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1. ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 
 
 
Os Conselhos Universitário (CONSUNI), de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e de Curadores da 
Universidade Federal da Bahia, definidos no seu Estatuto como Órgãos de Administração Superior, 
enquanto partícipes importantes e efetivos da gestão acadêmico-administrativa e financeira da 
UFBA, reuniram-se de per si e conjuntamente no decorrer do ano 2009, discutindo e deliberando 
sobre temas e questões que se apresentaram como de fundamental importância para esta 
Universidade, além de terem decidido sobre outras tantas matérias de caráter especial ou rotineiro 
no âmbito de suas respectivas competências. 
 
Evento merecedor de realce, acuradamente analisado pelos Conselhos Superiores, diz respeito ao 
processo estatuinte, desenvolvido pela conjunção dos três citados órgãos colegiados durante vários 
meses, visando à elaboração de um novo Estatuto para a UFBA, objetivo conclusivamente alcançado 
após intenso trabalho mobilizador de toda a comunidade institucional, dessa forma superando-se a 
defasagem do correspondente documento anterior e constituindo-se um regramento normativo 
atualizado, disto resultando, como inevitável consequência, a necessidade de semelhante processo 
no atinente à confecção do novo Regimento Geral da UFBA, devidamente ajustado ao aludido texto 
precedente, neste caso com atribuição deliberativa legalmente restrita ao Conselho Universitário, 
que concluiu a discussão e, simbolicamente, o aprovou em reunião do dia 21.12.2009, não obstante 
carecendo, ainda, até a presente data, do parecer da Comissão de Normas e Recursos e 
homologação final do plenário do referido Conselho. 
 
A atuação dos supracitados órgãos colegiados direcionou-se, também, com especial atenção, para o 
acompanhamento e implementação das providências e ajustes no que respeita a importantes 
iniciativas e decisões anteriormente tomadas, a exemplo, dentre outras, da execução do Plano 
Diretor da UFBA, em pleno curso, inclusive com sua frequente avaliação e atualização, bem como 
da consolidação e aperfeiçoamento do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI), incluindo-se, neste caso, os Bacharelados Interdisciplinares e Cursos Superiores de 
Tecnologia, a criação de novos cursos de progressão linear e a ampliação de cursos noturnos. 
 
Há que se ressaltar, ainda, a deliberação do CONSEPE, após aprofundado debate, no que tange à 
aplicação do novo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Ministério da Educação, para efeito 
de seleção e ingresso nos mencionados Bacharelados Interdisciplinares e Cursos Superiores de 
Tecnologia da UFBA, mas preferindo manter, para os demais cursos, a tradicional formulação 
historicamente conferida ao Vestibular. 
 
1.CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 
1.1 Nº de reuniões: 24 
1.2 Resoluções formalizadas: 
 
01/09 - “Institui a Unidade Seccional de Correição da Universidade Federal da Bahia, nos termos do 
Decreto 5.480, de 30 de junho de 2005, e dá outras providências.” 
02/09 - “Estabelece diretrizes e aprova a Fase I do Plano Diretor de Desenvolvimento Físico e 
Ambiental da UFBA e dá outras providências.” 
03/09 - “Cria o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia e dá outras providências.” 
04/09 - “Altera a redação do Art. 23 do Regimento Interno do Sistema de Bibliotecas (SIBI) da 
Universidade Federal da Bahia, aprovado pela Resolução 03/2009.” 
 
1.3 Outras discussões/deliberações: 
 
• Relação da UFBA com o Parque Tecnológico da Bahia; 
• Aplicação dos recursos do REUNI: Plano de Obras; 
• Projeto institucional do CT-INFRA; 
• Prestação de Contas da UFBA 2008; 
• Relatório da Comissão de Sindicância relativa ao sinistro do Instituto de Química; 
• Planilha de investimentos do REUNI; 
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• Regimento Interno do Sistema de Bibliotecas; 
• Recredenciamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX); 
• Credenciamento da Fundação Escola Politécnica (FEP); 
• Pré-sal; 
• Relatório da Comissão de Assuntos Acadêmicos e Estudantis relativo à Assistência Estudantil, 
particularmente no que se refere às residências universitárias; 
• Reconhecimento do Professor Orlando Gomes como ex-Reitor da UFBA; 
• Minuta do Termo de Referência para a construção do Centro de Esportes da UFBA, visando à Copa 
do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016; 
• Prorrogação do PDI 2004/2008 e planejamento do PDI 2010/2014; 
• Eleição do Substituto Eventual do Vice-Reitor para o exercício de 2010 (eleito o Professor Celso 
Castro). 
 
1.4 Títulos Honoríficos aprovados: 
 
“Professor Emérito”: Suzana Alice Marcelino Cardoso, Almério de Souza Machado e Edvaldo Pereira 
de Brito. 
 
“Doutor Honoris Causa”: Luiz Alberto Moniz Bandeira.  
 
“Medalha Reitor Edgard Santos”: Angelina Rossi Ferreira, Antonio Celso Spínola Costa, Armindo 
Jorge de Carvalho Bião, Cleise Furtado Mendes, Eliane Elisa de Souza e Azevedo, Iracy Silva Costa, 
João Eurico Matta, Maria José Rabello de Freitas, Niède Guidon, Nilton Vasco da Gama, Orlando 
Figueira Sales, Penildon Silva, Regina Maria de Andrade Costa Pondé, Stella Maria Santos de Sena, 
Vivaldo da Costa Lima, Zilma Gomes Parente de Barros, Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional (ABCI), Associação dos Professores Universitários da Bahia (APUB), ASSUFBA – Sindicato 
dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFBA, Diretório Central dos Estudantes (DCE). 
 
1.5 Reuniões conjuntas: CONSUNI e CONSEPE 
 
1.5.1 Nº de reuniões: 1 
 
1.5.2 Temas: “Diagnóstico da Pesquisa e da Pós-Graduação na UFBA” e “Apresentação dos Institutos 
de Ciência e Tecnologia na UFBA (INCT Energia e Ambiente, INCT Petróleo e Gás, INCT Imunologia e 
INCT Tecnologias em Saúde).” 
1.6 Reuniões conjuntas: CONSUNI, CONSEPE e Curadores 
 
Nº de reuniões: 6 
Temas: Elaboração do novo Estatuto da UFBA e início das discussões sobre o preparo do novo 
Regimento Geral. 
 
 
2. CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
2.1 Nº de reuniões: 16 
2.2 Resoluções formalizadas: 
 
01/09 - “Estabelece normas referentes aos processos seletivos para o ano letivo de 2010.” 
02/09 - “Estabelece a padronização dos módulos dos componentes curriculares dos cursos de 
Graduação e Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia.” 
 
2.3 Outras discussões/deliberações: 
 
• Estabelecimento do novo ponto de corte entre os turnos vespertino e noturno a partir do ano 
letivo de 2010; 
• Minuta de resolução, tendo em vista a regulamentação do regime de trabalho e do planejamento 
das atividades dos docentes do Magistério Superior; 
• Calendário Acadêmico 2010; 
• Segunda distribuição de vagas docentes decorrentes do REUNI; 
• Minutas dos novos Estatuto e Regimento Geral da UFBA; 
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• Entrega do Prêmio PUBLIC/FAPEX; 
• Eleições diversas; 
• Apreciação e julgamento de 49 processos de recursos de alunos e outros sobre questões diversas. 
 
2.4 Câmara de Ensino de Graduação 
 
2.4.1 Nº de reuniões: 46 
2.4.2 Nº de processos apreciados/julgados: 1370 
 
2.4.3 Resoluções formalizadas: 
 
• Resolução 01/2009 - Estabelece a inclusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras como 
componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores para o exercício do 
magistério e no curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia. 
• Resolução 02/2009 - Dispõe sobre a suspensão da oferta de vagas residuais para o ano letivo de 
2009. 
• Resolução 03/2009 - Estabelece limites para os processos de revalidação de diplomas de cursos de 
Graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, a serem admitidos 
anualmente pela Universidade Federal da Bahia. 
• Resolução 04/2009 - Dispõe sobre o aproveitamento de estudos/atividades nos cursos da 
Universidade Federal da Bahia e substitui o CAPÍTULO II - Do Aproveitamento de Estudos/Atividades 
e do Ano de Equivalência do Regulamento de Ensino de Graduação. 
 
2.5 Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa 
 
2.5.1 Nº de reuniões: 43 
2.5.2 Nº de processos apreciados/julgados: 633 
2.5.3 Resoluções formalizadas: 0 
 
2.5.4 Principais deliberações: 
 
• Criação do Doutorado em Artes Visuais (EBA); 
• Criação do Doutorado em Filosofia (FFCH); 
• Criação do Doutorado em Matemática (MAT); 
• Criação do Programa Nacional Integrado (experimental) de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais Aplicadas: Mestrado Acadêmico e Doutorado (ADM); 
• Criação do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura (LET); 
• Criação do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura (LET); 
• Criação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (IHAC); 
• Criação do Mestrado Profissional em Conservação e Restauro (ARQ); 
• Criação do Mestrado Profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental (BIO); 
• Criação do Mestrado Acadêmico em Meio Ambiente, Água e Saneamento (ENG); 
• Criação do Mestrado em Biotecnologia (ICS); 
• Criação do Mestrado Acadêmico em Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente (ICADS). 
 
2.6 Câmara de Extensão 
 
2.6.1 Nº de reuniões: 17 
2.6.2 Nº de processos apreciados/julgados: 72 
 
2.6.3. Discussão/deliberação: 
 
• Minuta de Resolução que regulamenta a Atividade Curricular em Comunidade (ACC), encaminhada 
ao CONSEPE. 
 
 
3. CONSELHO DE CURADORES 
 
3.1 Nº de reuniões: 01 
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3.2 Discussão/deliberação: 
 
• Apreciação e aprovação da Prestação de Contas da UFBA 2008. 
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2.   ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
 
 
A atual gestão da Assessoria para Assuntos Internacionais (AAI) teve início em  setembro do corrente ano. 
O cargo de Assessor para Assuntos Internacionais tendo sido assumido pelo prof. Lívio Sansone, em 01/09, 
e o cargo de Assessor Adjunto ocupado, em novembro passado, pela Profa Ana Rosa Neves Ramos, lotada 
no Instituto de Letras. A sua equipe atual consta de um total de 7 pessoas, a saber: 1 coordenadora para 
intercâmbio estudantil (atualmente, oficialmente afastada para a realização de mestrado no exterior ); 1 
gerente de intercâmbio e 3 técnicos para intercâmbio estudantil. 
 
CONCEPÇÃO DA  AAI NA ATUAL GESTÃO 
 
O contato estreito e permanente entre a Reitoria e a AAI tornou fácil  o início da atual gestão, assim 
como favoreceu dar continuidade aos procedimentos e ações da gestão anterior, que se propôs a um 
conjunto de metas acadêmicas que incluíram: 1) o incremento da mobilidade estudantil de graduação; 2) 
a expansão do número de convênios com instituições acadêmicas estrangeiras; 3) a realização de missões 
da AAI ao exterior visando a expansão da cooperação acadêmica com a África, a América Latina, a 
América do Norte e a Europa; 4) o incremento das atividades internacionais dos programas de pós-
graduação melhor qualificados da UFBA. 
 
Desse modo, ao longo dos últimos 4 meses, o nosso trabalho visou, por um lado, dar continuidade a 
excelente gestão realizada pelos profs Emílio Silva e Roberto Andrade, buscando tornar cada vez mais 
compatível o trabalho da AAI com as necessidades atuais UFBA. Por outro lado, buscamos repensar e 
expandir as suas funções através de um diálogo mais próximo com as pró-reitorias, direções de unidade,  
pesquisadores e a comunidade discente .  
 
Atividades da AAI de 1 de setembro a 31 de dezembro 2010 
 
Atendimento a discentes: a equipe da AAI atende, em períodos de aplicação de demanda, saída de 
estudantes e de partida de estudantes estrangeiros, uma média de 45 a 50 estudantes por dia. Nos outros 
períodos, recebemos uma média de 5 a 10 estudantes/dia. Vale salientar que, regularmente, recebemos 
solicitações desta comunidade - brasileiros e internacionais -  de apoio individual ou coletivo para 
projetos, viagens, bolsas etc.  
 
Atendimento a docentes: os assessores recebem uma demanda diária significativa, através de consulta 
por e-mail, por telefone e presencial, deste segmento, para implementar, renovar e expandir convênios e 
co-tutelas entre a UFBA e outras Universidades ou redes de Institutos.  
 
Atendimento realizado, ao longo dos últimos três meses, a delegações internacionais:  
 
Michigan State University (MSU); 
Universidad Nacional de Asuncion, Fac. de Arquitetura, Diseño y Arte, Prof. Ricardo Meyer. 
Fundo Nacional de Investigação de Moçambique, Dir. Alsácia Atnásio. 
Universidade de Salamanca; 
Delegação Chinesa, Huang Ping Yung e Lau Ping Luen, representantes da Associação Chinesa da Bahia, 
propuseram á Reitora abrir na UFBA um Instituto Confúcio; 
Cônsul Geral de Portugal, João Sabido Costa; 
Mark Pannell, Representante do Consulado Geral dos EEUU no Rio de Janeiro 
Profa. Amanda Kearney, School of Social Sciences and International Studies 
University of New South Wales, Australia. 
Universidade do Chile -  Prof. Horst Nitschack 
Kalsruhe Institute of Technology, Alemanha -  Prof. Victor Martinez 
Universidade de Passau, Alemanha  
Universidade de Witwatersrand, África do Sul 
Universidade particular em Angola 
Universidade Gabriele D’Annunzio, Pescara 
 
 
Elaboração de Projetos de Indução a Internacionalização :   
 
a) Seminário Estadual de Cooperação Acadêmica Internacional, realizado em  16/12, que teve por 
objetivo induzir a cooperação internacional em rede, entre as IES baianas, e o governo do Estado, em 
sintonia com o plano de ciência e tecnologia da Secretaria de Tecnologia para a Competitividade/SECTI - 
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participante do Evento com apresentação das suas ações - o CNPq e CAPES, visando a expansão e o 
melhor  aproveitamento da cooperação internacional em nosso Estado ; 
  
b) Elaboração de um Plano Integrado de Internacionalização da UFBA. Até o presente momento já 
realizamos encontros com a PRPG, PRP, PRG, PR de  Pessoas, ProExt. 
 
c) Atividades de indução interna a UFBA: 
 
- Encontros com diretores de Unidades (Medicina, Educação e FFCH), diretoria do CPD, diretora do 
sistema de Bibliotecas, possíveis integrantes da comissão para a estruturação do Sistema de Museus (com 
o prof. Marcelo Imbiruçu);  
- Encontro com pesquisadores e coordenadores de Programas de Pós-Graduação visando conscientizar, 
para tornar mais visível, as importantes, mas silenciosas, ações de internacionalização em curso, por 
parte de professores, pesquisadores, discentes e técnicos da UFBA. 
 
Nesse sentido, realizamos, em 17/12, uma Reunião de Incentivo a Internacionalização para  com 
coordenadores de Programas de pós-graduação e pesquisadores da UFBA, em parceria com as Pró-
Reitorias de Ensino de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação. Ademais, estamos 
realizando um levantamento de estatísticas e opiniões dos intercâmbios já realizados, em todos os níveis: 
técnico (Sistema de Bibliotecas, CPD e Sistema de Museus, em gestação). Salienta-se que estes dois 
sistemas podem tanto contribuir quanto se beneficiar do Programa Integrado de Internacionalização/PII); 
graduação; pós-graduação e pesquisa. Procuramos, igualmente, conhecer as expectativas e demandas 
dessas comunidades. 
 
- Atividades de divulgação realizadas pela AAI com a comunidade discente e docente: 
 
Estudar nos EEUU – em colaboração com o Consulado Geral dos EEUU 
Estudar na França – em cooperação com  o Collège France. 
 
4) Projetos em elaboração : 
 
SI (Smithsonian Institute) – Esta grande instituição no mundo dos museus, que já recebeu pesquisadores 
da UFBA nos anos de 1970, está interessada em estabelecer uma nova parceria com nosso Sistema de 
Museu e, especialmente, partes dele, o Museu Afro-Brasileiro e o Museu Digital da Memória Africana e 
Afro-Brasileira. O Museu Comunitário Anacostia do SI poderia receber como estagiários técnicos e 
pesquisadores de nosso Sistema de Museus. Este Museu já procedeu á repatriação digital, prévio acordo 
escrito, para nosso museu digital, de um conjunto de imagens retratando o mundo afro-baiano nos anos 
1938-41.   
 
LOC (Library of Congress) – Principal biblioteca no mundo sobre América latina, a LOC poderia repetir 
com a UFBA o que ela já fez há uma década com outras IES no Brasil: possibilitar estágios a bibliotecários 
junior e  sênior, provenientes da UFBA. Neste sentido, a AAI está preparando um pré-projeto a ser 
encaminhado junto ao presidente da LOC. Com o apoio da Latin América Studies Center da University of 
Maryland, próxima de Washington, DC, que já acolheu alunos da UFBA no âmbito de um acordo Capes-
Fipse, a AAI está articulando um intercambio com alguns programas de pós-graduação da UFBA visando a 
organização de uma parceria em torno da relação entre arquivos e bibliotecas do EEUU e do Brasil. Neste 
sentido um pedido para um seminário internacional em duas etapas, em Washington, DC (na LOC) e 
Salvador, poderá ser encaminhado de forma coordenada junto ao CNPq e o National Science Foundation 
dos EEUU. Este seminário interessaria também tanto o Smithsonian quanto o IBRAM em Brasília, que 
poderão vira apoiar o evento. 
 
BM (Banco Mundial) – Criação de um Centro de Encontros Sul-Sul em Salvador, provisoriamente chamado 
de Casa Afro-Oriental. Um projeto inicial foi apresentado em 2008 á Fundação Ford, que o aprovou, mas 
a Fapex não conseguiu arcar com a contrapartida. Agora uma nova versão deste projeto está sendo 
preparada para encaminhar junto ao BM, mas, sobretudo o BID e o BIRD, que poderiam apoiar este 
projeto em parceria com o Estado da Bahia. O Dr. Daniel Gross do BM está nos assessorando neste 
sentido. 
 
 
INCREMENTO DA MOBILIDADE ESTUDANTIL DE GRADUAÇÃO 
 
O intercâmbio estudantil internacional de graduação é um dos pilares das atividades acadêmicas de 
qualquer universidade. Em 2010 a UFBA recebeu um total de 136 alunos estrangeiros: 61 no semestre 
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2010.1 e 75 no semestre 2010.2 e enviou 183 alunos para a realização de intercâmbio em instituições 
estrangeiras: 29 alunos em 2010.1 e 154 em 2010.2.  
 
Os gráficos 1 e 2   ilustram a evolução quantitativa destes números no curso da gestão anterior e da atual 
gestão  . 
 

 
 
 
 EXPANSÃO DO NÚMERO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS ESTRANGEIRAS 
 
Uma estratégia fundamental para o incremento da atividade internacional da UFBA foi a agressiva 
política de expansão da rede de universidades estrangeiras conveniadas. A gestão anterior promoveu uma 
expansão multicêntrica, envolvendo universidades prestigiosas da Europa, América do Norte, América 
Latina e África. Isto permitiu uma dinamização considerável da internacionalização da UFBA, com 
repercussões sobre o intercâmbio discente e sobre a realização de pesquisa conjunta. A administração 
atual da AAI tem dado prosseguimento a esse diálogo, além de procurar promover uma maior 
internacionalização pró África e pró Sul. O gráfico 3 ilustra esta expansão de forma clara e concisa. 
 
