariado, através 

de ações museológicas dirigidas à área de museografia. 
Ø Treinamento da equipe de limpeza das áreas de exposição de longa duração. 

 
EVENTOS GERAIS REALIZADOS 
 
Ø Casamentos – 32 
Ø Concertos/Recitais – 15 
Ø Coquetéis - 06 
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Ø Exposições – 03 
Ø Apresentações teatrais - 02 
Ø Lançamento de livros – 02 
Ø Conferência – 01 
Ø Coral – 02 
Ø Seminário – “Temático Interdisciplinar”, promovido pela Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas da UFBA. 
Ø Encontro – “Uma gestão para a cultura e o pensamento” – Conselheiros do Ministério da 

Cultura. 
Ø Conferência – “II Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora” – CIAD – Ministério das 

Relações Exteriores. 
Ø Colóquio – “II Colóquio de História Religiosa” – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 

UFBA. 
 
BALANÇO SOCIAL 
 

As ações, sobretudo aquelas de caráter educativo, desenvolvidas pelo MAS junto às escolas 
de 1° a 3° grau, públicas e privadas contribuirão a médio e longo prazo para a promoção e 
divulgação das memórias baiana e brasileira, e conseqüentemente fortalecendo e consolidando a 
cidadania do povo brasileiro. 
 
PERSPECTIVAS 
 
Ø Ampliação das ações de extensão, principalmente as educativas, como também aquelas 

ligadas ao ensino e a pesquisa; 
Ø Contínua promoção e divulgação do MAS e conseqüentemente da UFBA; 
Ø Banco de projetos a serem encaminhados posteriormente quanto da abertura de editais em 

instituições públicas e privadas; 
Ø Ampliação dos convênios com instituições que desenvolvem projetos de caráter social, 

sobretudo aqueles relacionados ao resgate de cidadania e inclusão social; 
Ø Busca constante pela auto-sustentabilidade através de projetos e ampliação dos espaços 

disponibilizados a diversos eventos sociais e culturais. 
 
 

NÚCLEO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A 
MULHER - NEIM 
 
 
1. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2006 
   

a) Expansão das Atividades de Ensino de Pós-Graduação do NEIM 
b) Expansão das Atividades de Pesquisa do NEIM 
c) Conclusão da Reforma das Instalações do NEIM 
d) Expansão do Corpo Técnico-Administrativo do NEIM 

 
 
2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO 
IMPLEMENTADAS 
 

a) Implantação do PPG-NEIM – Programa de Pós-Gradução (Mestrado e Doutorado) em Estudos 
Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo, e desenvolvimento de novos cursos 
de Especialização (Gênero e Políticas Públicas e Metodologias do Ensino de Gênero); 

b) Estabelecimento de Parcerias para o desenvolvimento de pesquisas (DFID, REDOR, TEM, 
Ministério da Saúde); 

c) Apresentação e aprovação de Projeto de Apoio à Reforma do NEIM à Petrobrás 
(R$50.000,00); aprovação de Emenda Parlamentar do Deputado Walter Pinheiro 
(R$50.000,00); 

d) Solicitação de mais funcionários para o NEIM às autoridades competentes da UFBA, 
solicitação esta, porém, sem sucesso até o presente momento. 
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3. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2006 
 
3.1   ATIVIDADES DE ENSINO: 
 

PPG-NEIM-Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Estudos Interdisciplinares 
sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. 
Coordenação: Profa. Dra. Silvia Lúcia Ferreira 
 
Coordenação da Linha de Pesquisa “Relações de Gênero, Gerações e Reprodução Social” 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – UFBA 
Coordenadora da Linha: Profa. Dra. Alda Britto da Motta 
 
Curso de Especialização: Gênero e Desenvolvimento Regional: Concentração em Políticas 
Públicas 
Coordenação: Profa. Dra. Ana Alice Costa/Profa. Iole Vanin 
Período: 10/04/2005 a 15/10/2006 Carga Horária: 420 Hs 
Número de Alunas/os Matriculadas/os: 25 (vinte e cinco) 
 
Curso de Especialização: Metodologias e Práticas de Ensino em Gênero 
Coordenação: Profas. Martha Leone e Iole Vanin 
Período: 10/04/2006 a 10/10/2007 Carga Horária: 420 Hs 
Número de Alu nos/as Concluintes: 28 (vinte e oito) 
 
Curso de Capacitação para Gestoras/es – Prefeitura de Camaçari 
Coordenação: Profa. Martha Leone 
Período: 28/05/2005 a 10/09/2005 Carga Horária: 120 Hs 
Número de Alunos/as Concluintes: 20 (vinte) 

 
Curso de Formação para Professores Leigos (PROLE): “Gênero, Raça e Cidadania no Combate à 
Violência nas Escolas” 
Coordenação: Profa. Dra. Ana Alice Costa 
Período: Junho a Agosto de 2006 

3.2  ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 
3.2.1 Seminários/Encontros 
 

V Acampamento de Trabalhadoras Rurais da Bahia 
Coordenação conjunta com o MST-Setor de Gênero: Profa. Dra. Ana Alice Costa e Profa. 
Maria de Lourdes Schefler 
Período: 5 a 9 de março de 2006 Local: Centro de Convivência da UFBA 

 
I Seminário Internacional: Trilhas do Empoderamento de Mulheres 
Coordenação: Profa. Dra. Cecília Maria Bacellar Sardenberg 
Período: 06 a 09 de junho de 2006 -Local:  Marazul Hotel 
Projeto TEMPO – Trilhas do Empoderamento de Mulheres 
Patrocínio: DFID 
 
IX Simpósio Baiano de Pesquisadoras (es) sobre Mulheres e Relações de Gênero 
Coordenação: Profa. Dra. Ângela Freire, Profas. Iole Vanin e Eulália Azevedo 
Período: 30 de outubro a 1 de novembro de 2006 Local: PAF I 
Patrocínio: Projeto TEMPO/DFID, FAPESB 
 
I Seminário Mulheres e Estruturas de Poder na Bahia 
Coordenação: Profas. Dras. Ana Alice Costa, Cecília Sardenberg e Terezinha Gonçalves 
Período: 18 de novembro de 2006-Local: Escola Politécnica da UFBA 

 
3.2.2 Gênero em Debate – Ciclo de Debates e Conferências 
 

Aula Inaugural do PPG-NEIM: “Gênero e Trabalho” 
Profa. Dra. Helena Hirata 
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Diretora de Pesquisa, CNRS – França 
Profa. Da Universitè de Paris 10 (Nanterre) e Université de Paris 8 (Paris e St.Denis) 
Data: 14 de agosto de 2006  Local: PAF I  
       

3.2.3   Participação no Fórum de Mulheres de Salvador e em Conselhos 
 
Participação da Profa. Dra. Silvia Lúcia Ferreira, como representante do NEIM, no Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher da Bahia. 
Participação da Profa. Maria de Lourdes Schefler como representante do NEIM no Conselho 
Municipal da Mulher da Prefeitura de Salvador. 
 

3.2.4 Participação em Eventos Representando o NEIM 
 

Participação da Profa. Dra. Cecília Sardenberg na “Managment GROUP – Pathways of 
Women’s Empowerment RPC Workshop”, representando o NEIM; IDS, University of Sussex, 
Brighton, Inglaterra, 18 a 22 de fevereiro de 2006; 
Participação da Profa. Terezinha Gonçalves na  “Scoping Workshop for the Sub-Saharan 
African Region” representando o NEIM; University of Ghana, Acra,Ghana, 2 a 6 de Julho de 
2006; 
 
Participação da Profa. Dra. Cecília Sardenberg na  “Women’s Empowerment, Impact 
Assessment of Development Programs, and Forms of Knowledge:New Horizons for Cross 
Disciplinary and Participative Research Methods Workshop”, representando o NEIM; 
Emory University, Atlanta, Georgia, USA, 14-15 de Julho de 2006;  
 