 
 

Gráfico 3 
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Em 2010, a AAI realizou contatos, convênios, renovações e/ou co-tutelas com as seguintes Universidades 
estrangeiras: 

Grafico 1 
Alunos Intercambistas brasileiros entre 2003/2010
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Gráfico 2 
Alunos estrangeiros na UFBA entre 2002/2010
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Item Universidades Abertura País
1 Universidade Politecnica Catalunya 29/01/2010 Espanha
2 Universidade Rovira e Virgili 29/01/2010 Espanha
3 Co-tutela Alexander Gropper (Passau) 08/02/2010 Alemanha
4 Universidade Petesburgo 06/04/2010 Rússia
5 Universidade Lanus (Renovação) 03/03/2010 Argentina
6 Universidade Politecnico Cávado e Ave 25/02/2010 Portugal
7 Universidade de Cuny 24/02/2010 EUA
8 Universidade de Angers 17/04/2010 França
9 Universidade Trás os Montes 08/04/2010 Portugal
10 Co-tutela de Sarah Glaisen (Paris Nanterre) 04/02/2010 França
11 Co-tutela Juliana da Silva Lima Fonseca (Paris III) 12/05/2010 França
12 Universidade de Trieste 31/05/2010 Itália
13 Universidade de New York 02/06/2010 EUA
14 Universidade Of Applied of Science Arts of Southern 21/05/2010 Suiça
15 Universidade Antioquia 10/04/2010 Colombia
16 Co-tutela Ella Schlesinger (Lyon II) 31/05/2010 França
17 Universidade de Graz 01/07/2010 Austria
18 Memorandum de Entendimento MSU 28/06/2010 EUA
19 Ècole National Superieure Lyon 10/07/2010 França
20 Nova de Lisboa (Renovação) 30/06/2010 Portugal
21 Memorandum de Entendimento California San Diego 23/07/2010 EUA
22 Universidade Coimbra (Termo Aditivo) 23/07/2010 Portugal
23 Universidade Lyon III (Renovação) 19/07/2010 França
24 Co-tutela Joandre Rodriguez 09/09/2010 França
25 UPEC - Université Paris-Est Créteil 20/08/2010 França
26 Universidade Poitiers 20/07/2010 França
27 Co-tutela Serge Pechiné (termo aditivo) 20/09/2010 França
28 Universidade Degli Studi de Brescia 17/09/2010 Itália

29 Universidade de Santo Domingo 05/04/2010
Republica 
Dominicana  

 
 
 
 
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DE CURTA DURAÇÂO COM PARCEIROS ESTRANGEIROS NO 
BRASIL 
 
Ao longo dos últimos anos, a UFBA desenvolveu uma série de cursos de pequena duração (2 a 4 semanas 
em média) para alunos de graduação em turmas conjuntas de estudantes da UFBA e estudantes 
estrangeiros, com aulas em inglês. Isto proporcionou uma interação positiva entre os nossos estudantes e 
os estudantes estrangeiros que em muito colabora para a formação de todos. Interações deste tipo com a 
Universidade Bocconi de Milão,  a Universidade do Texas em Austin, a Michigan State University e a City 
University of New York  e a Madison/CUNY vêm sendo realizadas com amplo sucesso. 
 
Tem sido ação da nova gestão induzir dar continuidade à internacionalização para dentro da UFBA, 
levando a sua comunidade acadêmica a refletir sobre a abertura de Cursos Avançados, como por exemplo 
Cursos de Verão, com a participação professores convidados internacionais e da UFBA, tendo como 
público alvo a comunidade discente interna e internacional, na promoção, do encontros de saberes e de 
culturas.  
 
 
REALIZAÇÃO DE MISSÕES DA AAI AO EXTERIOR VISANDO A EXPANSÃO DA COOPERAÇÃO ACADÊMICA 
COM A ÁFRICA, A AMÉRICA LATINA, A AMÉRICA DO NORTE E A EUROPA 
 
A partir de setembro de 2010 foram realizadas diversas missões no país e para o exterior, sempre com o 
propósito de expandir as atividades acadêmicas internacionais da UFBA. Tais missões visitaram países da 
África, América Latina, América do Norte e Europa a saber: 
 
1. Rio de Janeiro (encontro DAAD-FAUBAI) 
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2. Brasília (encontro com a  Cooperação Japonesa) 
3. Brasília (visita à Capes) 
4. México (visita a IES´s – Colégio de Mexico, UNAM, UAM, CEMCA, Museu de Antropologia, CIESAS e 
Conacyt) 
5. Washington DC (visita ao Smithsonian Institute, Library of Congress e University of Maryland, contato 
com o Banco Mundial) 
6. Costa Rica  (UC e Clacso).  
7. Universidade de Graz, Austria, de 30-11  a 3-12. Evento Staff Training Week for International Relations 
Officers. A convite desta Instituição a AAI participou do Evento, com apresentação de trabalho sobre a 
mobilização internacional discente da UFBA entre os anos de 2004 a 2010, através da nossa gerente de 
Intercâmbio Estudantil, Sra. Cláudia Muniz.  
 
Missões realizadas em 2010.1 pela gestão anterior:  
Missão aos EEUU :  
 
Michigan State University,  
New York University,  
Harvard University,  
City University of New York, 
St Mary’s College of Maryland 
 
Missão à Europa:  
Áustria: 
Universidade de Viena; 
Universidade de Grasz; 
 
República Tcheca:  
Universidade de Praga;  
Universidade de  Masarykova (Brno); 
Universidade de Olomouc; 
 
Suíça:  
Scuola Universitária Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) 
Università della Svizzera Italiana 
Universidade de Berna 
Universidade de Lausanne 
Universidade de Lausanne 
Universidade de Genebra 
Universidade de Zurique. 
 
 
EXPANSÃO DAS ATIVIDADES INTERNACIONAIS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO MELHOR QUALIFICADOS 
DA UFBA 
 
O conjunto de atividades desenvolvidas pela AAI, repercutiram de forma bastante positiva na sua pós-
graduação, uma vez que muitos dos contatos efetuados com universidades estrangeiras geraram 
atividades de pesquisa conjunta, além da ampliação  das parcerias de co-tutela de tese. O uso de uma 
cota expressiva e exclusiva de bolsas de estudo do CNPq potenciou o aumento do número de estudantes 
africanos em cursos de pós-graduação da UFBA, em especial no Centro de Estudos Afro-Orientais. 
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3. UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 
 
 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
1. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2010 
 
1.1. Área Administrativa e de Informática 
1. Conclusão do Projeto Elétrico; 2. Reforma dos forros dos tetos das salas de aula; 3. Ativação do 
Laboratório 2 de informática; 4. Reforma dos banheiros da EAUFBA; 5. Construção do Centro de 
Convivência; 6. Reforma da área do térreo; 7. Execução do Projeto de Construção do Laboratório de 
Comunicação. 8. Realização do 2º Prêmio Monográfico João Ubaldo Ribeiro através de parceria com 
a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas(EBAPE), Fundação Getúlio Vargas e a 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo(EAESP); 9. Avaliação do planejamento 
estratégico referenteperíodo de 2005-2009 e definição de um novo programa para 2010-2013; 10.  
Reestruturação do layout da Biblioteca; 11. Confecção e instalação de balcão de atendimento; 12. 
Avaliar os serviços da Biblioteca junto com o usuário para promover serviços que atendam 
expectativa deste público; 13. Produção acadêmica do corpo docente da Escola de Administração no 
ICAP (Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos); 14. Implementar a rede lógica 
administrativa no 2º andar; 15. Capacitação dos funcionários do Nucinfo; 16. Melhorar as instalações 
físicas do LAB1 e LAB 3, incluindo substituição de computadores; 17. Equipar as salas de aulas com 
câmeras para videoconferência; 18. Expandir e melhorar rede local nas salas do térreo; 19. Manter o 
quantitativo dos membros da equipe do Nucinfo; 20. Dar continuidade ao projeto do tabuleiro 
digital da EAUFBA, térreo e 1º andar; 21. Auxiliar o NUGRAD nas pesquisas de avaliações de 
Professores a cada semestre; 22. Aperfeiçoar software livre de videoconferência para melhor 
atender as necessidades específicas da aplicação na EAUFBA; 
 
1.2. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
1.Realizar Jornada Curricular para criação de curso de Doutorado Multidisciplinar e 
Profissionalizante em Desenvolvimento e Gestão Social e revisão dos cursos de Mestrado e 
Especialização. 2.Iniciar a terceira turma do Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão 
Social. 3.Iniciar a terceira turma da Especialização em Gestão do Desenvolvimento e 
Responsabilidade Social. 4.Realizar pelo menos 10 projetos de pesquisa. 5. Realizar 01 evento. 6. 
Realizar 06 Encontros CIAGS (palestras periódicas abertas ao público). 6.Participar de pelo menos 02 
eventos internacionais e 04 eventos nacionais. 7.Realizar novas parcerias. 8. Manter o portal 
www.gestaosocial.org.br  
 
1.3. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
1. Reestruturação do Eixo Acadêmico do NPGA; 2. Reestruturação da atividade de pesquisa: Ações 
com o objetivo de atingir o Conceito 6 (seis) na avaliação da Capes; 3. Geração de recursos 
próprios; 4. Realização de um Seminário Nacional sobre Sustentabilidade e Gestão Ambiental; 5. 
Redefinição da Estrutura de Comunicação do NPGA. 
 
1.4. Núcleo de Apoio Acadêmico e Profissional ao Estudante 
Sistematização das informações, acompanhamento dos dados, registro das melhores práticas, seus 
resultados e condicionantes e estreitamento dos laços entre o Núcleo os Agentes de Integração e as 
Instituições Conveniadas, através do conhecimento do perfil de profissionais exigidos. 
 
 
2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO 
IMPLEMENTADAS 
 
2.1. Área Administrativa e de Informática 
Meta 1: Foi solicitado, inúmeras vezes, à Prefeitura de Campus a conclusão do projeto elétrico, mas 
até o momento não fomos atendidos; Meta 2: Em 2010, foi feita uma reunião com o Vice-Reitor da 
UFBA e a Prefeitura de Campus, e nos foi garantido que seria efetuada a troca de todos os forros das 
salas de aula, no entanto até o momento não foi executado o serviço. Em razão da emergência, a 
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Escola de Administração, com recursos próprios, realizou a troca de forro das salas de aula de nº 11 
e 15; Meta 3: Foi ativado o Laboratório 2 de informática; Meta 4: Solicitamos ao Setor de 
Planejamento da UFBA a inclusão da reforma dos banheiros da Unidade no projeto da reforma no 
térreo, mas não fomos atendidos e fomos informadas que a referida reforma seria contemplada na 
licitação da reforma do 1º e 3º pavimentos; Meta 5: Ainda não foi possível da captação de recursos 
para a Construção do Centro de Convivência da EAUFBA; Meta 6: Em outubro de 2010 foi iniciada a 
reforma da área do térreo; Meta 7: Não foi executado o Projeto de Construção do Laboratório de 
Comunicação em virtude da falta de patrocínio; Meta 8: Foi realizado o 2º Prêmio Monográfico João 
Ubaldo Ribeiro; Meta 9: Essa atividade foi reprogramada para início do 1º semestre de 2011; Metas 
10 e 11: Foi realizada a licitação que contempla a reforma da Biblioteca, a mesma já foi 
homologada e estamos no aguardo da assinatura do contrato para início da reforma. Meta 12: 
Avaliação dos serviços e a promoção de novos foram adiadas para 2011 já que nosso esforço 
concentrou-se em zerar o acervo retrospectivo (livros, teses, periódicos) criando assim melhores 
condições para avaliação. Meta 13: Produção acadêmica do corpo docente da Escola de 
Administração no Icap foi uma meta que deixamos de alcançar em função de priorizar o acervo 
retrospectivo. Meta 14: Foi implementada a rede lógica no 2º e 3º andares; Meta 15: Os 
colaboradores do Núcleo de Informática foram contemplados no workshop de tecnologias de Rede 
(administração e segurança de rede) e também o Núcleo de Informática capacitou uma funcionária 
concursada da UFBA dentro do seu período probatório; Meta 16: Foram substituídos todos os 
computadores do LAB1 e feita reforma nas bancadas dos computadores; Meta 17: Foi feita a compra 
dos equipamentos para instalação de vídeo conferência em salas de aula, no entanto só serão 
recebidos em 2011; Meta 18: A rede do térreo foi parcialmente melhorada, com a instalação de um 
switch 48 porta 10/100 e 4 portas de 10/100/1000 Gbits, porém esperamos novos investimentos em 
2011; Meta 19: A equipe do NUCINFO foi mantida em 2010; Meta 20: Em virtude de falta de recurso, 
essa meta não foi cumprida. Meta 21: Não houve demanda, por parte do NUGRAD, de pesquisa de 
avaliação de professores em 2010;  Meta 22:  O software de livre para vídeoconferência está 
preparado para uma eventual demanda na EAUFBA. 
 
2.2. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
Meta 1: Foram realizadas reuniões com os professores do CIAGS para a Jornada Curricular para 
criação de curso de Doutorado Multidisciplinar e Profissionalizante em Desenvolvimento e Gestão 
Social e revisão dos cursos de Mestrado e Especialização, durante o ano de 2010. Ressalte-se: 
Aquisição de dois servidores técnico-administrativos: Suraya de Brito Chagas e Daniel de Almeida 
Chagas. Meta 2: a terceira turma do Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social 
já está em fase de finalização do curso. Meta 3: devido às novas regras da UFBA, que impedem que 
cursos de pós-graduação abertos ao público (turmas abertas) sejam pagos, não foi possível iniciar a 
terceira turma da Especialização em Gestão do Desenvolvimento e Responsabilidade Social. O 
projeto da segunda turma do curso de Especialização em Desenvolvimento Regional Sustentável na 
modalidade EAD aprovado na UFBA e pelo BB, foi iniciada e agora está em fase de término com a 
residência social. Meta 4: em 2010, estiveram vigentes 29 projetos de pesquisa no âmbito do CIAGS. 
Foi realizado o curso de Extensão em Gestão Criativa de Conflitos, sob a coordenação da Professora 
Suzana Moura. Meta 5; Foi realizada uma vídeo conferência coordenada pelo professor Eduardo 
Davel,  no âmbito do Projeto Pró-Cultura; Oficina realizada pelo professor Eduardo Davel, em 
novembro de 2010 na EAUFBA sobre elaboração de material didático, intitulada: Experiência de 
ensino à distância da TELUQ – Universidade du Quebec em Montreal (Canada): proposições 
metodológicas. Meta 6: foram feitos convite a palestrantes externos. Foram realizados apenas 02 
encontros CIAGS devido à realização de outros eventos maiores, não previstos anteriormente, como 
a oficina de elaboração de MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ENSINO EAD. Meta 7: foi dado suporte aos 
pesquisadores para participação em eventos, o que ocorreu conforme previsto. Meta 8: contatos 
com potenciais apoiadores do PDGS. Foi renovada parceria com a Petrobras e o Banco do Brasil, 
além de firmarmos parceria com o SEBRAE. Meta 9: o portal www.gestaosocial.org.br continua no 
ar, sendo periodicamente atualizado. 
 
2.3. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
Foi realizada uma reestruturação do Eixo Acadêmico do NPGA promovendo a matrícula direta no 
Doutorado de alunos que já possuíam o título de Mestre, o que confere maior confiança e agilidade 
na preparação da tese, dando ênfase à atividade de pesquisa; Consideráveis esforços foram 
dedicados à elaboração de recurso à CAPES contra o conceito 4 aplicado ao NPGA, processo que se 
desdobrou no início de 2011 com novo recurso impetrado junto ao CNE; Foi incentivada a 
internacionalização do Programa de pós-graduação através do apoio a apresentação de trabalhos em 
congressos internacionais e a conseqüente elevação do número de publicações nacionais e 



Universidade Federal da Bahia                                                           Relatório de Gestão 2010 
 

 

 19 

internacionais em revistas Qualis A. Também foi incentiva e apoiada a participação dos alunos de 
Doutorado em Estágio Sanduíche em instituições internacionais; Consolidou-se o modelo de parceria 
institucional e semi-públicos com o SENAI-CIMATEC). No âmbito do Mestrado Profissional foram 
retomadas as atividades com a abertura de uma turma com a Fiocruz, não se viabilizando, no 
entanto, a participação da SESAB – Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, por problemas internos 
desta; Teve continuidade o programa de colaboração com INSPER/SP no âmbito do Proadm com a 
realização de eventos em Salvador com a vinda de pesquisadores do INSPER ao NPGA para oficinas 
com os alunos e ida de pesquisadores do NPGA ao INSPER para elaboração de programa de trabalho; 
Teve continuidade o DINTER com a ESAG-UDESC dando-se início aos exames de qualificação, estando 
tudo funcionando de acordo com o cronograma estabeledido. Percebe-se um positivo envolvimento 
dos alunos em congressos científicos; No âmbito do CPA (Cursos de Especialização) foi iniciado um 
curso de Administração Hospitalar e Sistemas em Serviços de Saúde através de um convênio com o 
Ministério da Saúde com 8 turmas (capital e interior) para 535 alunos com forte conteúdo social de 
qualificação de quadros. Início de curso com a Petrobrás de Gestão Estratégica da Contratação com 
uma turma no Rio de Janeiro e outra em Salvador, resultado da vitória em licitação pública;  
Também foram realizados esforços para a abertura de um MINTER com a Universidade Federal do 
Acre, inviabilizando-se, no entanto, pela não autorização deste programa pela CAPES, decisão desta 
no âmbito nacional; Também foram realizados esforços para o acolhimento dos novos professores 
concursados sendo preparadas e oferecidas salas para todos os docentes novos; A Geração de 
recursos próprios, com a decisão de não realização de cursos para pessoas físicas, ficou restrita as 
iniciativas com instituições (pessoa jurídica); Através de contatos com interessados na ANPAD foi 
abandonada a idéia de realização de um Seminário Nacional sobre Sustentabilidade e Gestão 
Ambiental optando-se por manter contatos com a nova direção da ANPAD; 
 
2.4. Núcleo de Apoio Acadêmico e Profissional ao Estudante 
• Elaboração, participação e contemplação do Projeto de Fortalecimento do NAAPE, através 

de edital 001/2010,lançado pela Pró-Reitoria de Extensão. 
 
 
3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS GRADUAÇÃO 
 
3.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
• Enfoque interdisciplinar nas disciplinas do Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e 

Gestão Social e da Especialização em Gestão do Desenvolvimento e Responsabilidade a 
partir da participação de dois ou mais professores com formações distintas 

• Elaboração e implementação de um sistema próprio de avaliação multifocal do Programa de 
Desenvolvimento e Gestão Social (cursos de pós-graduação) 

• Desenvolvimento de competência na área de educação à distância (professores, tutores, 
monitores, coordenadores, secretaria) 

• Incentivo à iniciação científica através do envolvimento de alunos de graduação em projetos 
de pesquisa 

• Implementação da Residência Social nas estruturas curriculares dos cursos de pós-graduação 
lato e stricto sensu 

 
3.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
Trabalhos de Conclusão do NPGA em 2010: Mestrado Acadêmico: 07 dissertações; Mestrado 
Profissional (Curso de Pós-Graduação em Gestão Executiva) 15 Dissertações; Doutorado: 1 tese; 
Cursos de Especialização (Programa CPA): Administração, Turma ADM 01/2009 = 22 monografias; 
Gestão de Pessoas, Turma 01/2009 = 28 monografias; Gestão da Comunicação Organizacional 
Integrada, Turma 01/2009 = 12 monografias; Gestão Hospitalar, Turma SESAB = 50 monografias. 
  
Produção Bibliográfica: 17 Artigos publicados em Periódicos Nacionais e 02 internacionais; 08 Livros; 
45 Capítulos de Livros; 03 Capítulos de Livro no prelo; 02 Textos em Jornais; 47 Trabalhos 
Completos Publicados em Anais dos Congressos - ANPAD; 12 Trabalhos publicados em Outros 
Congressos nacionais e Internacionais; 20 Resumos publicados em Anais em Congressos; 06 Resumos 
Expandidos publicados em Anais de Congressos; 19 Artigos aceitos para publicação em revistas 
nacionais e internacionais. 
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4. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
4.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
Residência Social; Busca pela promoção da interdisciplinaridade; Atividades em EAD; Visita da 
CAPES ao curso de Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social;Desenvolvimento do  Projeto do 
Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Social e Gestão Pública, o curso segue para a 3ª turma.  
 
4.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
A estruturação do NPGA assenta-se fortemente em atividades de pesquisa o que demanda uma 
maior participação e engajamento dos professores no ensino e na pesquisa, bem como a inserção de 
todos os professores da pós-graduação, de formas diferenciadas, o que colabora para a melhoria e 
avanço da qualidade destas. A participação de todos os professores alocados no NPGA nas atividades 
de graduação expressa um forte compromisso do quadro docente do NPGA com as atividades de 
graduação O envolvimento de professores na construção de uma proposta para o Reuni de um curso 
novo de graduação indica a preocupação dos docentes da pós com os destinos da graduação, com a 
expansão e revitalização desta, bem como com um maior compromisso social. 
 