Participação da Profa. Dra. Ana Alice Costa na “Scoping Workshop for the Asian Region” 
representando o NEIM; BRAC University, Dakkha, Bangladesh, 2 a 6 de agosto de 2006; 
 
Participação das Profas. Dras. Ana Alice Costa, Cecília Sardenberg e Terezinha Gonçalves na 
“Scoping Workshop for the Mid-East Region” representando o NEIM; American University, 
Cairo, Egito, 9 a 11 de setembro de 2006; 
 
Participação das Profas. Dras. Ana Alice Costa, Cecília Sardenberg e Terezinha Gonçalves na 
“RPC – Pathways of Women’s Empowerment Inception Workshop” representando o NEIM; 
Luxor, Egito, 13 a 19 de setembro de 2006; 
 
Participação da Profa. Dra. Cecília Sardenberg na Conferência dos 40 Anos do IDS – Institute 
of Development Studies da University of Sussex, representando o NEIM; IDS, Univ. of Sussex, 
Brighton, Inglaterra, 20 a 22 de setembro de 2006; 
 
Participação da Profa. Dra. Cecília Sardenberg na “Managment GROUP – Pathways of 
Women’s Empowerment  RPC Workshop”, representando o NEIM; IDS, University of Sussex, 
Brighton, Inglaterra, 6 a 10 de novembro de 2006;  
 
Participação das Profas. Dras. Ana Alice Costa e Cecília Sardenberg no IX Congresso Luso 
Afro Brasileiro de Ciências Sociais, representando o NEIM; Luanda, Angola, de novembro de 
2006; 
 
Participação da Profa. Terezinha Gonçalves no Encontro da Articulação de Mulheres – AMB 
representando o NEIM; Goiânia, 7 a 10 de dezembro de 2006. 
 

 
4. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA E/OU EXTENSÀO DESENVOLVIDOS 

 
Projeto: Gênero e Saúde no Mundo do Trabalho: a Experiência de Mulheres no Setor de 
Calçados da Bahia 
Coordenação: Profa. Dra. Petilda Vazquez 
Período: Jan/2005 a Dez/2006 (renovado até Dez/2007) 
Entidade Financiadora: Ministério da Saúde, SPM-Secretaria Especial de Políticas para 
Mulheres do Governo Federal – (R$250.000,00) 
 
Projeto:Controle Social no Combate ao Racismo e Sexismo Institucionais 
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Coordenação: Profa. Terezinha Gonçalves 
Entidade Financiadora: PCRI – PNUD (R$12.000,00) 
Desenvolvido em parceria com a REDOR 
Período: Outubro de 2005 a Abril de 2006 
 
Projeto: TEMPO – Trilhas do Empoderamento de Mulheres - Research Program Consortium-
RPC – Pathways of Women’s Empowerment 
Coordenação: Profa. Dra. Cecília Sardenberg 
Vice-Coordenação: Profa. Dra. Ana Alice Costa 
Entidade Financiadora: IDS/DFID, Inglaterra (R$200.000,00 por ano) 
Desenvolvido em parceria com: Institute of Development Studies-IDS (Univ.of Sussex, 
Inglaterra), University of Ghana, American University of Cairo, Brac University (Bangladesh) 
Período: Março de 2006 a Fevereiro de 2011 
 
Projeto: Projeto Especial de Formação de Formadoras para Participação das Mulheres no 
Mundo do Trabalho 
Coordenação Geral: Profa. Dra. Ana Alice Costa 
Sub-Projeto 1: Formação de Formadoras em Gênero para Trabalhadoras do Setor de 
Comércio 
Coordenação: Profas. Terezinha Gonçalves e Iole Vanin 
Sub-Projeto  2:  Capacitação para Participação das Mulheres no Desenvolvimento 
Sustentável da Agricultura Familiar 
Coordenação: Profa. Maria de Lourdes Schefler  
Entidade Financiadora: Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), Fundo de Apoio ao 
Trabalhador (FAT) (R$280.000,00) 
Desenvolvido em parceria com a REDOR 
Período: Dezembro de 2005 a Março de 2007 
 

5. DESTAQUES DO ÓRGÃO 
 
 Implantação do Programa de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) em Estudos 
Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. Proposta aprovada pela CAPES, curso 
iniciado em Março, 2006. 