 
5. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA  
 
5.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
Gestão de Instituições de Ensino Superior e Formação em Administração; Inovação na Gestão 
Municipal no Brasil: uma Aproximação Teórica e Empírica; Perfis da Gestão do Desenvolvimento 
Sócio Territorial e Interorganizações; Identidade e Gestão Cultural; Internet, Governo Eletrônico e 
Sociedade Civil no Brasil: Realidades, Possibilidades e Limites da Democracia; Mapeamento de Ações 
de Responsabilidade Social na Bahia; Geração de Indicadores de Desenvolvimento Social por Meio da 
Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados; Autonomia & accountability: redefinindo padrões 
na regulação de serviços públicos; Mapeamento de Organizações e Interorganizações Sócio-
produtivas do Estado da Bahia - Tradições, Inovações e Desenvolvimento Social; Maricultura Familiar 
Solidária no Baixo Sul Baiano – MARSOL; Solidariedade e justiça social: a ação dos gestores de 
organizações não-governamentais; Capital social, solidariedade e justiça: a percepção dos atores 
nas organizações do Estado e da sociedade civil; Desenvolvimento Local Participativo na 
Comunidade de Santa Luzia em Simões Filho-Bahia; Ação Cidadã; Ação Coletiva e Justiça Social 
Global: o Engajamento e a Práxis da Ação Social em Escala Transnacional; Comunidades de prática 
como bases da aprendizagem em processos de desenvolvimento sócio-territorial; Gestão da 
Diversidade Cultural — os Mundos da Petrobras; Globalização e Contestação: Organizações 
Reticulares e Gestão Transnacional do Fórum Social Mundial; Incubadora de Núcleos Produtivos 
Associativos de Confecções para o Desenvolvimento Sócio-territorial na Península de Itapagipe; 
Modelo de Monitoramento e Avaliação de Experiências de Desenvolvimento Sócio-Territorial: os 
Casos de Residência Social dos Cursos de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social da 
UFBA; Projeto Eco-Luzia II - Rede de Economia Solidária; Qualidade Ambiental das Águas e da Vida 
Urbana em Salvador; Gestão de Empreendimentos Culturais e Criativos; Cooperação e Propensão ao 
Empreendedorismo: Vicissitudes nos APLs do Estado da Bahia; Economia Solidária como Modalidade 
de Tecnologia Social para Geração de Trabalho e Renda: Implicações e Desafios Estratégicos para o 
Desenvolvimento Local Sustentável;  
Metodologias não Convencionais para o Ensino e a Prática em Gestão Social; Avaliação de Políticas 
Públicas; Maestria em Artes e Ofícios Populares: Mapeamento dos Mestres-artesãos e seus Saberes 
Populares no Território do Sisal/BA; Inovação no Modelo de Polícia Comunitária: Uma Perspectiva de 
Segurança Integrada e Cidadã; Destacamos a implantação do Projeto Pró-ADM, que foi possível 
propiciar o fortalecimento de “comunidades de prática” nos territórios e na academia, integrando-
se parceiros envolvidos nas estratégias de intervenção em análise e reforçando laços de cooperação 
entre a UFBA e a UFRGS. O Pró-Administração foi lançado pelo PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO E À 
PESQUISA CIENTÍFICA EM ADMINISTRAÇÃO - EDITAL PRÓ-ADMINISTRAÇÃO 09/2008.  O Programa de 
Apoio ao Ensino de Gestão Social do Desenvolvimento Territorial (PAEGS/DT) instituiu uma rede de 
instituições de pós-graduação e de cursos de graduação para promover a melhoria de qualidade de 
ensino na área de gestão social, estratégica para o desenvolvimento territorial do país. Assim o 
PAEGS/DT articula ensino, pesquisa e difusão social tendo a gestão social do desenvolvimento 
territorial como eixo estruturante e temática interdisciplinar;Projeto Pró-Cultura/Destacamos 
também o Projeto Pró-Cultura, o qual a professora Neusa Cavedon integra/  EDITAL N0 07/ 2008/ 
CAPES/MINC/PROGRAMA PRÓ-CULTURA 
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5.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
Gestão da Tecnologia, Inovação e Competitividade; Gestão de Instituições, Finanças e Políticas 
Públicas; Poderes Locais, Organizações e Gestão; Ensino e Aprendizagem; Globalização, Política e 
Modelos de Gestão Internacional. Estas linhas de pesquisa se desdobram em um número apreciável 
de pesquisas realizadas pelos docentes com a participação de mestrandos, alunos de graduação com 
bolsas PIBIC/CAPES. Estas pesquisas também contam com apoio de agências financiadoras como 
FAPESB, CNPq, Fundação Ford e outras. 
 
 
6. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 
6.1. Núcleo de Extensão (NEA) 
• Consultoria: Serviços de Locação de Software para Gerenciamento do Sistema de Tributos da 

Prefeitura Municipal de Porto Seguro; Elaboração de Política Pública para os Setores de 
Comércio e Serviços do Estado da Bahia (SICM – Secretaria da Indústria, Comércio e 
Mineração). 

• Treinamento: Curso de Extensão em Gestão de Projetos – Fundamentos; Curso de Extensão 
em Licitação e Contratos Administrativos; Curso de Extensão em Gestão de Projetos com 
Project;  Curso de Extensão em Administração de Operações Logísticas; Curso de Extensão 
em Gestão de Processos; Curso de Extensão em Gestão Esportiva; Curso de Extensão em 
Orçamento Público;  Curso de Extensão em Recrutamento e Seleção; Curso de Extensão em 
Desenvolvendo a Cultura da Confiança; Curso de Extensão em Análise Financeira; Curso de 
Inglês (Language Office) – níveis: Elementary a Intermediate; Curso Preparatório para 
Certificação PMP; Curso de Extensão em Gerenciamento de Rotinas; Curso de Extensão em 
Licitação e Gestão de Contratos de Obras de Engenharia; Curso de Extensão em 
Gerenciamento de Rotinas; Curso de Extensão em Administração de Conflitos; Curso de 
Extensão em Gerenciamento de Projetos; Curso de Extensão em Treinamento e 
Desenvolvimento; Curso de Extensão em Atualização Contábil e Legislação; Curso de 
Extensão em Retenção de Tributos Municipais; Curso de Extensão em Retenção de Tributos 
Estaduais e Federais; Curso de Extensão em Gestão Estratégica da Inovação; Curso de 
Extensão em Gestão Hospitalar e Serviços de Saúde; Curso de Extensão em Planejamento 
Orçamentário como Ferramenta Estratégica; Curso de Inglês para o Salvador Shopping; Curso 
de Extensão em Investigação de Acidentes e Incidentes de Trabalho; Curso de Extensão em 
Habilidades e Técnicas de Negociação. 

• Eventos: Workshop: Empreendedorismo e Terceiro Setor; Programa Gestão em Debate 
(debates: O Trabalho Cooperativo e o Futuro da Organização do Trabalho; A WEB 2.0 e as 
Redes Sociais; Para onde caminha o significado do trabalho?; Atração e Retenção de 
Talentos nas Organizações e Palestra: Organizações por Processos); Semana Global de 
Empreendedorismo (palestras: Faça fortuna antes que seja tarde: planejar, poupar e 
investir; Como prospectar crédito para o seu negócio; Como abrir seu primeiro negócio; 
Inovação e Desing Thinking; Workshop: Liderança e Coaching; Workshop: Liderança e 
Coaching; Mesa-redonda: Copa do Mundo 2014 – Oportunidades de Empreender; 

• Projeto de Fortalecimento NAAPE 
 
6.2. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
Lançamento do NAU – Jornal da Residência Social 
(http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/rs), alinhado ao universo metafórico das grandes 
viagens de descoberta, aberto a residentes sociais estudantes de graduação e pós-graduação, além 
de gestores das organizações que acolhem experiências de Residência Social 
 
 
7.  EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
 
II Prêmio Monográfico João Ubaldo Ribeiro - através de parceria com a Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas(EBAPE), Fundação Getúlio Vargas e a Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo(EAESP). 
 
7.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
No dia 11/06/10, foi realizada, na Escola de Administração da UFBA, VI Oficina de Gestão Social, a 
qual teve como objetivo discutir os desafios para a gestão e desenvolvimento de territórios com 
especial enfoque na formação do gestor, trazendo à discussão práticas e percepções sobre o tema. 
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Nesta VI Oficina foram ouvidos representantes do governo, sociedade organizada, representações do 
mundo do trabalho e academia, cada qual buscando responder às seguintes questões: Qual é o 
futuro da gestão social?Que valores?Que práticas?Que desafios de sustentabilidade?Que desenhos de 
Ensino para a gestão social nos territórios? Desta escuta, foram levantadas questões de discussões 
para um redesenho estratégico do PDGS 2010/202, incorporando ao debate os professores da Escola 
de Administração e de outras unidades da UFBA, outras instituições que constituem as redes Pró-
Administração, o Pró-Cultura, Pronex e ampliada com a adesão a redes de pesquisa e extensão 
lideradas por professores e estudantes. O evento contou com a palestras de representantes do 
IPEA/NORDESTE, SEPLAN/BA, SECTI/FAPESB,  ENAP e corpos discente e docente do CIAGS; 
VI Fórum Nacional de Mestrados Profissionais, ocorrido de 16 a 19 de novembro no Hotel Sol Marina 
Victória, em Salvador, com a parceria da Eaufba e NPGA.  
 
7.2. Núcleo de Pesquisa sobre Gestão Empresarial 
• III Fórum de Gestão de Empresas Familiares 
 
7.3. Núcleo de Estudo e Conjunturas em Administração (NEC) 
• IV Seminário de Administração Política 
 
7.4. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
"Adapting the Structurationist View of  Technology for Studies at the Community/Societal Levels: 
two empirical illustrations".; "Hybrid Modes in PPP and in Cooperative Arrangements"; 
Administração, Direito e Economia: um Diálogo Necessário; Pesquisas TICs para o Desenvolvimento 
Socioeconômico; Workshop: The V Research Workshop on Institutions and Organizations. Gonçalves, 
MG.; A Modernização da Administração Pública na Alemanha: conseqüências para as relações e 
condições de trabalho; A Perspectiva dos Programas Interdisciplinares e Profissionais; Aula Inaugural 
1º semestre: A Avaliação do Ensino, Pesquisa e Difusão Social na Pós-Graduação Brasileira 
 
 
8. INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA 
 
8.1 
Vinda do Pesquisador Visitante Prof. Dr. Eduardo Davel (Teluq/UQAM – Canadá); Residências Sociais 
dos Estudantes de Mestrado fora do país (Canadá; Inglaterra; Portugal; Chile; França; Índia); 
Participação e apresentação de trabalhos em eventos internacionais (VII Conferência da 
International Society for Third Sector Research, em Barcelona; Standing Conference on 
Organizational Symbolism, em Istambul; First ISA Forum of Sociology - Sociological Research and 
Public Debate, em Barcelona;) e nacionais (ENANPAD; ENEPQ; VI Encontro da ABCP; JORNADA PRÉ-
ALAS - ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE SOCIOLOGIA); Parceria com o PPGA/UFRGS para 
intercâmbio de conhecimento e tecnologia de EAD  
 
8.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique - Conservatoire Nationale des Arts et 
Métiers; Universidade de Paris X (Nanterre); Universidade de Paris Dauphine; Rede ALFA AMELAT XXI 
da União Européia; Instituto de Estudos Políticos de Paris; Instituto de Relações Internacionais (IRI) 
da PUC-RJ; Universidad de Colima (México); Duke University; Universidade Complutense de Madri. 
 
 
9. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
 
9.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
SETRE/Governo da Bahia; Banco do Brasil; Petrobras; FAPESB – Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado da Bahia; CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico; PPGA/UFRGS/ CAPES. 
 
9.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
DINTER/EAUFBA/UDESC; SENAI/CIMATEC; Projeto/CAPES/COFECUB; NPGA/DESENBAHIA 
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10. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS Á UNIDADE 
 
• A Docente Tânia Fischer recebeu o prêmio e homenagem aos professores sênior que 

contribuíram com a área de EOR- Estudos Organizacionais nos últimos 10 anos, no VI 
Encontro da Divisão de Estudos Organizacionais, ENOE, em SC, de 23 a 25 de maio de 2010.  

• Prêmio João Ubaldo Ribeiro: Modalidade Tese: 1º Lugar : Comprometimento, 
entrincheiramento e consentimento organizacionais: uma análise destes vínculos entre os 
gestores e trabalhadores de diferentes organizações. Ana Paula Moreno Pinho; 2º Lugar: 
Desenvolvimento de capacidades cientificas e tecnológicas num sistema de aprendizado: 
estudo de caso de redes.Luciana Oliveira Faria. 3º Lugar: Biopirataria ou Bioprospecção? 
Uma análise crítica da gestão do saber tradicional. Enio Antunes Rezende. Modalidade 
Dissertação : 1º Lugar: A Influência das Organizações Internacionais na Reforma dos 
Judiciário da Argentina, Brasil e México: O Banco Mundial e a Agenda do Acesso à Justiça. 
André Luiz Nascimento dos Santos. Administração e racismo: ampliando as formas de análise 
do desenvolvimento sustentável. Ademário de Jesus Almeida Junior . 3º Lugar: Mídias sócias 
e a participação política em ambiente digital no Brasil: estudos de caso no Governo Federal. 
Kátia Santos de Moraes 

• Prêmio ESAF-Ministério da Fazenda: Menção Honrosa: Limites e Possibilidades do Exercício 
do Controle Social Frente ao Patrimonialismo: o caso dos conselhos municipais do FUNDEB, 
saúde e assistência social de Pres. Tancredo Neves na Bahia. Antonio Ed Souza Santana 

 
 
11. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 
 
11.1.    Área Administrativa e de Informática 
1. Conclusão do Projeto Elétrico; 2. Reforma dos forros dos tetos das salas de aula; 3. Reforma dos 
banheiros da EAUFBA; 4. Construção do Centro de Convivência; 5. Conclusão da reforma da área do 
térreo; 6. Execução do Projeto de Construção do Laboratório de Comunicação. 7. Realização do 3º 
Prêmio Monográfico João Ubaldo Ribeiro através de parceria com a Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas(EBAPE), Fundação Getúlio Vargas e a Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo(EAESP); 8. Avaliação do planejamento estratégico referente período de 
2005-2009 e definição de um novo programa para 2011-2013; 9. Reforma do Auditório; 10. Troca do 
piso das áreas de circulação do 1º, 2º e 3º andar; 11. Mudança de layout dos seguintes setores: 
Núcleo de Graduação, Apoio Administrativo e Biblioteca; 12. Construção do 5º piso; 13. Instalação 
de cancela automática no estacionamento privativo de professores e funcionários; 14.  
Reestruturação do layout da Biblioteca e confecção e instalação de balcão de atendimento; 15. 
Avaliar os serviços da biblioteca e nortear os serviços que atendam as necessidades do seu público. 
16. Dar continuidade ao inventário do acervo. 17. Registrar a produção de periódicos dos docentes 
no Icap. 17. Renovação dos equipamentos eletrônicos da Biblioteca.18.Equipar as salas de aulas com 
câmeras para videoconferência; 19. Equipar as salas de aulas do 1º andar com equipamentos de 
áudio; 20. Capacitação dos funcionários do Nucinfo; 21. Expandir e melhorar rede local nas salas do 
térreo; 22.Auxiliar o NUGRAD nas pesquisas de avaliações de Professores a cada semestre; 23. 
Melhorar as instalações físicas do NUCINFO; 24. Implementar rede física na reforma do NEA, 
NUGRAD e APOIO ADMINITRATIVO; 
 
11.2.  CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
1. Realizar pelo menos 10 projetos de pesquisa; 2. Participar de pelo menos 02 eventos 
internacionais e 04 eventos nacionais; 3. Realizar novas parcerias; 4. Manter o portal 
www.gestaosocial.org.br; 5. Implantação do Curso experimental de Tecnólogo em Gestão Social e 
Gestão Pública; 6. Aprovação do Projeto de Doutorado em Desenvolvimento e Gestão Social; 7. 
Reforço aos eixos de pesquisa do Programa: Gestão Pública de Programas Sociais, Gestão Cultural, 
Gestão Ambiental; 8. Avaliação de Políticas e Programas Sociais: Expansão para o Estado e região 
nordeste; 9. Revista Eletrônica (cadernos gestão social). 10. Projeto de Internacionalização do 
CIAGS- viabilizando o Projeto Cátedra- PROPOSITION DE CATEDRA CHAIRE DE RECHERCHE ET 
ENSEIGNEMENT: Gestão, Criatividades, identidade e diversidade Cultural- Brasil/França. 
 
11.3. Núcleo de Pós-Graduação em Administração 
Adequação do Corpo Docente Permanente aos parâmetros CAPES; Revisão da Estrutura Curricular do 
NPGA com Planejamento Estratégico para o biênio 2112/14; Intensificação da internacionalização 
do Programa; Continuidade de apoio financeiro à participação de docentes e discentes em eventos 
científicos; Abertura de uma turma de Mestrado Profissional junto à Petrobrás já em fase adiantada 
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de negociação; Abertura de uma turma MINTER com a Universidade Federal do Acre, dada a 
autorização efetivada pela CAPES.  
 
11.4. Núcleo de Apoio Acadêmico e Profissional ao Estudante 
Implantação e Execução do Projeto de Fortalecimento NAAPE 
 

 
ESCOLA DE DANÇA 
 
A Escola de Dança da UFBa em 2010 desenvolveu suas atividades acadêmicas, administrativas e 
artísticas, ampliando o número de professores. Realizou extenso programa de espetáculos, por meio 
do Grupo de Dança Contemporânea da UFBa e dos dois Painéis Performáticos. Certamente o ano de 
2010 foi de grandes transformações, não somente para a nossa Escola, mas também para a UFBA. 
Para nossa grande satisfação, a Profa. Dora Leal assumiu o cargo de Reitora. A seu convite, nossa 
ex-diretora, a Profa. Dulce Aquino, passou a ocupar o cargo de Pró-Reitora de Extensão em agosto 
de 2010. A Profa. Leda Iannitelli assumiu então a direção de nossa escola como vice-diretora em 
exercício, sendo em outubro eleita oficialmente como diretora para uma gestão de quatro anos. 
 
Em 2010, o Grupo de Dança Contemporânea da UFBA montou um novo espetáculo – “Pop Up” – sob a 
coordenação da Profa. Dra. Gilsamara Moura e com elenco formado exclusivamente com alunos de 
nossos cursos de graduação. Este espetáculo foi convidado a se apresentar na Universidade Federal 
do Pará, onde também foram realizadas oficinas e debates sobre o processo de criação do trabalho. 
A importância deste evento marca uma perspectiva de parceria interinstitucional entre a UFBA e a 
UFPA.  
 
Durante 2010 foram realizados duas novas edições do Painel Performático no final de cada um dos 
semestres letivos, ambos na Escola de Dança, envolvendo mais de 300 alunos. Estes Painéis têm 
cumprido com a sua função formadora, por propiciar a experiência prática do fazer coreográfico, do 
corpo discente da Escola, em sua realização plena quando seu produto estético é apresentado ao 
público extra-muros Universitário. 
 
O Programa de Pós-Graduação em Dança ampliou sua atuação, com intensa atividade dos diversos 
grupos de pesquisa e realizou o programa “Curso de Especialização”, em convênio da Universidade 
com a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Com convênio recém assinado entre UFBA e 
Universidad Nacional de Assunción, estaremos realizando em janeiro e fevereiro de 2011 nosso curso 
de Especialização em Estudos Contemporâneos de Dança em Assunção para qualificar docentes do 
Paraguai. 
 
Em 2010, a rigor, novas frentes surgiram através de ações de convênios internacionais. Além do 
Paraguai, que já está firmado, estamos em negociações com a Universidade de Rosário, Argentina, a 
Universidade de Wisconsin, Estados Unidos, além de outras como Uruguai, Colômbia e Equador. 
 
Também em 2010, ficamos honrados por termos sido indicados pelo Colegiado Nacional de Dança 
para liderarmos uma pesquisa de Mapeamento das Cadeias Produtivas de Dança nas Capitais 
Brasileiras e no Distrito Federal em parceria com a FUNARTE, e participação de outras universidades 
brasileiras. O projeto será desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa PROCEDA, no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Dança, e coordenado pelas docentes Dra. Lúcia Matos e Dra. Leda Iannitelli, 
ambas também coordenadoras do PROCEDA. Para a realização deste projeto, uma verba de R$ 
1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais) será repassado à UFBA pela FUNARTE. Este 
convênio demonstra o papel e reconhecimento da Escola de Dança em nível nacional, tanto pela 
indicação da classe, quanto pela ratificação dos órgãos de fomento à educação e à cultura federais. 
 
A Escola de Dança conta hoje com uma infra-estrutura razoável, para o bom andamento de suas 
atividades, ainda que a falta de espaço físico iniba seu melhor desempenho. Contudo, com a 
Ampliação e Reforma da Escola de Dança, já em curso, em curto prazo de tempo estaremos em 
condições físicas satisfatórias, pois nessa ampliação está previsto a construção de novas instalações 
que irão acolher o setor administrativo, 04 salas para atividades teórico-práticos e 25 gabinetes de 
professores, para o desenvolvimento das diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os 
laboratórios e grupos de pesquisa oferecem condições adequadas de funcionamento, inclusive 
disponibilizando aparelhagem moderna de áudio e vídeo e computadores de mesa e móveis. A Escola 
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avançou na área de informática e hoje conta com uma Rede Wireless, que atinge todas as áreas 
internas de suas instalações. Essa melhoria em infra-estrutura vêm crescendo ano a ano. Não há 
como não mencionar os distúrbios causados pela nova construção à Escola, particularmente no 
primeiro semestre de 2010. Contudo, nossa comunidade entende e tem cooperado no sentido de 
contornar qualquer impecilho ao efetivo funcionamento da escola. 
 
 
Ações desenvolvidas para melhoria do Ensino de Graduação e Pós-graduação 
 
A Escola de Dança em 2010 aumentou seu quadro de professores, através da realização de 03 
concursos públicos e adquiriu equipamentos para aparelhar os diversos grupos de pesquisas. Além 
disso, 2010 marcou o início da construção de dois anexos em projeto de ampliação da Escola, com 
apoio do REUNI e CT Infra. 
 
Grupos de Pesquisa 
 
Labzat 
Coordenação: Fabiana Dultra Britto, Jussara Sobreira Setenta e Adriana Bittencourt Machado 
Criado para investigar sob quais termos é possível concretizar na universidade, a desejável 
imbricação entre pesquisa acadêmica e artística em dança, numa situação de estudo colaborativo 
entre artistas não-universitários e pesquisadores acadêmicos acerca de questões derivadas de 
projetos de criação artística. 
 
PROCEDA – Grupo de Pesquisa Processos Corporeográficos e Educacionais em Dança 
Coordenação: Leda Muhana Iannitelli e Lúcia Alfredi de Matos 
Conforme indicam suas duas linhas de pesquisa, o PROCEDA tem por empenho e interesse a 
investigação artística e educacional no âmbito da Dança, aqui entendida como área específica de 
produção de conhecimento. A atuação do PROCEDA não se restringe unicamente à comunidade 
científica em procedimentos de troca de informações com outros grupos de pesquisa, professores, 
pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação em Dança, nem tampouco limita-se ao 
estímulo à produção acadêmica de seus participantes, papel que certamente cumpre. Suas ações 
perpassam ainda o processo de formação continuada de professores e artistas por meio de oficinas e 
cursos sistematizados a partir dos estudos do grupo. As repercussões dessas ações se dão por vias 
diversas: através do fomento à pesquisas de mestrado, doutorado, especialização e iniciação 
científica; organização de eventos científicos e artísticos na área da Dança; tradução de artigos 
selecionados e produção e publicação de textos em periódicos especializados e em anais de 
congressos da área; difusão das pesquisas realizadas no âmbito do grupo através de comunicações, 
palestras e seminários acadêmicos. Além disso, a atuação artística dos participantes do grupo é 
contaminada por nossas discussões e vivenciada em experimentos criativos e investigativos nos quais 
os conceitos de teoria e prática integram-se em textos de natureza diversa. Tais resultados também 
são apresentados e discutidos em festivais e mostras artísticas. Em 2010 o PROCEDA se 
comprometeu a desenvolver uma pesquisa de grande porte em parceria com a FUNARTE, para 
mapear as cadeias produtivas de dança nas capitais brasileiras e no Distrito Federal. Este projeto 
terá, a princípio, dois anos de duração. 
 
LAPAC 
Coordenação: Dulce Tamara Lamego Silva e Aquino e Ludmila Pimentel 
O Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo - LaPAC - é um espaço no qual se aglutinam grupos 
de pesquisa voltados para zonas de conhecimento específicas da dança contemporânea. Por seu 
aspecto interdisciplinar, o LaPAC favorece a participação não apenas de profissionais de dança pois 
atua como um agente fomentador do intercâmbio entre as várias áreas artísticas, científicas e 
tecnológicas. Portanto, a necessidade está em estabelecer um espaço propício com equipamentos 
de ponta e em possibilitar o enriquecimento e desenvolvimento de grupos de pesquisa que possam 
produzir pensamentos e criações articulados com os conceitos e manifestações contemporâneos.  
 
Grupo de Pesquisa em Ciberdança 
Coordenação: Ludmila C. Martinez Pimentel 
Objetivos: Investigar as interfaces contemporaneas entre a linguagem da dança e das tecnologias 
digitais interativas ou não. 
Grande área: Lingüística, Letras e Artes / Área: Artes / Subárea: Intermedia / Especialidade: Artes 
Visuais e Intermedia.  
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Setores de atividade: Desenvolvimento de Novos Materiais.  
Palavras-chave: Arte e Novas Tecnologias; Ciberdança; Corpo e Contemporaneidade; criação com 
software; Corpo e Tecnologia; Dança e Computação gráfica.  
 
 
Poética da Diferença 
Coordenação: Fátima Daltro 
Descrição: Desde 2004, através de projetos de extensão e pesquisas em dança, venho oferecendo 
junto a uma equipe de professores e alunos, atividades de criação e pesquisa em dança para 
comunidade. Hoje, o projeto Poéticas da (D)iferença, é o lugar onde damos continuidade a essas 
ações, focalizada em comunidades carentes da região de Salvador, especificamente pessoas com 
deficiência, com o objetivo de criar oportunidades para aproxima-los da dança e assim encontrar 
meios para dialogar com essa forma de expressão, desenvolvendo habilidades, a autonomia e, numa 
idéia mais ousada, prováveis multiplicadores. A realização dessas atividades com dança para essas 
pessoas busca possibilitar a construção de conhecimento via dança criando perspectivas de 
entendimento de pertencimento e implicação social.Se configura como uma 
oportunidade/possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Embora seja uma prática que já 
vem se desenvolvendo há algum tempo em todo o mundo, muitas dessas iniciativas vêem esse corpo 
como limitado e incapaz devido à deficiência. Conseqüentemente, a dança é aplicada como uma 
forma de recreação, acabando por reforçar e espetacularizar os estereótipos vitimizadores que 
rondam a imagem dessas pessoas. Este projeto propõe, como diferencial, partir de um outro olhar 
sobre a pessoa com deficiência que vê esse corpo como um outro complexo de possibilidades de 
relações e de poéticas para a dança, um corpo compreendido em sua singularidade múltipla, com 
características, possibilidades e, potencialmente comunicativo. Outro diferencial importante a ser 
citado é uma necessidade que vem se construindo no decorrer da experiência, é a proposta de 
trabalhar conjuntamente as pessoas de laços mais próximos com o aluno (pais, responsáveis e 
acompanhantes), no sentido de irradiar e multiplicar as reflexões e a re-significação de olhares 
sobre corpo e dança no contexto social de cada aluno.  
 
Estudos Corponectivos em Dança 
Coordenação: Lenira Peral Rengel   Gilsamara Moura Robert Pires 
O grupo de pesquisa Estudos Corponectivos em Dança entende que a singularidade não tem ação 
efetiva quando isolada. Suas repercussões visam especificidades em suas linhas de pesquisa, 
entretanto imbricadas quanto a uma compreensão de corpo como corponectivo (mentecorpo 
juntos), com o enfoque que Varela, Thompson e Rosch, (1993) dão ao termo embodiment. As 
questões contemporâneas do corpo se propõem a negar o dualismo. Entretanto, pesquisas e estudos 
do Grupo evidenciam que a ocorrência de uma visão dualista perdura em modos de muitos dualismos 
(Churchland 2004) e não apenas no chamado "dualismo cartesiano". As singularidades conjuntas das 
linhas de pesquisa do grupo propõem uma transformadora mundividência do corpo e suas ações, 
entendendo ações como enações (entendida ação em seus aspectos psicológicos, biológicos, sociais, 
culturais imbricados). Assim, o Grupo de Pesquisa, efetivado tão somente na relação de suas linhas 
de pesquisa, estuda o corpo e a dança em vinculações de enações: na educação e nos 
procedimentos metodológicos artístico-pedagógicos, na política, no comportamento, na economia, 
nos processos criativos que pesquisam seus próprios modos de agir em sentidos percepto-
intelectuais que se dão inseridos em mundo que não é pré-dado. O grupo recém criado (ano 2010) 
conta com professoras doutoras com experiência, pesquisa e engajamento no ensino, pesquisa, 
extensão e no campo artístico cênico, que agora se unem na Escola de Dança da UFBA para enações 
que visam repercutir os dados das pesquisas para a comunidade como um todo. Seus projetos se dão 
e se darão em ações de extensão vinculadas à pesquisa e ao ensino, em pós-doutoramento, 
orientações de estudantes, em eventos, congressos. 
 

Projetos de Pesquisa: 
 
Digitalização e Animação do Movimento com o software LifeForms 

Descrição: Utilização do software LifeForms como ferramenta para criapção de estudos coreográficos 
digitalizados e animados..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação ( 1) / Mestrado acadêmico ( 1) / Doutorado ( 1) .  
Integrantes: Andreia Oliveira - Integrante / Roberto Basilio Fialho - Integrante / edileusa santos - 
Integrante / sueli ramos - Integrante / Sandra Santana - Integrante / Ludmila Cecilina Martinez 
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Pimentel - Coordenador. 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Bolsa / Pro Reitoria de Pesquisa 
e Posgraduaçao UFBA - Bolsa / Universidade Federal da Bahia. 

Interfaces e Softwares para a Performance Interativa 

Descrição: Este projeto visa dar continuidade a pesquisa iniciada no doutoramento junto a 
Universidade Politecnica de Valencia. Trata-se de investigar softwares e tecnologias interativas 
contemporaneas que possam ser aplicadas a construçao de cenas, instalaçoes e outros formatos 
artisticos de qualidade interativa em tempo real. Nesta primeira fase da pesquisa, junto aos 
componentes do "Eletrico - Grupo de Pesquisa em Ciberdança" estaremos desenvolvendo investigaçoes 
artisticas e cientificas com o software Isadora, que é uma das possibilidades de softwares de 
tecnologia interativa..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação (2)/Especialização (2)/Mestrado acadêmico (5) .  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa / Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Bolsa / Pro Reitoria de Pesquisa e Posgraduaçao UFBA - 
Cooperação / Universidade Federal da Bahia.  

 
Análise Crítica da Dança Contemporânea 
Coordenação: Eliana Rodrigues Silva 
Descrição: Este projeto, intitulado Análise Crítica da Dança Contemporânea, consiste no 
desdobramento da pesquisa sobre dança pós-moderna e contemporânea realizado durante os 
estudos de Doutorado em Artes Cênicas, finalizado em dezembro de 2000 e dos estudos realizados 
em estágio Pós-Doutoral na Université de Paris VIII em 2003/2004 centrados na Temática 
Coreográfica Contemporânea. Os estudos mencionados foram publicados no livro Dança e Pós-
Modernidade em 2005 pela EDUFBA, Editora da Universidade Federal da Bahia com o patrocínio da 
FAPESB, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Bahia. Com a pesquisa atual, portanto, 
pretende-se atualizar dados com base nos estudos sobre a análise crítica da dança contemporânea, 
principalmente produzindo literatura especializada e inserindo-se na linha de pesquisa "Poéticas e 
Processos de Encenação do GIPE CIT, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Contemporaneidade, 
Imaginário e Teatralidade", registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, grupo vinculado 
ao Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da UFBA. Esse projeto contribui com os seus 
estudos para a consolidação do sub-grupo de pesquisa sobre Análise Crítica, no qual também fazem 
parte outros docentes do programa e seus respectivos orientandos. Sob a mesma abordagem crítica 
e documental dos estudos de Doutorado e Pós-Doutorado, desde o meu credenciamento como 
professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da 
Bahia, venho atuando no ensino e pesquisa através de um conjunto de ações interligadas, como 
participação em congressos, organização de eventos, publicação de artigos, organização de editoria 
de periódicos, realização de traduções, orientação de mestrandos e doutorandos e do exercício 
didático propriamente dito na graduação e pós-graduação. Dentre os objetivos deste projeto está a 
publicação de um livro sobre crítica de dança. 
 
Diálogo Mestiço 
Coordenação: Gilsamara Moura 
Pesquisa teórico-prática sobre esferas, espirais, círculos, ondas a partir da técnica de Dança 
Contemporânea desenvolvida pelo coreógrafo iraniano Khosro Adibi (Floor Technique). 
Alunos envolvidos: Graduação ( 5) / Especialização ( 2) / Doutorado ( 2) .  
Financiador(es): CENTRO DE DANÇA GESTUS LTDA. - Cooperação. 
 
A Dialética do Corpo – bolsista PIBIC: Isaura Suelen Tupiniquim Cruz. Orientadora: Profa. Dra. 
Jussara Sobreira Setenta. 
  
“Acessibilidade em Trânsito Poético. Poetica da Diferença. Oficinas de Dança para Pessoas com 
Deficiencia e seus Cuidadores. TRAMADAN (Tradução, Mídia, Audiodescrição e Dança)”  - Profª. Drª 
Fátima Daltro 
 
Corpo Performativo: processos de dança contemporânea e implicações na produção de 
protocolos de ensino-aprendizagem da dança.  
Orientadora: Profa. Dra. Jussara Setenta. 
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Dançando com o outro em mim: transe, apropriação cultural e (de) composição coreográfica.  
Orientador Prof. Dr. Fernando Passos. 
 

Festas e Espetacularidades - Profa. Dra Lúcia F. Lobato . 

“GIPE-CIT” Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade do 

PPGAC/UFBa.   

Pesquisadora - Profa. Dra.  Lúcia F. Lobato. 
 
“L ASEPTISATION DES AMBIANCES PIETONNES DE LA VILLE AU XXIE SIECLE” – Profª. Dr. Fabiana D. 
Britto 
 
Memorial da Escola de Dança  
Responsável Profª. Drª. Dulce Aquino 
 
Processos Performativos de Dança e Performance: investigação do cotidiano e desejo. Aluno: 
Tiago Nogueira Ribeiro.   
Orientadora: Profa. Dra. Jussara Setenta. 
 
Por que o Balé? E não a Capoeira?  
Profa. Dra. Suzana Martins. 
 
PROCEDA – Mapeamento das Cadeias Produtivas em Dança nas capitais brasileiras e no Distrito 
Federal.  
Profa. Dra. Lúcia Helena A. Matos e Profa. Dra. Leda Muhana Iannitelli. 
 
Processos de Ensino-Aprendizagem na Dança: Uma Experiência Curricular na Universidade Federal 
da Bahia.  
Prof. Me. Antrifo Sanches 
 
Redanças: Rede Colaborativa em Dança como Ação Política. Profª. Drª. Lúcia A. Matos 
 
Atividades de Extensão 

 
Foram desenvolvidas atividades de Extensão em Projetos de caráter Permanentes e Eventuais.  
 
- Curso Preparatório Pré-Vestibular, Cursos Livres de Pilates, Dança Afro, Dança de Salão, Flamenco, 
Capoeira, Dança para 3ª Idade, Dança do Ventre, Contato Improvisação. 
- Grupo de Dança Contemporânea da UFBa (GDC), com o espetáculo “Pop Up”, apresentando 
temporada no Teatro do Movimento, e na Universidade Federal do Pará.  
- Painéis Performático – foram realizados 02 Painéis Performáticos, com apresentações artísticas de 
alunos, professores e técnicos.  
 
Publicações 
livros: 
 

1. Catálogo 1º Encontro Nacional de Pesquisadores em Dança –  Org. Jussara Sobreira Setenta. 
EDUFBA. 

2. Corpocidade: debates, ações e articulações – Org. Fabiana Dultra Britto e Paola Berenstein 
Jacques. EDUFBA. 

3.  Corpo em Cena. 1. ed. São Paulo: Anadarco, 2010 – Org. Lenira Peral Rengel,  Karin Thrall ; 
Helean Katz ; Paulo Paixão; Jussara Setenta; Zozilena Fróz Costa; Larissa Marques Tibúrcio; 
Enny Parejo; Silvia Geraldi. v. 1. 182 p. 

 
artigos e capítulos de livros: 
 
GREBLER, M. A. S. . Bausch e Brecht, a Dança Teatro e o Drama Épico. In: Caldeira, Solange. (Org.). 
Anais do Segundo SeminEario e Mostra Nacional de Dança-Teatro. Viçosa: Universidade Federal de 
Viçosa, 2010 
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GREBLER, M. A. S. . Dança e Modernidade, uma história feita de geografia flutuante. Memória 
Abrace Digital Anais do VI Congresso , v. 01, p. 0/0-000, 2010. 
IANNITELLI, David. The Dancing Choreographer, compondo danças enquanto se dança, EDUFBA, 
2010. (Artigo completo nos Anais da ANDA) 
MACHADO, A. B. . No Percurso das Imagens do Corpo. Salvador: Edufba, 2010. (Artigo completo nos 
Anais da ANDA) 
SETENTA, J. S. . Do Performativo à Performatividade e ao fazer-Dizer do Corpo. In: III Simpósio e VI 
Mostra de Dança da FAP, 2010, Curitiba. Anais:III Simpósio e VI Mostra de Dança da FAP. Curitiba, 
2010. p. 75-80. 
SETENTA, J. S. . Dança e Performance: proposições e enunciações em performatividade. In: Lenira 
Rengel; Karin Thrall. (Org.). Corpo em Cena. 1 ed. São Paulo: ANADARCO Editora, 2010, v. 1, p. 165-
182. 
MATOS, Lúcia. A formação de artistas-docentes em dança: espaços de incerteza e de ação 
compartilhada e política. In: VI Congresso da ABRACE (Assoc. Brasileira de Pós-Grad. e 
Pesquisadores em Artes Cênicas), 2010, São Paulo. Anais do VI Congresso da ABRACE, 2010. 
PIMENTEL, L. C. M.  La Coreografia Digital Interactiva. In: 5th International Conference Artech 
Envisioning Digital Spaces, 2010, Guimaraes. Proceedings of 5th International Conference Artec 
Envisioning Digital Spaces. Guimaraes, Portugal : Universidade do MInho, 2010. p. 140-149. 
RENGEL, Lenira Peral . Ler a dança com todos os sentidos. São Paulo: Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação, 2010 (Corpo, dança, ensino, aprendizagem). 
 LOBATO, L. F. . Coreoralituras:Uma perspectiva para as Escrituras em ança. In: II Seminário e 
Mostra Nacional de Dança-Teatro, 2010, Viçosa/Minas Gerais. Anais do 2º Seminário e Mostra 
Nacional de Dança-Teatro. Viçosa : CDTB, 2010.  

  
SILVA, E. R. . Os olhos, o brilho dos olhos. Um Traçado Preciso de Dança: Ana Vitória Dança 
Contemporânea. 1 ed. Rio de Janeiro: 7Letras, 2010, v. , p. 42-43.  

 NAVAS, C. ; FERNANDES, C. ; BEZERRA, Antonia P. ; MULLER, Regina P. ; SILVA, E. R. ; MASSA, 
C.D. ; GREINER, C. . Possíveis Caminhos da Pesquisa em Dança sob Enfoque Histórico-Crítico. In: 
Cássia Navas; Marta Isaacson; Sílvia Fernandes. (Org.). Ensaios em Cena. 1 ed. Salvador e Brasília: 
ABRACE e CNPq, 2010, v. 1, p. 198-207.  