 
Participação do NEIM nas seguintes Redes e Articulações: 
 

• REDOR – Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos sobre Mulheres e Relações de 
Gênero 

• REDEFEM – Rede Brasileira de Estudos Feministas 
• Rede Feminista Luso Afro Brasileira 
• Red Centros y Programas de Estudios  de la Mujer y de Género en Instituciones de 

Educación Superior de América Latina y el Caribe 
• RIF-MED – Red Interamericana Feminista de Estudios sobre Mujeres en Desarrollo 
• Rede Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos 

 
 

6. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÌCIO DE 2007 
 

a) Conclusão da Reforma das Instalações do NEIM 
b) Transformação do NEIM em Instituto 
c) Expansão do Corpo Técnico-Administrativo do NEIM 
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NÚCLEO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 
 
 
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA – NUMEP 
 
 

O NUMEP trabalha atualmente com as Oficinas de Eletrônica Geral/Biomédica, Óptica, 
Balança e Microcomputadores e as Oficinas de Monitores, Impressoras e Periféricos, Audiovisual e 
Eletrotécnica dispõe de importante mini-biblioteca, abrangendo livros especializados, manuais e 
data books, com mais de 800 títulos. Outro importante acervo se constitui dos manuais de 
manutenção de equipamentos, catálogos, folhetos técnicos e diagramas de aparelhos, de peças e de 
componentes. 

 
PRODUÇÃO 
 

Equipamento Quantidade 

Agitador com Aquecedor 1 

Agitador Magnético 5 

Amplificador 4 

Aquecedor 22 

Balança Analítica 4 

Bomba de Vácuo 7 

Bomba Peristáltica 3 

Caixa de Som 4 

Espectrofotômetro 1 

Estabilizador 1 

Fonte de Alimentação MINIPA 16 

Gerador de Função 13 

Gerador de Sinais 2 

HUB 1 

Impressora 240 

Lezômetro 3 

Lupa 10 

Manta de Aquecimento 10 

Microcomputador 576 

Microhematocrito 1 

Microscópio 38 

Monitor 187 

Multímetro 2 

Note Book 5 

Osciloscópio 5 

Phmetro 2 
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Placa Aquecimento 

 

9 

Projetor de Slides 15 

Projetor Multimídia 15 

Pront-O-Labor 4 

Retroprojetor 65 

Ultra Som 1 

Varivolt 4 

Outros 14 

TOTAL 1290 

Fonte: NUMEP até 21/12/2006: somando-se clientes internos e externos. 
 
 
Além dos serviços acima citados o NUMEP oferece: 
 

• Suporte as diversas unidades que foram contempladas com os equipamentos adquiridos pelo 
Programa de Modernização e Consolidação da Infra-estrutura Acadêmica das Instituições 
Federais de Ensino Superior e Hospitais Universitários. 

• Testes de aceite nos diversos equipamentos adquiridos ou recebidos pela UFBa, junto a Divisão 
de Material; 

• Parecer sobre alienação de equipamentos; 
• Consultoria as diversas unidades quando da aquisição e instalação de equipamentos. 
 

 
METAS PARA 2007 

 
 

• Dar continuidade aos serviços, buscando um aperfeiçoamento na qualidade dos atendimentos; 
• Aos testes de aceite nos diversos equipamentos adquiridos ou recebidos pela UFBa; 
• Recuperação do espaço físico (Laboratórios/Oficinas); 
• Aquisição de insumos, peças, partes e componentes para manutenção de equipamentos; 
• Aquisição de equipamentos; 
• Recuperação do seu quadro de pessoal. 