CALDEIRA, S. ; LOBATO, Lucia Fernandes ; SILVA, E. R. . Olhar Dança-Teatro: Uma Proposta em 
Movimento. In: Caminhos da Dança-Teatro no Brasil II Seminário e Mostra de Dança-Teatro, 2010, 
Viçosa. Anais do 2º Seminário e Mostrade Dança-Teatro. Viçosa : Universidade Federal de Viçosa, 
2010. 
SILVA, E. R. . Olhar Dança Teatro: Uma Proposta em Movimento. In: VI Congresso Abrace, 2010, São 
Paulo. Anais do VI Congresso Abrace. Salvador e Brasília : ABRACE e CNPq, 2010. v. 1. 
LOBATO, L. F. . Coreoralituras: Uma perspectiva para as escrituras em Dança. In: VI Congresso da 
ABRACE -Arte e ciência: Abismo de Rosas, 2010, São Paulo. VI Congresso da ABRACE - Arte Ciência: 
Abismo de Rosas, 2010.  

 LOBATO, L. F. . Potenciais da Dança para uma Corpo-bio-grafia. In: II ENGRUPE, 2010, Rio de 
Janeiro. Encontro Nacional de Grupos de Pesquisa em Dança- Diálogos e Dinâmicas. Rio de Janeiro : 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO, 2010. 

LOBATO, L. F.; SAJA, José Antônio; SALLES, J. C.; CHAVES, A. M. Dança/Filosofia: Derrida e o 
desafio desconstrucionista da Dança Contemporânea. In: I Encontro dos Programas de Pós - 
graduação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e do Institulo de Psicologia da UFBa, 2010, 
Salvador. Encontro em São Lázaro. Salvador/Bahia: Quarteto Editora, 2010. v. 01. p. 185-186. 
MARTINS, S. M. C. Danças do Brasil: Em busca de um Corpo Onírico. In: VI Congresso da ABRACE, 
2010, São Paulo. VI Congresso - Arte e Ciência: Abismo de rosas, 2010. 
 
Obras Artísticas: 
 
MUHANA IANNITELLI, Leda. “Ilinx To”. Trabalho convidado e desenvolvido com dançarinos de 3 
países para a abertura do Congresso Mundial da World Dance Alliance em New York – julho 2010. 
SILVA, Eliana. “Entre Carmens e Severinas, interpretação”  
QUEIROZ, C. F. P. . “Sem título para climas de movimento e sax”. 
MOURA, Gilsamara. “Pop Up” 
MOURA, Gilsamara . Sobre Todos Nós. 2010 
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EVENTOS 
 
CORPOCIDADE: debates em estética urbana 2 
Rio de Janeiro - Centro de Artes da Maré e Fórum Ciência e Cultura/UFRJ  
20 a 22/novembro 
Salvador – Espaço Cultural Alagados/FUNCEB e Faculdade de Arquitetura/UFBA 
27 a 30/novembro 
 
1º Congresso da ANDA – Associação Nacional de Pesquisadores em Dança  
Escola de Dança/UFBA 
1 a 4/dezembro 

 
PUBLICAÇÕES 

livros 
1. Catálogo 1º Encontro Nacional de Pesquisadores em Dança –  Org. Jussara Sobreira Setenta. 
EDUFBA. 
2. Corpocidade: debates, ações e articulações – Org. Fabiana Dultra Britto e Paola Berenstein 
Jacques. EDUFBA. 
3. Corpo em Cena. 1. ed. São Paulo: Anadarco, 2010 – Org. Lenira Peral Rengel,  Karin Thrall ; 
Helean Katz ; Paulo Paixão; Jussara Setenta; Zozilena Fróz Costa; Larissa Marques Tibúrcio; Enny 
Parejo; Silvia Geraldi. v. 1. 182 p. 

 
 

COLEGIADO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM DANÇA/ANO 2010 
 
O Colegiado dos Cursos de Graduação em Dança, durante o ano de 2010 desenvolveu as seguintes 
atividades: forneceu atendimento a comunidade estudantil da graduação, alunos especiais nacionais 
e estrangeiros, além de público externo. Deu continuidade ao sistema de orientação acadêmica 
redistribuindo turmas a professores orientadores e estabelecendo a orientação (pré-matrícula) 
enquanto regra de escalonamento para efetivação de inscrição semestral em disciplinas e módulos. 
Reuniu periodicamente seus membros para tratar de assuntos deliberativos e demandas acadêmicas 
dos cursos. Nessas oportunidades, analisou processos de distintas naturezas: trancamentos (parcial e 
total); aproveitamento de estudos; matrículas fora do prazo dentre outros. Solicitou aos 
Departamentos vagas em disciplinas/módulos semestrais de acordo com a solicitação de estudantes 
via orientação. Solicitou abertura de curso intensivo para organizar vida acadêmica de estudantes 
prováveis concluintes. Organizou e realizou colação de grau com e sem solenidade de estudantes 
concluintes nos semestres 2009.2 e 2010.1 num total de 48 (quarenta e oito) graduados. Organizou 
e coordenou provas para Edital de Vagas Residuais e para ingresso de estudantes via Exame 
Vestibular. Organizou e coordenou o I Workshop de Avaliação do Projeto Político Pedagógico dos 
Cursos de Dança. Implantou o curso de Licenciatura Noturno e o curso de Bacharelado em Dança 
concluindo a reforma dos cursos de dança de acordo com o PPP recomendado pela Unidade. Fez-se 
representar a partir da coordenação no II Fórum de Coordenadores de Cursos Superiores em Dança, 
realizado na UEA – Universidade Estadual do Amazonas em Maus. Manteve contatos efetivos com a 
SUPAC, SGC e Conselho Acadêmico de Ensino com vistas a resolução de questões e 
encaminhamentos pertinentes a processos e demandas acadêmicas e em cumprimento às rotinas 
acadêmico-administrativas. O ano de 2010 finaliza com um total de 238 (duzentos e trinta e oito) 
alunos ativos. 

 
 

Teatro do Movimento – Eventos em 2010 
 

• Painel Performático - Mostras artísticas de alunos sobre os trabalhos desenvolvidos nos 
módulos de graduação. Duas edições em 2010: o XV Painel foi em julho e o XVI em 
novembro - Coordenado pelos Profs. Leda Muhana Iannitelli e David Iannitelli 

• Seminário acadêmico de pós-graduação (coordenação: Profa. Dra. Lenira Rengel) 
• Seminário do Projeto de Pesquisa sobre o “Corpo Diferente” (coordenação: Profa. Dra. 

Fátima Daltro) 
• I Congresso Nacional da ANDA – Associação Nacional de Pesquisadores em Dança 

(coordenação: Profa. Dra. Jussara Setenta) 
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• Encontro: CORPOCIDADE: debates em estética urbana 2 (coordenação: Profa. Dra. Fabiana 
Britto) 

• Encontro: “Poéticas e Utopias”  
• Ensaios técnicos: Grupo de Pesquisa em Ciberdança; (2) estudantes 
• 6 edições (apresentação) - Projeto Cena Docente – Coordenado pelos Profs. Leda Muhana 

Iannitelli e David Iannitelli 
• Gravações de vídeo estudantil 
• Encenações do projeto de extensão “Jam Session” – Coordenado pela Profa. Dra. Patricia 

Leal 
• Temporadas de espetáculos: “Pop Up” do Grupo de Dança Contemporânea e espetáculo Luz 

Negra 
• Mesa redonda promovida pelos estudantes da Escola 
• Experimentação e apresentação de Vídeo instalação interativo (IHAC) 
• Festival Internacional de Música 
• Seminário Poética da Multidão – Coordenado pela Profa. Dra. Isabele Cordeiro 
• Io. Seminário de Avaliação do Projeto Político-Pedagógico da Escola de Dança da UFBA – 

Coordenado pela Profa. Dra. Jussara Setenta 
 

 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Este ano foi marcado pela implementação das mudanças desenhadas e aprovadas em 2009 – a 
reforma curricular e a reforma da estrutura física da escola de Enfermagem. Foi um ano de desafios 
que exigiu o exercício de tolerância; de flexibilidade e de paciência.  
Neste relatório, o registro das ações desenvolvidas aparece vinculado aos objetivos traçados para 
este ano.  
 
Os atores dessas ações – docentes, discentes e técnico-administrativos, estavam, em dezembro de 
2010, distribuídos como mostram os quadros a seguir: 
 
 
Quadro 1 - Distribuição dos docentes da EEUFBA, segundo a classe e o departamento de lotação. 
Dezembro 2010 
 

DOCENTES DECOM DEMCAE TOTAL 
Auxiliares - - - 
Assistentes 05 11 16 
Adjuntos 18 15 33 
Associados 02 02 04 
Titulares - 01 01 
Substitutos 12 19 31 
TOTAL 37 48 85 
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Quadro 2 – Distribuição dos técnicos administrativos segundo setor de trabalho e categoria 
funcional. Dezembro de 2010. 
 

CATEGORIA FUNCIONAL   SETOR DE 
TRABALHO ASSISTENTE/AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
BIBLIOTECÁRIA SECRETÁRIA 

EXECUTIVA 
OUTROS TOTAL 

Diretoria - - 01 - 01 
Secretaria de Apoio 03 - - 02 05 
Secretaria 
Administrativa 

02 - - 01 03 

Decom 01  - - 01 
Demcae 01  - - 01 
Colegiado de 
Graduação 

01 -  01 02 

Colegiado de Pós-
Graduação 

-  - 02 02 

Comitê de Ética em 
Pesquisa 

01  - - 01 

Biblioteca 04 01 - 01 06 
TOTAL 13 01 01 07 22 
 
Quadro 3 – Distribuição de discentes segundo curso. Dezembro de 2010 
CURSO Nº % 
Graduação 418  
Especialização 115  
Mestrado 42  
Doutorado 21  
Pós-Doutorado 01  
TOTAL 597  
 

 
2 OBJETIVOS/PROPOSTAS, AÇÕES DESENVOLIDAS E RESULTADOS 
 
Neste item apresentamos as ações desenvolvidas e os resultados alcançados relacionados aos 
objetivos definidos para 2010. 
OBJETIVOS/PROPOSTAS AÇÕES DESENVOLIDAS RESULTADOS 

Implantar o novo 
currículo 

Oficinas de programação para 
implantação do novo currículo, com apoio 
de consultoria externa. 

 

Articulação com gestores das secretarias 
estadual e municipal de saúde para 
definição dos campos de prática. 

 

Participação em oficinas conjuntas para 
articulação de espaços de prática. 

 

Articulação com docentes e 
coordenadores dos componentes 
curriculares dos diversos departamentos 
envolvidos com a operacionalização do 
novo currículo. 

 

Planejamento conjunto das unidades 

Novo currículo implantado. 

 

Campos de práticas regulados 
pelas secretarias, municipal e 
estadual, de Saúde. 

 

Projetos de intervenção 
articulados com os serviços 
em desenvolvimento 
(capacitação de gestores da 
rede básica; estruturação de 
salas de situação; combate 
violência; clínica ampliada, 
entre outros) 

 

Componentes curriculares do 
primeiro semestre 
operacionalizados de forma 
articulada. 
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curriculares. 

 

Oferta, pelos Departamentos, de todos os 
componentes curriculares demandados 
pelo colegiado de Graduação. 

 

Orientação acadêmica dos alunos do 
Curso. 

 

Desenvolvimento de atividades pelo PET 
na perspectivas de contribuir para o 
despertar de uma consciência critica 
do(a)s participantes sobre  o novo 
processo de ensino aprendizagem.  

 

Constituição do núcleo para 
acompanhamento e avaliação da 
implementação do novo currículo. 

 

Oficina do núcleo de acompanhamento e 
avaliação para elaboração do plano de 
acompanhamento da implantação do 
currículo. 

 

Oficinas, com apoio de consultoria 
externa, para definição dos mecanismos e 
estratégias para avaliação da 
implementação do novo currículo.  

 

56 componentes curriculares 
da graduação 
operacionalizados pelos 
departamentos da EE. 

 

Realização do primeiro 
momento de avaliação – fala 
dos estudantes. 

 

Proposta de matriz de 
indicadores de avaliação em 
processo de elaboração. 

Ampliar a articulação 
entre as unidades 
acadêmicas, em 
particular as unidades da 
área da saúde 

 

Elaboração e implementação de projetos 
conjuntos. 

 

Participação na elaboração dos projetos 
de residência multiprofissional do HUPES 
e da Maternidade Climério de Oliveira. 

 

Oferta de componentes curriculares para 
as Residências multiprofissionais. 

Desenvolvimento do PET 
Saúde da Família; PET 
Vigilância em Saúde e Pró-
Saúde com envolvimento de 
docentes e discentes da 
enfermagem; nutrição; saúde 
coletiva; medicina; 
odontologia; farmácia; 
medicina veterinária; 
psicologia; fonoaudiologia; 
serviço social. 

Desenvolvimento de 05  
Atividades Curriculares em 
Comunidade 

Operacionalização de 
componentes curriculares das 
residências multiprofissionais 
(Hupes e Maternidade 
Climério de Oliveira). 

Adequar a infraestrutura 
física e de equipamentos 
às necessidades 
acadêmicas e do trabalho 
pedagógico. 

Acompanhamento do processo de reforma 
física da Escola. 

 

Desencadeado o processo de captação de 
recursos e aquisição de materiais e 
equipamentos para estruturar o 

08 salas de aula já 
reformadas e equipadas. 

 

Materiais, equipamentos e 
mobiliário já empenhados 
para compra. 



Universidade Federal da Bahia                                                           Relatório de Gestão 2010 
 

 

 34 

Laboratório de Habilidades (emenda 
Lídice da Mata); equipar as salas de aula 
e outros espaços para desenvolvimento de 
projetos de ensino, extensão e pesquisa – 
carteiras escolares, quadros brancos, data 
show, software (emenda Alice Portugal); 
mobiliar e equipar o setor administrativo 
e os auditórios (Reuni). 

 

Participação na elaboração da projeto 
para o UMA-SUS. 

 

Assegurado recursos, na 
ordem de R$520.000,00, para 
adequação física e aquisição 
de materiais e equipamentos 
para estruturação do 
Laboratório de Tecnologia 
Educacional, incluindo 
auditório para 
videoconferência (projeto 
UMA-SUS)  

Fortalecer o programa de 
Pós-Graduação para 
Alcance do conceito 5 na 
próxima avaliação da 
CAPES 

Incentivo às (os) docentes para 
participação na Pós-Graduação; 

 

Definição de estratégias para o ano de 
2011. 

Apoio às atividades do programa de Pós-
Graduação. 

Mobilização para alocar pessoal, 
principalmente um técnico administrativo 
para atuar na secretaria do colegiado de 
pós-Graduação. 

Alocação de materiais e equipamentos 
solicitados. 

Oferta dos componentes curriculares 
previstos. 

Apoio material, financeiro e de pessoal à 
Revista Baiana de Enfermagem (colocação 
de 02 estagiárias; negociação com a 
EDUFBA para impressão de números da 
revista; financiamento para organizar e 
publicar números da Revista) 

Implementação das atividades do CEPEE: 

 

Orientações a pesquisadores de iniciação 
científica, de trabalho de conclusão de 
curso, de dissertação de mestrado, de 
teses de doutorado, e aos demandantes 
da comunidade. 

 

Divulgação dos Conteúdos das Legislações 
oriundas da CONEP. 

 

Incentivos à produção acadêmica 
(publicação) 

Credenciamento de mais uma 
docente no Programa de Pós-
graduação.  

 

Credenciamento de 04 
(quatro) novos doutores.  

Realização dos eventos 
previstos. 

 

Internacionalização do 
programa através da 
realização de bolsas 
sanduíche (Universidade de 
Montreal; Universidade de 
Larval; Universidade 
Complutense de Madrid 
;Universidade de Minho). 

 

Formação de 04 doutoras e 21 
mestres 

 

01 (um) captação de um pós-
doutorado 

 

Qualificação de mais uma 
docente em pós-doutorado; 

  

Captação de financiamento 
para 02 (dois) projetos de 
pesquisa aprovados.  

 

01 assistente administrativo, 
admitido através do concurso 
público. 

 

01 estatística cedida pelo 
Instituto de Saúde Coletiva. 

 

32 componentes curriculares 
operacionalizados pelo 
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Decom e 03 pelo Demcae. 

 

Publicado o último número de 
2008  

 

Enviado para a gráfica o 
número de 2010. 

 

Aumento de emissão de 
pareceres consubstanciados 
sobre Protocolos de Pesquisa. 

Incentivar a interação 
interdepartamental. 

 

Realização de reuniões conjuntas para 
ajustes do planejamento. 

 

Estabelecimento de pactos e acordos de 
cooperação interdepartamental.  

 

 

Disponibilização de carga 
horária docente e cooperação 
entre os Departamentos para 
a operacionalização dos 
componentes curriculares 
previstos.  

 

Operacionalização conjunta 
de vários componentes 
curriculares. 

Elaborar o novo 
regimento interno da 
EEUFBA 

Constituição do grupo para elaboração da 
proposta do novo regimento interno da 
Escola. 

 

Estabelecimento de agenda de discussão 
e aprovação do novo regimento.  

Proposta inicial de regimento 
interno elaborada, discutida 
na Congregação e 
disponibilizada à comunidade 
da EE para análise e 
contribuições. 

 

Redefinição de novo 
calendário para discussão 
geral da proposta e 
aprovação na Congregação. 

Fortalecer a 
estruturação do Núcleo 
de Memória da EEUFBA 

Digitalização de todo o acervo 
documental do Núcleo 

 

Identificação, restauração e digitalização 
do acervo fotográfico 

 

Elaboração do projeto de criação do 
museu da Escola de Enfermagem da 
UFBA.  

 

Pesquisa e produção de texto sobre as 
obras de Hansen Bahia na Escola de 
Enfermagem da UFBA. 

 

Pesquisa sobre o mobiliário da EEUFBA 
período década de 1950. 

 

Produção de texto para a 
Revista Baiana de 
Enfermagem sobre o Núcleo 
de Memória da Escola de 
Enfermagem 

 

Diagnóstico sobre as 
condições de conservação das 
obras de Hansen Bahia na 
Escola de Enfermagem da 
UFBA 
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Pesquisa sobre a coleção de utensílios 
domésticos da EEUFBA 

 

 

 

Estimular a participação 
política qualificada dos 
estudantes nos espaços 
de decisão na Escola, na 
Ufba e na sociedade 

Estímulo, por parte do DA, à participação 
de estudantes em eventos e em 
atividades de mobilização política. 

 

Apoio da direção às atividades de 
divulgação do DA. 

 

Apoio dos dirigentes da EE à organização 
das semanas do calouro. 

 

 

Mobilização para assegurar um espaço de 
convivência na EE. 

 

Mobilização para realização do 
planejamento estratégico do DA para 
2011. 

Participação no XXXIII 
encontro nacional de 
estudantes de enfermagem, 
em Recife-Pe. 

 

Presença de representantes 
do DAENF em todos eventos 
da Executiva Nacional e no 
Conselho de Entidades de 
Base do DCE da UFBA. 

 

Participação de 
representantes estudantis no 
ato em Brasília em defesa das 
30 horas como carga horária 
máxima para a profissão. 

 

Participação em debates e 
processos eleitorais – DCE e 
Reitor. 

 

Participação em atividades da 
Semana Brasileira de 
Enfermagem. 

 

Participação em reunião para 
construção da metodologia e 
durante a realização do IV 
Congresso Brasileiro de 
Estudantes de Enfermagem e 
participação no, em São 
Paulo. 

 

Campanha e boicote ao 
ENADE. 

 

Participação nas 
comemorações dos 30 anos do 
Sindicato dos Enfermeiros do 
Estado da Bahia. 
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Organização e realização da I 
Jornada Baiana de Saúde 
Pública, em conjunto com o 
DA de enfermagem da UEFS. 

 

Participação em atos de 
defesa da assistência 
estudantil, em conjunto com 
o DCE. 

 

Participação na I Mostra 
parceria UFBA/DSSF; I Mostra 
de experiências positivas do 
PET Saúde da Família e 
Vigilância em Saúde e II 
Mostra da EEUFBA (foco na 
avaliação da implantação do 
PP) – dezembro de 2010. 

 

Publicação do jornal “O 
Mumuca” – VII; VIII  

 

Realização da XI e XII semana 
do calouro da EE. 

 

Estrutura física para o espaço 
de convivência incluída no 
plano diretor físico e já em 
fase de conclusão das obras. 

 

Prioridades e estratégias já 
definidas para 2011. 

 

3 PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA  

TÍTULO COORDENADOR FINANCIAMENTO 

Avaliação da gestão descentralizada da vigilância 
epidemiológica no Estado da Bahia 

Cristina Melo CNPq 

Construção, Validação e Padronização da Escala de 
Qualidade de Vida para Portadores de Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (EQV-DORT) 

Igor Menezes 
MCT/CNPq 

Construção, Desenvolvimento e Validação da Escala de 
Intenções Comportamentais de Cidadania Organizacional 
(EICCORG) 

Igor Menezes 
FAPESB 

Desenvolvimento da Versão Eletrônica Brasileira do Teste 
Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST), 
Padronização, Validação 

Igor Menezes 

CNPq 

Desenvolvimento e Validação de Instrumentos e 
Indicadores Educacionais da Prova Brasil 

Igor Menezes INEP 

Práticas e representações sociais de profissionais de saúde 
acerca do consumo de drogas por mulheres: um olhar 
numa perspectiva de gênero. 

Jeane Freitas 
FAPESB 

Fatores de vulnerabilidade na saúde das crianças e 
adolescentes de São Francisco do Conde 

Climene Laura 
Camargo  

FAPESB 
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A vivência do luto por mulheres que abortaram Solange Gesteira CNDCT 
Ocorrência de gravidez não planejada em áreas de 
cobertura do PSF, Salvador- BA 

Edméia Coelho CNPq 

Acesso de mulheres ao cuidado em saúde: determinações 
de gênero e raça/cor 

Enilda Nascimento CNPq 

O avesso da amamentação: representações, sentido e 
significado para mulheres soropositivas para os vírus HIVe 
HTLV 

Enilda Nascimento 
CNPq 

As transformações do cuidado de saúde e enfermagem em 
tempos de AIDS: representações sociais e memórias de 
enfermeiros e profissionais de saúde no Brasil 

Mirian Paiva/ 
Denize de Oliveira CNPq 

Corpo e Sexualidade de Mulheres Cronicamente Feridas: 
imagens e representações sociais 

Mirian Paiva CNPq 

Fatores Relacionados ao Retardo Pré-Hospitalar de Pessoas 
que Sofreram Infarto Agudo do Miocárdio: Diferenças entre 
Gêneros. 

Fernanda Carneiro 
Mussi FABESP 

A influência de fatores cognitivos e emocionais no retardo 
pré- hospitalar: diferenças entre homens e mulheres que 
sofreram infarto do miocárdio 

Fernanda Carneiro 
Mussi 

CNPq 
PIBIC/UFBA 

 
A influência do componente ambiental no retardo pré 
hospitalar de homens e mulheres que sofreram infarto 
agudo do miocárdio. 

Fernanda Carneiro 
Mussi 

CNPq 
PIBIC/UFBA 

 
Construção e Validação de uma Escala de Conforto para 
Familiares de Pessoas em Estado Crítico de Saúde 

Fernanda Carneiro 
Mussi 

CNPq 
PIBIC/UFBA 

 
Etapa quantitativa da validação de instrumento de medida 
de conforto: análise da dimensionalidade do constructo 

Fernanda Carneiro 
Mussi 

CNPq 
PIBIC/UFBA 

 
Etapa quantitativa da validação de instrumento de medida 
de conforto: avaliação da discriminação dos itens e da 
confiabilidade da escala 

Fernanda Carneiro 
Mussi  

Compreensão do Significado da Dor como Sintoma 
Prodrômico do Infarto Agudo do Miocárdio  

Fernanda Carneiro 
Mussi 

 

O grupo de convivência no existir da pessoa idosa Tania Maria de Oliva 
Menezes  
 

PIBIC 

Ocorrência de gravidez não planejada em áreas de 
cobertura do PSF, Salvador 

 Edméia Coelho CNPq 

O Avesso da amamentação: representações, sentido e 
significado para mulheres soropositivas para os vírus HIV e 
HTLV 

Mirian Santos Paiva 
CNPq 

 
3.1 PROJETOS DE PESQUISA NÃO FINANCIADOS 

TÍTULO COORDENADOR FINANCIAMENTO 

Fatores de risco cardiovascular: implicações para o 
cuidado a saúde   

Fernanda Carneiro Mussi Não há 

Impacto do treinamento em asma sobre o 
conhecimento de profissionais de saúde, acadêmicos 
e comunidade em Salvador-Bahia 

Carolina de Souza Machado- 
 Não há 

Gerenciamento de risco no idoso com acidente 
cerebral 

Larissa Chaves Pedreira  

Não há 

Como vivem os idosos com dependência na 
comunidade e seus cuidadores 

Larissa Chaves Pedreira Não há 

Envelhecendo e vivendo nas ruas: A exclusão 
familiar e social na velhice na Cidade do salvador 
Bahia 

Maria do Rosário de Menezes   
 Não há 

Envelhecimento, Família e Institucionalização de 
idosos 

Maria do Rosário de Menezes   
 

Não há 
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Fatores de vulnerabilidade na saúde das crianças e 
adolescentes de São Francisco do Conde 

Nadirlene Pereira Gomes  
 

Não há 

Especialização sob forma de residencia da eeufba : 
impacto no âmbito social, profissional, pessoal e nas 
práticas do cuidar, ensino e pesquisa 

Nadirlene Pereira Gomes  
 Não há 

Lazer na terceira idade Tania M. de Oliva Menezes  
 

Não há 

O fenômeno das drogas e a saúde das mulheres na 
mídia escrita brasileira: uma análise de gênero 

Jeane Freitas Não há 

Concepções e necessidades de saúde e 
características da comunidade do Alto do São João, 
Salvador - Ba 

Mariza Almeida 
Não há 

Concepção das Puérperas sobre o Cuidado de 
Enfermagem no Alojamento Conjunto na Perspectiva 
da Humanização 

Mariza Almeida 
Não há 

O pensamento feminista na Escola de Enfermagem 
da UFBA 

Sílvia Ferreira Não há 

Consulta de Enfermagem Domiciliar no Seguimento 
de Crianças Prematuras 

Sônia Lorena Não há 

 

   4 PRINCIPAIS PROJETOS DE EXTENSÃO  

TÍTULO COORDENAÇÃO SIATEX 

Projeto de Educação Permanente para gerentes da Atenção 
Básica no Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário 

Cristina Melo 1718/2010 

Implantação núcleo de tecnologia e educação permanente à 
distância para a área da saúde. Salvador: MS/UNESCO/UFBA, 
2006-2011. 

Gesilda Lessa 1932/2006-2011 

Prática educativa com gestantes: socializando saberes e práticas Mariza Almeida  
Atividades educativas com as gestantes: ferramenta para o auto-
cuidado. 

Mariza Almeida  

Implantação do Centro de Parto Normal - MARIETA DE SOUZA 
PEREIRA 

Normélia Diniz 1780/2010-2011 

Promoção da saúde no cuidado a pessoa idosa: ações assistenciais Tânia Menezes 1970/2009 
Promoção da saúde no cuidado a pessoa idosa: ações educativas Tânia Menezes 1960/2009 
 

4.1 PROJETOS DE EXTENSÃO PERMANECER 

TÍTULO COORDRNAÇÃO APOIO 

Educação em saúde direcionada à prevenção e ao 
controle das Hepatites B e C no bairro Vale das 
Pedrinhas em Salvador - BA 

 
Michele Mandagará de 

Oliveira 

Permanecer 

Implementação do Espaço Alternativo – EPA. 
Maternidade Tsylla Balbino Isa Nunes Permanecer 

Organização do Núcleo de Excelência Clínica para o 
Programa de Saúde da Família (PSF) em Salvador 

Maria Enoy N. Gusmão Permanecer 

Promoção da Saúde e Cidadania na Comunidade de Alto 
do São João – Salvador - Bahia 

Mariza Almeida Permanecer 

Promoção da Saúde para o enfrentamento da violência 
no Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário Cristina M. M. de Melo Permanecer 

 

4.2 PRINCIPAIS CURSOS DE EXTENSÃO 

CURSO COORDENAÇÃO SIATEX 

Auditoria em sistemas e serviços de saúde Ester de Souza Costa Curso regular da EEUFBA 
Especialização em Centro Cirúrgico sob a 
forma de Residência. 

Ana Lúcia Cordeiro Curso regular da EEUFBA 

Especialização em Unidade de Terapia Larissa Chaves Pedreira Curso regular da EEUFBA 
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Intensiva sob a forma de Residência. 
Especialização em enfermagem intensivista 
sob a forma de Residência 

Larissa Chaves Pedreira Convênio UFBA/Instituto 
Sócrates Guanaes/SESAB. 

Educação em primeiros socorros e suporte 
básico de vida 

Maria Tereza Brito Mariotti 
de Santana 

2383 

Curso de atualização em gerenciamento de 
enfermagem 

Katia Conceicao 
Guimaraes Veiga 

2345 

Preceptoria de enfermagem hospitalar Maria Tereza Brito Mariotti 
de Santana 

2153 

Curso de elaboração de projeto de pesquisa 
em saúde 

Ester Costa e Gesilda 
Lessa 1964/2010 

Curso de metodologia do trabalho científico Igor Menezes 2030/2010 

 

 

5 EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA ESCOLA 

 
• XI e XII “Semana de calouros”. DA/PET/Colegiado de Graduação. 2010.1 de 01 à 05/03/2010; 

2010.2  de 11 à 13/08/2010. 
• 71ª Semana Brasileira de Enfermagem – Enfermagem: o poder do cuidado. Parceria com ABEn. 

Mai. 2010. 
• Exposição Escola de Enfermagem: Mulher e Inclusão Social, na Associação Baiana de 

Enfermagem, no período 6 a 12 de maio de 2010.  
• Encontro de atualização dos membros do Colegiado de Graduação, da Congregação da EEUFBA e 

das representantes nos Conselhos Superiores – outubro 2010. 
• “Roda de conversa” e oficina com docentes e discentes para tratar da avaliação do currículo – 

novembro de 2010. 
• III Fórum de Auditoria em Sistema e Serviços de Saúde. De 02 à 06/11/2010 
• Simpósio Brasileiro e Sul-Americano de Salvamento Aquático. 14 à 18/09/2010 
• V Encontro Regional de Pós-Graduação em Enfermagem do Nordeste: Internacionalização da 

Pós-Graduação em Enfermagem: avanços e perspectivas. Dez. 2010. 
• Seminário para discussão de estratégias para o avanço do PGENF. Setembro 2010 
• I Mostra parceria UFBA/DSSF; I Mostra de experiências positivas do PET Saúde da Família e 

Vigilância em Saúde e II Mostra da EEUFBA (foco na avaliação da implantação do PP) – dezembro 
de 2010.  

 

 

6 CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS 
 
World Learning/School for International Trainig (SIT);  
Secretaria Estadual de Saúde da Bahia;  
Secretaria Municipal de Saúde de Salvador;  
UFRJ/UNATI/UEA – Projeto BVS Enfermagem;  
Ministério da Saúde – Rede BVS Enfermagem;  
Hospital São Rafael;  
Instituto Cárdio-pulmonar,  
Hospital Espanhol  
Centro de Estudos e Pesquisas Sócrates Guanaes/Hospital da Cidade. 
Universidade Aberta de Lisboa 
Universidade de Sussex (Inglaterra) 
Universidade de Montreal-Canadá 
Universidade de Laval-Canadá 
Universidade Complutense de Madri 
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7 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Vale salientar, ainda, que a EEUFBA participa de projetos da UFBA que envolvem a articulação entre 
os cursos área da saúde, visando uma formação e atuação multiprofissional, voltada para o 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Dentre eles: 

• Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE) –  
Ministério da Saúde. 

• PET Saúde da Família 
• PET Vigilância em Saúde  
•  

Acaba de ser aprovado (dezembro de 2010) o PET Saúde Mental 
 

É preciso, também, registrar as dificuldades enfrentadas pela Escola, durante este ano. Dentre elas, 
merece destacar: 
 

• Ambiente físico insalubre. Ocorrência de problemas de saúde ocupacional. Espaços 
inadequados ao desenvolvimento das atividades acadêmicas, em decorrência da 
desorganização do processo de reforma conduzido por uma empresa que não cumpre os 
acordos contratuais referentes a prazos e qualidade dos serviços executados.  

• Serviço de higienização precário, comprometendo a saúde dos trabalhadores e usuários da 
Escola, inclusive dos próprios trabalhadores da higienização. 

• Implantação de novos componentes curriculares concomitantes com componentes do 
currículo antigo, dando excessiva carga horária docente de ensino, em decorrência da 
impossibilidade de contratação de novos professores substitutos 

• Aumento das atividades do Colegiado de Graduação sem o devido suporte técnico-
administrativo. 

• Contratempos gerados durante o processo de matrícula devido ao não reconhecimento das 
matrizes de transição no SIAC; 

• Demanda de Colegiado, para o planejamento do departamento, acima de realidade.  
• Falta de copiadora para impressão dos documentos necessários para o desenvolvimento das 

atividades administrativas e acadêmicas. 
• Acervo da biblioteca defasado 
• Contornar conflitos entre usuários do campus Canela, em decorrência da falta de espaço 

para estacionamento. 
• Baixa produção científica de docentes e discentes; 
• Funcionamento precário da secretaria do Programa de Pós-Graduação, em decorrência da 

falta de pessoal. 
• Revista Baiana de Enfermagem sem estrutura para o funcionamento  
• Serviço de segurança não efetivo, deixando a Escola vulnerável à todo tipo de violência, 

incluindo roubo do patrimônio. 
• Pouca participação dos estudantes nos espaços de decisões da Escola, resultando na 

diminuição da atuação política do DA na gestão da EE. 

 

 
 

ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 
Objetivos, metas e ações  

 
O objetivo do HOSPMEV é desenvolver atividades de ensino na área de saúde animal, propiciar 
atividades de extensão que atendam aos anseios da comunidade e programar pesquisas.  
 
Atualmente, trabalham 26 professores, sendo 90% doutores, que disponibilizam seus saberes para 
um número aproximado de 800 alunos por semestre. Sendo oferecidas 40 disciplinas 
profissionalizantes do curso graduação, 11 para os alunos da residência e 25 de pós-graduação. 
Percebe-se, então, que este hospital é o coração do ensino da Medicina Veterinária.  
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O hospital participa ativamente na oferta de serviços à comunidade, por meio da Extensão, com a 
coordenação do atendimento ambulatorial em clínica cirúrgica e médica e dos laboratórios de 
Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Reprodução, Toxicologia, Diagnóstico das Parasitoses dos 
Animais, Bacterioses, Viroses, Infectologia e Georreferenciamento. 
 
Outro aspecto relevante é a pesquisa científica e tecnológica no Hospital, que se organiza em oito 
grupos, com registro CNPq, no qual os professores estão certificados na Plataforma Lattes. 
Atualmente desenvolvem 40 projetos de pesquisa, muitos destes com financiamento externo por 
agências de fomento. Tal assertiva vem gerando crescente produção científica em periódicos 
indexados nacionais e internacionais nas diferentes linhas de pesquisa e a contemplação de alunos e 
professores com 27 bolsas de Iniciação Científica/PIBIC, duas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação/PIBITI, 20 bolsas do Projeto Permanecer, três bolsas PRODOC (CAPES, CNPq 
e FAPESB), 34 bolsas de mestrado e doutorado (CAPES, CAPES/REUNI, CNPq e FAPESB) e um 
convênio PROCAD NF08/CAPES. 
Ressalta-se ainda o envolvimento dos docentes em intercâmbio com instituições nacionais e 
estrangeiras, em destaque a parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão/JICA, 
através do treinamento de nove professores desta Instituição de Ensino Superior em diferentes 
Instituições no Japão, implantação do “Programa de Treinamento para Terceiros Países (TCTP)”, 
desde 2000, em caráter anual, e que presta atualização de médicos veterinários, oriundos de países 
da América Latina e África (de língua portuguesa). De maneira semelhante, o convênio com os 
Estados Unidos da América, possibilita intercâmbio bi-lateral de alunos de graduação. 
 
O Hospital de Medicina Veterinária em números: 
 

DESCRIÇÃO NÚMERO / ANO 
Professores 26/2009 
Técnicos de nível superior 15/2009 
Técnicos de nível médio 15/2009 
Alunos de graduação, pós-graduação e residência 847/2009 
Trabalhos publicados em periódicos científicos 85/2007-2009 
Atendimento clínica médica e cirúrgica 3604/2009 
Exames laboratoriais realizados 7412/2009 
Recursos arrecadados com projetos de pesquisa 2008-2009.  R$ 1.047.676,12 

 
 

O grande desafio hoje do HOSPMEV é dar continuidade e aprofundar os trabalhos voltados para o 
desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão, desta forma buscar-se-a: 
 
• Ações para readequação do Hospital de Medicina Veterinária no campus universitário de Ondina.  
• Readequação e recuperação física parcial de setores do HOSPMEV, enquanto a recuperação geral 

e definitiva não estiver com o aporte financeiro aprovado e disponibilizado. 
• Aquisição e distribuição de equipamentos novos e usados.  
• Ações para captação de recursos para execução de projetos definidos e não executados. 
• 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.  

• Manutenção do propósito de Inserção do Laboratório de Reprodução Animal no cenário produtivo 
da EMV – Seja do ponto de vista de pesquisa como o de extensão. 

• Reestruturação do centro cirúrgico de grandes animais, de forma a otimizar seu uso para 
atividades correlatas, como sala cirúrgica para desenvolvimento de atividades didáticas. 

• Sedimentação de Programa de Especialização sob a forma de Residência Médico – Veterinária, 
através da certificação junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária e com a ampliação de 
vagas e de áreas contempladas; 

• Implementação de normas e procedimentos de biosegurança para os Setores de Clínica e Cirurgia 
do HOSPMEV. 
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Principais projetos de pesquisa: 
 
• Efeitos da infusão contínua de propofol sobre parâmetros hemodinâmicos, ventilatórios, 

hemogasométricos e movimentação celular, em coelhos submetidos ao pneumoperitônio e 
mantidos em cefalodeclive ou em posição horizontal. 

• Avaliação eletrocardiografica, ventilométrica e hemogasométrica de coelhos anestesiados com 
isofluorano ou sevofluorano e submetidos à ventilação espontânea ou controlada a volume.  

• Desenvolvimento de um aplicativo multimídia como instrumento de apoio ao ensino da disciplina 
de técnica cirúrgica veterinária.   

• Caracterização da resposta inflamatória nos carcinomas mamários da cadela. 
• Sexagem de espermatozóides ovinos por centrifugação em gradiente de densidade. 
• Fecundação de oócitos de bijupirá (rachycentron canadum) utilizando sêmen fresco e 

criopreservado 
• Criopreservação de sêmen de bijupirá. 
• Administração de ácido ascórbico para o desvio da proporção do sexo em cadelas diagnosticadas 

em estro por citologia vaginal. Início: 2009 -  universidade federal da bahia. 
• Expressão da cox-2 e caracterização da resposta inflamatória nos carcinomas de mama de 

cadelas. 
• Caracterização da resposta inflamatória nos carcinomas de mama da cadela.  
• Estudo soroepidemiológico da leptospirose em animais silvestres no estado da bahia, brasil. 
• Estudo soroepidemiológico de potenciais agentes zoonóticos em callithrix jacchus e callithrix 

penicillata no estado da Bahia. 
• Estudo da microbiota conjuntival bacteriana em cães clinicamente sadios. 
• Estudo da microbiota conjuntival em callithrix jacchus e callithrix penicillata. 
• Estudo da microbiota conjuntival bacteriana em cães portadores de ceratoconjuntivite seca. 
• Proposta de um sistema de vigilância epidemiológica da tuberculose bovina no estado da bahia: 

caracterização molecular e análise espacial da distribuição de mycobacterium bovis no estado. 
• Prevalência da leptospirose no rebanho eqüino da microrregião do recôncavo do estado da bahia 
• Polivinilpirrolidona-iodo (pvp-i) em base aquosa nas concentrações de 0,1% e 0,5% na antissepsia 

de campo oftálmico de cães. 
• Pesquisa sobre a desenvolvimento de pcr multiplex para diagnóstico de babesia caballi e 

theileria equi e comparação com nested pcr e amplificação isotérmica de dna (dissertação de 
mestrado em andamento – danielle custódio leal – orientador: profº dr. Cláudio roberto 
madruga). 

• Prevalência de atopia e de toxocaríase e estudo de associação entre atopia e esta helmintíase 
em cães mestiços vermifugados ou não vermifugados da cidade de salvador, bahia (dissertação 
de mestrado concluída em outubro de 2009 – sabynne christina silva regis –Padronização e 
validação de pcr-rflp para biomonitoramento de frangos expostos a aflatoxinas  

• Caracterização e classificação das diferentes cardiomiopatias em cães de salvador e municípios 
do litoral norte. 

• Relação da expressão de colectinas em caprinos com infecção por nematóides gastrintestinais. 
• Produção de anticorpos monoclonais contra neospora caninum e utilização em teste 

imunohistoquímico (tese de doutorado em andamento  
• xenodiagnóstico para avaliação da transmissibilidade de leishmania chagasi a lutzomyia 

lonsipalpis em cães sob intervenção vacinal contra leishmaniose viceral (projeto aprovado em 
editais fapesb – cnpq / 2009 

• Estudo da fauna flebotomínica transmissora de leishmania na cidade de salvador e municípios do 
litoral norte da bahia  

• Realização de elisa e cultivo de aspirado esplênico para determinação do perfil de igg total, 
igg1, igg2 e parasitismo em cães sob intervenção vacinal contra leshmaniose visceral (projeto ic 
concluído em novembro de 2009  

• Realização de exame parasitológico de aspirados esplênicos e de linfonodo para pesquisa de 
infecção por leishmania em cães vacinados contra leishmaniose visceral  

• Realização de elisa. Indireto para diagnóstico sorológico de infecção por leishmania em cães 
vacinados contra leishmaniose visceral- 

• Divulgação de conceitos de guarda responsável de animais de companhia e responsabilidade 
ambiental: sensibilização para prevenção de zoonoses, bem-estar animal e sanidade do meio 
ambiente em salvador  
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• Realização de pcr para diagnóstico molecular de infecção por leishmania em cães vacinados contra 
leishmaniose visceral  

 
 
 
Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e pós-graduação 
 
Intercâmbio de natureza acadêmica 

 
• Projeto PROCAD novas fronteiras edital 08/2008 submetido à Capes pelo Programa de pós-
graduação em Ciência Animal nos Trópicos, da Universidade Federal da Bahia (instituição lider) em 
consonância com o Programa de Pós-graduação em Cirurgia Veterinária da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal – UNESP. 
  
• Laboratório de Monitoramento de Doenças pelo SIG (LAMDOSIG), através da coordenação do 
Convênio Internacional FIPSE/CAPES – Programa de Intercâmbio Brasil/Estados Unidos de Educação 
Superior da Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do 
Ministério da Educação do Brasil e pelo Fund for the Improvement of Postsecondary Education 
(FIPSE), do Departamento de Educação dos Estados Unidos. 
 
 
Eventos 
 

• I Curso Teórico - Prático de Anestesia de cães e gatos - Proposta n. 666 – Pró-Reitoria de 
Extensão – Relatório n. 113 

• I Simpósio de Neurologia Veterinária da EMEV/UFBA – I NEUROVET 
 
 
Informações complementares 
 
A administração do Hospital Veterinário, ao longo do ano de 2009, continuou em um trabalho 
conjunto com os corpos docente e técnico-administrativo, empenhando-se, fundamentalmente, em 
gerenciar e a reduzir os custos inerentes às suas atividades de ensino e de extensão, tendo, 
entretanto, a preocupação em manter e disponibilizar condições satisfatórias para a realização das 
atividades didática e extensionista.  
 
Paralelamente a este trabalho, essa administração continuou empenhando-se também em buscar 
mecanismos concretos para propiciar melhorias infra-estruturais, operacionais e de acesso dos 
corpos docente, técnico e, especialmente, discente, por exemplo, às inovações terapêuticas e 
tecnológicas, através de propostas de convênios com laboratórios e empresas que comercializam 
produtos médico-veterinários.  
 
Temos a certeza de que a postura adotada por esta administração continuou pautando-se em 
princípios democráticos por ter sido justa e participativa, voltada para o resgate do nome, dos 
valores morais, dos princípios éticos, da consciência do papel gerador e divulgador de ciência dos 
profissionais e discentes que nele trabalham e estudam, respectivamente, muito embora sempre 
restando muito a realizar. 
 
 
 
 

ESCOLA DE MÚSICA 
 
 
Em atendimento ao disposto no inciso VII, Art. 41do Regimento Geral da UFBA, que estabelece as 
competências do Diretor de Unidade, apresento à Vossa Magnificência o Relatório Anual de 
Atividades da Escola de Música.  
 
Durante todo o ano de 2010, a Escola de Música esteve envolvida com a elaboração de seu novo 
Regimento Interno que a adequará às normas estabelecidas no Estatuto e Regimento Gerais desta 
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Universidade. Com sua elaboração sob a responsabilidade de uma comissão Ad Hoc designada pela 
Congregação da EMUS, o Regimento está em fase final de formatação e deverá ser apreciado pela 
Congregação da EMUS no início de Fevereiro de 2011.  
 
A elaboração deste documento foi marcada por um amplo processo de discussão com toda a 
comunidade da EMUS, através de encontros com os diversos setores da unidade como 
departamentos, colegiados, corpo docente e discente, Orquestra Sinfônica e Madrigal e corpo 
administrativo. Este processo, altamente democrático, resultou numa minuta, a ser apreciada pela 
Congregação, que reflete o atual estágio de amadurecimento da unidade em relação a seus 
objetivos, ao seu funcionamento, às suas responsabilidades e ao seu papel na sociedade brasileira. 
 
Entre as várias mudanças propostas, talvez a principal mudança sugerida na minuta do novo RI seja 
a fusão departamental, transformando os atuais Departamentos de Música Aplicada e de 
Composição, Literatura e Estruturação Musicais num único Departamento de Música. Espera-se, com 
essa medida, alcançar um melhor grau de entrosamento docente, planejamento acadêmico mais 
eficiente e menos conflituoso, melhor organização dos espaços utilizados de forma compartilhada e 
maior agilidade nos procedimentos internos da unidade, proveniente da desburocratização 
decorrente da fusão departamental. Finalmente, a economicidade consequente da medida não deve 
ser desprezada, tendo em vista o alto custo de material de escritório utilizado por dois 
departamentos. 
 
Fator de grande ansiedade entre os docentes, discentes e funcionários da EMUS foi a interrupção da 
obra de construção de nossa nova sede em meados de 2010. Ainda que por razões altamente 
justificadas pela Administração Central à época, a interrupção tem causado muita preocupação e 
receios de que um sonho de mais de cinco décadas não venha a se realizar. É com esperança que 
aguardamos a retomada das obras pela nova empresa selecionada em processo licitatório. 
 
É fundamental registrar que, em sua primeira etapa, a nova sede não permitirá a mudança total da 
Escola de Música para o campus de Ondina, sendo necessário que a Administração Central busque os 
recursos necessários para a complementação da obra em sua totalidade, conforme o previsto no 
projeto arquitetônico original. A EMUS, através de projeto CT-Infra 2010, colaborou nesse esforço 
garantindo recursos para a construção de um pavimento via a aprovação do projeto LIARTES que, 
contudo, ainda depende da assinatura do convênio UFBA-FINEP para a liberação dos recursos 
aprovados. 
 
1. OBJETIVOS, METAS E ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS 
 
É preciso registrar que não conseguimos implementar os novos currículos em 2010, como estava 
inicialmente previsto, devido ao atraso nos ajustes entre componentes curriculares comuns a mais 
de um curso que apresentavam discrepâncias de carga horária e de natureza, além de um atraso na 
conclusão da elaboração do currículo do curso de Licenciatura em Música. Esse fato impediu que 
projetos fossem implementados já em 2010, o que prejudicou significativamente a produção de 
componentes curriculares como Prática de Conjunto e Seminários em Execução Musical. Com a 
recente aprovação pelo CONSEPE do Currículo de Licenciatura e dos ajustes feitos aos currículos dos 
demais cursos, a implantação está garantida para 2011.1. 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA APLICADA 
 
A implantação dos novos currículos dos cursos de Instrumento, Canto e Regência, no semestre 
2011.1, será de extrema importância para o melhor desempenho dos supracitados cursos na 
preparação de profissionais nas áreas da performance musical. Os novos currículos, mais adequados 
às novas realidades da profissão, de acordo com a diretrizes do MEC para a área, permitirão aos 
discentes maior contato com disciplinas do eixo central de seus cursos, corrigindo o desequilíbrio 
histórico que se configurou décadas atrás. 
 
As novas disciplinas de prática de Conjunto e Seminários em Execução Musical, em especial, deverão 
provocar uma revolução no desempenho dos alunos dos cursos de Instrumento e Canto, visto o 
aumento significativo da carga horária a que estes estarão expostos em disciplinas de natureza 
prática. A mudança da metodologia do ensino instrumental nas habilidades de Instrumento de 
Orquestra e Violão, de aulas tutoriais para aulas em grupo, com a substituição da disciplina 
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Instrumento pela de Seminários em Execução Musical de módulo 6, além de possibilitar a correção 
de uma crônica distorção do registro da produção dos docentes da EMUS pela SUPAC, deve produzir 
resultados mais positivos do que os apresentados até o momento. 
 
A Contratação de novos professores - fator estimulante, visto que temos, há anos, um corpo docente 
que, apesar de extremamente bem qualificado, é deficitário em diversos especialidades de 
instrumentos – permitirá que a EMUS ofereça mais competências específicas no curso de 
Instrumento. 
 
Novos concursos e a nomeação de professores recentemente aprovados em concursos deverão 
consolidar o novo Curso de Música Popular criado em 2009 dentro do projeto REUNI. Este curso, 
desde seu primeiro ano, confirma nossa certeza de que havia uma enorme demanda por um curso 
específico para o campo popular do ensino musical, em alto nível acadêmico, e vem atraindo grande 
número de candidatos ao vestibular.  

DEPARTAMENTO DE COMPOSIÇÃO, LITERATURA E ESTRUTURAÇÃO MUSICAL 

Também com currículos reformados nos cursos de Composição e Licenciatura, o departamento CLEM 
deverá melhor atender às diretrizes do MEC para nossa área e possibilitar maior atendimento aos 
diferentes perfis de nossos alunos. 
 
São metas deste departamento, segundo sua Chefia: 
a) Aprovação, em reunião departamental, dos conteúdos programáticos das disciplinas do CLEM. b) 
estudar a criação de regras e procedimentos que viabilizem a adoção de “monitoria” para algumas 
disciplinas do CLEM, conforme o disposto no art. 84 da lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996; d) 
estudar a possibilidade de criar um BAREMA próprio que atenda às especificidades do departamento 
CLEM. 
Formandos de Graduação 2010.2 
Curso de Instrumento: 11 
Curso de Canto: 0 
Curso de Licenciatura em Música: 10 
Curso de Composição em Regência: Composição 10; Regência: 0 
 
SÃO METAS DA PÓS-GRADUAÇÃO SEGUNDO SUA COORDENAÇÃO: 
a) incentivo ao equilíbrio entre produção artística e bibliográfica; b) organização de eventos 
internacionais; c) estabelecimento de convênios com instituições de pesquisa estrangeiras; d) 
recuperação do conceito 5 da CAPES.  
Mestres e Doutores formados em 2010: 
Mestrado: 10 
Doutorado: 21  
No Projeto MINTER (UFBA/PARÁ): 7. 
 
 
EXTENSÃO  
 
A Escola de Música ampliou ainda mais suas ações extensionistas no ano de 2010, através de novas 
ações e parcerias com instituições fora do âmbito universitário como o Hospital Santa Izabel, a 
Aliança Francesa e a Fundação Gregório de Matos (essas em fase de andamento). Nossa parceria 
com a Orquestra Sinfônica do Estado da Bahia possibilitou a participação de docentes, discentes e 
grupos da EMUS em sua programação. 
 
A fusão dos diversos cursos de extensão em um grande projeto guarda-chuva, todos sob a gestão 
administrativa/financeira da FAPEX, foi alcançada, e espera-se dessa iniciativa maior eficiência e 
melhoria no atendimento à sociedade que se utiliza dos serviços prestados pela EMUS no âmbito do 
ensino musical. 
 
A perspectiva de um convênio com a Fundação Gregório de Matos e com a Aliança Francesa nos 
trará a possibilidade de estender ainda mais o alcance da nossa produção na sociedade 
soteropolitana, através de concertos e recitais oferecidos gratuitamente no novo espaço cultural da 
Barroquinha e novo Teatro da AF. (Em fase de tratativas entre a EMUS, a AF e a FGM). 
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A decisão da Direção da EMUS de direcionar 6 vagas de Técnicos-Músicos para as especialidades de 
Piano (4 vagas) e Violão (2 vagas) provocarão uma revolução em diversas áreas da EMUS, a saber:  

• Na Graduação contaremos com 6 profissionais que auxiliarão, como monitores, os professores 
de componentes curriculares tais como Piano Suplementar, Violão Suplementar desafogando 
sensivelmente o Departamento de Música Aplicada em seu atendimento a componentes 
obrigatórios para todos os alunos da EMUS. Ainda na graduação, poderemos contar, pela 
primeira vez na história da EMUS, com pianistas correpetidores para cada uma das classes de 
instrumentos (Cordas, Madeiras, Metais) e para a classe de Canto, o que certamente resultará 
numa significativa melhora no rendimento artístico de nossos alunos. 

• Na extensão contribuirão com o ensino de seus instrumentos nos cursos livres de música, que 
passarão a contar com profissionais atuando em seu quadro, diminuindo a necessidade de 
utilização de estagiários e, consequentemente, eleva o nível do serviço oferecido à 
comunidade. 

• No auxílio aos ensaios do MADRIGAL e da OSUFBA, esse profissionais serão também de 
extrema ajuda aos projetos nos quais esses grupos se inserem. 

 
São metas da Direção para a Extensão em 2011: 
 

• Estrutura Administrativa –  

o Melhorar ainda mais a relação entre Diretoria, Coordenação Geral, Coordenação dos 
Projetos e Secretaria através reuniões periódicas. 

o Implantar um Sistema de Processamento de Dados para melhor monitoração dos espaços 
ocupados na escola pelos cursos de extensão. 

o Criar um sistema administrativo integrando os diversos cursos de extensão. 
o Criar uma estrutura de funcionamento da Secretaria, Apoio e Coordenação que funcione 

nos três turnos, especialmente à noite. 
 

• Estrutura Pedagógica 

o stabelecer o período e forma de estágio para os monitores (regulamento de estágio). 
o Manutenção dos instrumentos e compra de acessórios como: encordoamento, baquetas 

pra os diversos instrumentos de percussão, afinação dos pianos; 
o Planejamento de curso para cada projeto, considerando-se a especificidade de cada um. 
o Realização periódica de fóruns com professores, monitores e alunos para discutir o PPP 

da Extensão. 
o Cooperação e participação ativa dos professores dos departamentos CLEM e DMA. 

 
 
2. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
 
GRADUAÇÃO  
 
Departamento de Música Aplicada 
 
O Departamento de Música Aplicada começou suas atividades com um quadro total de 26 
professores efetivos e 13 substitutos. Dois professores efetivos pediram afastamento do país para 
qualificação (Doutorado), um professor se aposentou (Giuseppe Onnis), e contratamos dois novos 
professores. 
 
Durante o ano foram realizadas 10 reuniões, nas quais foram discutidos vários assuntos ligados ao 
Departamento, tais como: progressão funcional de professores, apreciação de relatórios de tirocínio 
docente, locação de professores para disciplinas, apreciação de projetos de extensão etc. Em 
destaque aprovamos a implantação de novos componentes curriculares na área de concentração de 
música do BI (bacharel interdisciplinar), a ser implantado no próximo ano. 
 
Está prevista para 2011 a realização de concurso público para professores de Canto, Piano e Violino 
com habilitação em Viola (Edital já lançado). Ainda assim, o Departamento é carente de outros 
professores como Oboé, Tuba, Piano, Fagote e Regência. Espera-se que estas vagas sejam 
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preenchidas, ainda no próximo ano, para ficarmos com um quadro completo, principalmente depois 
da informação feita PROGRAD/ SUPAC que os contratos dos professores substitutos não serão 
renovados. 
 
ESTRUTURA FÍSICA 
• O 2º e 3º andares da escola foram pintados e tiveram suas paredes consertadas. 
• Reforma de todos os banheiros da unidade e do Memorial. 
• Reforma do Centro Acadêmico. 
• Pintura do prédio da Escola. 
• Reforma no Jardim. 
• Conserto no telhado das salas do pátio e da Pós-Graduação. 
• Manutenção/conserto das portas do 2º e 3º andar.  
• Instalação de novos aparelhos de ar condicionado e manutenção/consertos em aparelhos antigos. 
 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
7 Pianos Eletrônicos da Marca KAWAI 
2 Violoncelos ¾ 
1 Violoncelo 1/1 
1 Contrabaixo 
1 órgão eletrônico da Marca TOKAI 
1 Vibrafone da Marca Escavoni 
1 Tela de projeção para aparelho de Data Show 
 
3. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
 
• Comemoração dos 20 anos do Programa de Pós-Graduação em Música, com concertos e 

eventos ao longo do ano de 2010. 
• Destaque para os Professores da Escola: Flávio José Gomes Queiroz, Alexandre Alves Casado, 

Suzana Kato e Mara Pinheiro Menezes, que concluíram o Doutorado no ano de 2010.  
• Em 2011 o DMA vai implementar os novos currículos, o que mudará significativamente os cursos 

de Canto e Instrumento.  
• Membros do Genos/PPGMUS têm obras apresentadas em países como Alemanha – Guilherme 

Bertissolo, aluno do doutorado em Composição teve sua obra para piano e percussão “EXCETO” 
apresentada em Donaueschingen, Alemanha, pela percussionista brasileira Paraguassú Abrahão e 
a pianista teuto-brasileira Bárbara Brieger – e Estados Unidos, Jean Menezes da Rocha, aluno do 
mestrado em composição teve sua obra para piano “O mundo começa na ponta do seu nariz” 
apresentada em Nova York, pelo New York Miniaturist Ensamble. O NYME é um grupo que 
apresenta miniaturas de até 100 notas. 

• REUNI- contratação de novos professores: José Maurício Brandão (Comp. e Regência) Ana 
Paula Albuquerque (Música Popular – Canto); Ivan Bastos (Música Popular Guitarra/Violão); 
Laila Rosa (Etnomusicologia e Percepção Musical); e Marcos di Silva (História da Música). 

 

4. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 
• O curso de Licenciatura participou em 2010 do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID/CAPES/UFBA). Atualmente 10 alunos de licenciatura recebem mensalmente uma 
bolsa para atuarem em escolas públicas, enquanto assistentes dos professores regentes de 
música. O programa atualmente é coordenado pela professora Flávia Candusso. 

• “Técnica e Expressividade na Execução Pianística: suas Representações e Aplicações na Prática 
Musical de Alunos de Graduação em Piano no Nordeste Brasileiro”. Responsável pelo projeto: 
Profa. Dra. Diana Santiago, contemplado com bolsa Pq CNPq (2010-2013) 

• Bolsista PIBIC UFBA/CNPq: Lucas Campelo do Nascimento (2010-2011) 
• Genus: O grupo de pesquisa Genos, em 2010, deu continuidade às suas atividades de ensino (na 

Graduação e Pós), pesquisa e extensão. O Genos finalizou o ano com uma equipe de 8 pessoas (3 
professores, 3 alunos de pós-graduação e 2 alunos de graduação), cuja produção técnica, 
acadêmica e artística engloba: 3 prêmios de composição (1 internacional e 2 nacionais); 5 
organizações de eventos ;2 financiamentos de projetos aprovados; 6 artigos completos em anais 
de eventos; 2 resumos em anais;14 apresentações de trabalhos; 4 lançamentos de versões de 
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softwares (3 softwares desenvolvidos);9 participações em bancas examinadoras;30 composições 
inéditas;2 arranjos ;25 apresentações de obras (8 estreias)  

• 4 apresentações como executantes;4 cursos de extensão ministrados ;1 projeto de pesquisa 
aprovado pela congregação da Escola de Música ;2 orientações concluídas;2 aprovações na 
seleção para pós-graduação no PPGMUS/UFBA (mestrado e doutorado) e 1 aprovação em 
concurso público para professor da Escola de Música da UFBA. 

• O III Festival Internacional de Música Contemporânea (FIMC), realizado pelo PPGMUS/OCA, teve 
em sua equipe organizadora dois membros do Genos. 

 

GRUPOS DE PESQUISA DO PPGMUS 
• Grupo de Estudos em Fundamentos da Educação Musical: Fundamentos Psicológicos da Educação 

Musical. 
• Grupo de Estudos em Fundamentos da Educação Musical: Educação Musical em Salvador: ensino 

fundamental. 
• GEMBA - Grupo de Estudo e Pesquisa de Música na Bahia. 
• GENOS - Grupo de Pesquisa em Computação Musical. 
• Grupo de Pesquisa "Composição e Identidade Cultural". 
• Grupo de Pesquisa em Performance Musical e Ensino Instrumental. 
• Grupo de Pesquisa "Materiais Didáticos e Hipermídia em Música" 
• Grupo de Pesquisa "ANATEO" - Análise e Teoria da Música. 
• MeMuBa On-Line. 
• NEMUS - Núcleo de Estudos Musicais. 
• NUPSIMUS - Núcleo de Pesquisa em Performance Musical e Psicologia. 
• ODU - Grupo de Pesquisa Fundação Pierre Verger.  
• GIMBA – Grupo de Intérpretes Musicais da Bahia. 
 

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

Projetos Permanentes 
• Musicalização Infantil 
• IMIT - Iniciação Musical com Introdução ao Teclado 
• IMIV - Iniciação Musical com Introdução ao Violão 
• IMAV - Iniciação Musical com Introdução ao Violino 
• IMAF- Iniciação Musical com Introdução à Flauta Doce 
• Oficinas para todos os instrumentos 
• Curso Básico todos os instrumentos 
• Corais: Infantil; Adolescentes; Juvenil; Adultos I; Adultos II 
• Implantação do Curso de Harpa para crianças a partir de sete anos, adolescentes, jovens, 

adultos. 
• Implantação do Projeto Conjunto Musical para crianças de 7 a 10 anos. 
• Apresentações DA Orquestra e Madrigal da UFBA em Salvador e interior do Estado. 
• Projeto Música nas Escolas – apresentações da Orquestra no Teatro ISBA. 
• Projeto Música nos Hospitais – apresentações do Madrigal e professores da UFBA.  
• Projeto JEMUS, Jam Session com convidados especiais, todas as sextas-feiras, no palco da 

EMUS, sob a coordenação dos profs. Jorge Sacramento, Eliza Goritzki e alunos. 

6. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 

 
• Série Mestres e Alunos no Palco – apresentações semanais na Reitoria da UFBA, sob a 

coordenação do Prof. Eduardo Conde Garcia. 
• Festival de Percussão 2 de Julho: Sob a organização do Prof. Jorge Sacramento, o festival 

trouxe a Salvador, figuras importantes do mundo percussivo. Durante o Festival foi lançado o 
CD do Grupo de Percussão da UFBA “ZIRIGUIDUM – compositores baiano vivos”. [Salvador BA: 
Estúdio Casa das Máguinas, 2010]. 

• Masterclasses: Piano e Regência com Masayuki Carvalho, brasileiro radicado na Alemanha. 
•  Fórum Ensino/Aprendizado do Choro Org. e Coord.: Elisa Goritzki e Joel Barbosa 
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7.INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

• Staatlichen Hochsschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim - Intercâmbio  
• Escola Superior de Música Carl Maria von Weber Dresden - Intercâmbio  

 
 

8. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
 
COOPERAÇÂO: A Escola de Música recebeu verba de emenda parlamentar individual da Deputada 
Lídice da Mata, no valor de R$20.000,00 para aquisição de equipamentos e instrumentos musicais. 
Vale ressaltar que esta foi a primeira vez em que a EMUS foi contemplada com uma emenda 
parlamentar específica para nossa unidade. 
 
EDITAL DA FUNCEB: O Núcleo de Percussão da Escola de Música foi selecionado com nota máxima 
no edital de circulação da FUNCEB. O núcleo apresentou o repertório do  projeto do CD Ziriguidum 
Compositores Baianos Vivos. 
 
EDITAL DA FUNCEB : Conferência BAFRIK ; projeto "Bafrik: O que a Bahia tem a ver com a África?", 
contemplado pelo Edital Cultura Digital (FUNCEB), pelo qual serão iniciados diálogos acerca da 
produção de música contemporânea na Bahia e na África, através de um portal/website 
(www.bafrik.com). O projeto é da OCA e conta com a criação, publicação na internet e manutenção 
de um website dedicado à produção de música de concerto contemporânea na Bahia e na África. 
COELBA: Pelo quarto ano, leva a música sinfônica a pontos distantes do estado da Bahia, através 
dos Concertos Populares promovidos pela Orquestra Sinfônica da UFBA para a comunidade da capital 
e interior do estado, patrocinada pela Coelba – Grupo Neoenergia e pelo Governo Federal, através 
da Lei de Incentivo Cultural. 
 
MÚSICA NOS HOSPITAIS: parceria entre a Escola de Música e o Hospital Santa Izabel, levando música 
de qualidade à comunidade. São momentos lúdicos para aqueles que se encontram no 
enfrentamento do processo saúde-doença. 
 
PROJETO MÚSICA FAZ BEM: realização do serviço de Hotelaria Hospitalar do Complexo HUPES em 
parceria com a Escola de Música. Com a proposta de apresentações mensais nas principais áreas do 
hospital, tem a participação de professores e alunos da comunidade da EMUS. O projeto tem por 
objetivo promovera a humanização no ambiente hospitalar por meio da inserção da música, servindo 
de apoio na qualificação das ações de acolhimento, proporcionado maior conforto e interação social 
para toda a comunidade. 
 
 
9. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E /OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE/ÓRGÃO 
 

• O Grupo de Intérpretes Musicais da Bahia - GIMBA foi premiado pela Feira Música Brasil – 
Funarte, apresentou-se em Belo Horizonte e fez turnê pelo nordeste. Ainda fez a estreia de 
4 obras compostas especialmente para o grupo por compositores da UFBA e do Rio Grande 
do Sul. O GIMBA é também um grupo de pesquisa em música contemporânea do PPGMUS, 
formado pelos professores Dr. Lucas Robatto, Dr. Pedro Robatto, Dr. Alexandre Casado, Dra. 
Suzana Kato e Dr. Heinz Karl Schwebel, atual Diretor da EMUS. 

• Doutorando de música, Bernardo Farias, foi um dos vencedores do VII Prêmio Latino 
Americano de Musicologia Samuel Claro Valdés, promovido pela Universidade Católica do 
Chile, intitulado “A Crítica dialética e o hibridismo musical na atualidade”. 

• Vencedor do Concurso Professor Fernando Santos, o aluno da EMUS Rodrigo das Virgens 
apresentou-se com a OSBA sob a regência do Prof. José Maurício.  

• Prêmio Funarte de Composição Clássica - compositores que tiveram obras premiadas para 
apresentação em estréia mundial na XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea, a ser 
realizada no segundo semestre de 2011: 
Categoria ORQUESTRA SINFÔNICA – Danilo Freitas Valadão, BA; Wellington Gomes, BA; 
Categoria ORQUESTRA de CÂMARA − Marco Antonio Ramos Feitosa, BA;  
Categoria CONJUNTOS de 4 a 10 INSTRUMENTOS - Juliano Santana Serravalle, BA.  

• Profa. Dra Diana Santiago foi homenageada na Eastman School of Music, quando da 
comemoração dos 25 anos de existência do Projeto MusicTIME. MusicTIME é o projeto de 
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Música para Primeira Infância da Eastman criado pela Dra. Donna Brink-Fox, com quem 
Diana estudou. 
 
 

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
� Estrutura Administrativa 
A EMUS tem 2 Departamentos, 6 Colegiados (5 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: 24 servidores técnico-administrativos; 39 
servidores músicos (23 da Orquestra Sinfônica e 16 do Madrigal). 
 
� Publicações 
• Publicação da obra “Gantois” do aluno Paulo C Santana, vencedor do Concurso Prof. Antonio 

Fernando Burgos de Lima categoria Orquestra Sinfônica. Peça finalista do II Concurso de 
Composição Prof. Antonio Fernando Burgos de Lima, apresentada na Série Nossos Músicos com a 
Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), na Reitoria sob a Regência de José Maurício Brandão. 

• Publicações de Orientandas da Profa. Alda Oliveira levam pesquisa da UFBA ao mundo: 
� Mara Menezes, Alda Oliveira e Zuraida Abud. Application of the “FaçoMusica” 

Program for frist to Fourth-Grade Students: A PONTES concept-Based Analysis. 
Educating the Criative Mind Conference. Kean University. New Jersey. EUA . Março 
2010. 

� Angelita Vander Broock. The PONTES Approach Applied to the Process of Music 
Initiation of infants. Educating the Creative Mind Conference. Kean University. New 
Jersey. EUA. Março 2010 

� Zuraida Abud. The AME Approach – Expressive Music Apreciation – As na Ellement of 
Mediation Between Theory and Practice in Music Teacher Education. Educating the 
Creative Mind Conference. Kean University. New Jersey. EUA. Março 2010 

� Alda Oliveira, Mara Menezes e Zuraid Abud. Pedagogic Articulation in Music 
education: The Pontes and the AME for continued teacher education. 29th ISME 
World Conference: Beijing. China. Agosto 2010. 

� Alda Oliveira, Vilma Fogaça. THE PONTES Approach for a creative and continued 
education of music teachers. CHARAQ- Tidsskrift for Kreativitet, Spontaneitet, og 
laering. Copenhague, Dinamarca, Setembro 2010. 

• Lançamento do livro Música Popular e Adjacências de autoria do Prof. Dr. Paulo Costa Lima. 
Edufba, 2010. 

• Prof Dr. Wellington Gomes - Gravação da obra “Batuque no Jazz do Xaxaxá”. In Ziriguidum: 
Compositores Baianos Vivos. Realizado pelo Grupo de Percussão da Ufba. [CD] Lançamento 
20/07/2010. Gravação da obra “Variações Sobre um Tema de Satie”, para piano e orquestra, 
interpretada pela pianista Ryoko Katena Veiga, com a Orquestra da UFBA sob a regência do 
maestro Ricardo Tacuchian. In Ryoko Katena Veiga. [CD] Lançamento 30/09/2010. 

• Prof. Dr. Joel Barbosa. Da Capo Criatividade: Método para o Ensino Coletivo e Individual de 
Instrumentos de Sopro e Percussão. Vol. I e Vol. II. Jundiaí, SP: Editora Keyboard, 2010.  

 
 

 
ESCOLA DE TEATRO 
 
A Escola de Teatro da UFBA completou neste ano de 2010, 54 anos (cinqüenta e três)  de atividades 
acadêmicas, e o Teatro Martim Gonçalves completou 52 (cinqüenta e um) anos  entre as quais 
destacam-se: 
  
 
ATIVIDADES DE ENSINO 
 
1.1 Graduação 
 
A Escola de Teatro neste ano de 2010 desenvolveu atividades de ensino na graduação referentes aos 
dois semestres letivos (2010.1 e 2010.2). 
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No primeiro semestre letivo (201010.1), 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  (2010.2), foram oferecidas as disciplinas do semestre ímpar para os 
cursos de graduação citados acima, do "Velho Currículo". 
 
Neste semestre de 2010.1 ingressaram na graduação 25 alunos para Licenciatura em Teatro, 28 
alunos para Interpretação Teatral e 12 alunos para Direção Teatral; ao todo ingressaram 65 novos 
alunos na Escola de Teatro. Na pós-graduação ingressaram 14 novos alunos para mestrado e 11 
novos alunos para doutorado. 
 
A Escola de Teatro formou novas turmas  do “Novo Currículo” em Interpretação Teatral e em 
Licenciatura em Teatro. Foram oferecidos os Módulos I, II, III, IV, V e VI, de Licenciatura em Teatro, 
Módulos I, II, III, IV, V e VI em Interpretação Teatral e os Módulos I, II, III, IV,V, VI e VII em Direção 
Teatral. 
 
 
1.2 Pós-Graduação:    
 
O PPGAC reuniu um total de 46 alunos regulares. Foram atendidos cerca de 70 alunos especiais. O 
PPGAC recebeu 12 novas bolsas em 2010 para mestrado (CAPES), 14 para o doutorado (CAPES), 
CAPES – SETEC 9 bolsas para o doutorado. CNPQ 6 bolsas para o mesrtrado e 6 para o doutorado. 
FAPESB 9 bolsas para o mestrado e 10 bolsa para o doutorado, fazendo um total de 60 bolsas.  
 
. Convênios (Acadêmicos): 
 
-Minter Unimontes 
- Dinter/UFBA 
- Pró-Cultura UFGRS/UFPR 
- Co-Tutela Paris III e Paris X 
 
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 professores doutores bolsistas 
de Produtividade em Pesquisa do CNPq na área de Artes Cênicas, existentes no Brasil, seis 
integram o corpo docente do PPGAC.  
 
. Publicações do GIPE-CIT /PPGAC em 2010: 
 

• CADERNOS DO GIPE-CIT Nº 19, 20 e 21,22,23,24,25 
• REVISTA REPERTÓRIO Nº 09, 10, 11 E 12. 
• Caderno do Dramátis 01  

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

 
Departamento de Fundamentos do Teatro:   
No primeiro semestre  de 2010 foram produzidos 2 duas) espetáculos de formatura do 
Bacharelado em Interpretação Teatral. E serão realizadas 3 (três) Mostras Didáticas dos cursos 
do novo currículo de Direção (Módulos I, III e V). Além destes, foi realizada 3 (três) espetáculo 
de pré-formatura em Desempenho de Papéis I. 
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Neste segundo semestre de 2010 estão sendo produzidos dois 02 (dois) espetáculos de 
formatura do Bacharelado em Interpretação Teatral. E serão realizadas 3 (três) Mostras 
Didáticas dos cursos do novo currículo de Interpretação (Módulos II, IV e VI). Além destes, foi 
realizada 1 (um) espetáculo de pré-formatura em Desempenho de Papéis I. 

 
Departamento de Técnicas do Espetáculo: 

 
 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO DEPARTAMENTO DE TÉCNICAS DO ESPETÁCULO EM 
2010 
 
FEVEREIRO (26/02/2010) 
Em seguida, foram aprovados os seguintes projetos de extensão: Consultoria em Produção Teatral e 
o espetáculo “O melhor do Homem”  sob a coordenação do professor Gláucio Machado; o projeto 
“Dia da Poesia”, coordenado pelo professor Mauricio Pedrosa.   
 
MAIO (06/05/2010) 
Sendo aprovados os seguintes projetos de extensão: professor Érico José - “Senhora dos Afogados: 
montagem e formação do Ator ”; “Encontros e Lazzi do Universo Grotesco” ; Oficina “Dinâmicas 
Corporais e Dramaturgia Colaborativa a partir de Princípios Técnicos e Estéticos observados no 
Bumba-meu-boi”; Consultoria de Análise dos Espetáculos da Amostra Rui Limeira Rosal – SESC 
Caruaru (Pe),  "A Invenção Russa da Escola de Encenação: história, técnica e pedagogia de uma arte 
em movimento" (SESC Caruaru – PE), professor Luiz Marfuz - “Meu nome é mentira - Experimento 
Brechtiano nº 1” ,  “Encenações de Brecht na Bahia  (Seminários) ” e  professora Renata Cardoso - 
“Faça-se luz (ano II)”. O professor Maurício propôs coordenar o projeto de extensão, “Preparação 
Corporal em Artes Marciais” no próximo semestre, sendo aprovado por unanimidade. 

JUNHO (16/06/2010) 
Sendo aprovadas as seguintes propostas de extensão: “Montagens Didáticas 2010”, “Laboratório de 
Cenografia - Fim de Partida”e “Faces dos Invisíveis – oficina de máscaras” professor Maurício 
Pedrosa;   “Elenco de Exercícios Cênicos Simplificados” professor Gláucio Machado,  mesa redonda:  
”O teatro baiano e suas estéticas” professor Érico Oliveira e “Oficinas de Teatro para bolsistas do 
PIBD” Professor Luiz Cláudio Cajaíba. 
 
SETEMBRO (14/09/2010) 
Fforam apreciados os projetos de extensão: Contexto Cênico – Ciclo de Leituras Dramáticas, 
coordenado pelo servidor Gideon Alves Rosa; O que é o teatro? – Exposição Lusitana em Salvador – 
Brasil e Laboratório de Cenografia – Quando as Máquinas Param, sob a coordenação do professor 
Maurício Pedrosa e O teatro no Avesso do Belo coordenado pela professora Renata Cardoso, sendo 
aprovados por unanimidade. 
 
OUTUBRO ( 20/10/ 2010) 
Apreciados e aprovados por unanimidade os seguintes projetos de extensão: Oficina de Metodologia 
de História Oral para Construção de Cenas e História do Circo e Espaço Cênico Circense do professor 
Fábio Dal Gallo; Ato de 4 - projeto para 2011 e Ato de 4 – 15 anos do professor Maurício Pedrosa e  
XXVI Curso Livre do professor Paulo Cunha. e  a proposta do projeto de comemoração dos 15 anos 
do ATO de 4 que constará de apresentação de cenas e palestras, sendo aprovado o projeto por 
unanimidade sob coordenação do professor Maurício Pedrosa. 
  
DEZEMBRO (07/12/2010) 
 
 Ato de Pátio  sob a coordenação de Maurício Pedrosa  
 

 
No primeiro semestre  de 2010.1 foram produzidos 2 (duas) espetáculos de formatura do 
Bacharelado em Direção Teatral ). E serão realizadas 6 (seis) Mostras dos cursos do novo 
currículo de Direção (Módulos I, III e V) e Licenciatura em Teatro (Módulos I, III e V). Além 
destes, dois alunos de Direção de Montagem I (pré-formatura) realizaram 02 (dois) espetáculos. 
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Neste segundo semestre de 2010.2 estão sendo produzidos dois 02 (dois) espetáculos de  
formatura do Bacharelado em Direção Teatral. E serão realizadas 6 (seis) Mostras dos cursos do 
novo currículo de Direção (Módulos II, IV e VI) e Licenciatura em Teatro (Módulos II, IV e  VI). 
Além destes, cinco alunos de Direção de Montagem I (pré-formatura) realizaram 05 (cinco) 
espetáculos. 

 
 
Ao todo foram realizados na Escola de Teatro  35 (trinta e cinco) espetáculos neste ano de 2011 
sendo, entre estes, 18 (dezoito) de formatura  do Bacharelado em  Direção Teatral, 09 (nove) 
espetáculos de pré-formatura, e 18 (dezoito) Mostras Didáticas. 

    
 

2.2 Atividades Permanentes: 
 
Curso Livre de Teatro: Atividade Permanente Interdepartamental 

Neste ano de 2010  o Curso Livre realizou o XXIV Curso Livre, sob coordenação do Prof. 
Paulo Cunha. Oficina de Introdução a Dramaturgia – Coordenação Marcos Barbosa, Curso de 
Curta Direção ministrado – Schnitman, Joana L. Fernandes, C. Interpretação Teatral, 
Associação Comunitária Avante, Lenções  2010 

 
 
Contexto Cênico: Atividade Permanente Interdepartamental 
       Leituras dramáticas foram realizadas semanalmente no mês de novembro de 2010.  
 
 
3.PESQUISA 
 
* Cianae Fernandes 
Técnica Corporal, Tradição e Performance: O Trânsito intercultural na Cena Contemporânea 
 
* Armindo Jorge de Carvalho Bião 
Da cena ao impresso e do impresso à cena - teatro e literatura de cordel da Lisboa do século XVIII à 
Salvador do século XXI - Projeto Produtividade Pesquisa/CNPQ 
 
 
* Cleise Furtado Mendes: 
Dramaturgias do Efeito Cômico - Estratégias de construção da comicidade na cena contemporânea - 
Projeto Produtividade Pesquisa/CNPQ 
 
* Ciane Fernandes 
O TRÂNSITO ORIENTE-OCIDENTE NO CORPO DO ATOR CONTEMPORÂNEO - Projeto Produtividade 
Pesquisa/CNPQ 
 
* Antonia Pereira Bezerra 
Do Texto à encenação: Construções dramáticas e explorações cênicas acerca das noções de 
alteridade, memória e narrativa - Projeto Produtividade Pesquisa/CNPQ 
 
 
4. DESTAQUES DA UNIDADE 

 
       Festival Latino Americano de Teatro 
       Seminário Internacional de Cinema  
 
 
    4.1 Pós-Graduação: 
    . Dentre os 98 bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq na área de Artes     Cênicas, 
existentes no Brasil, 06 (seis)  são professores da Escola de Teatro que integram o corpo docente do 
PPGAC. 
 
    . A Escola de Teatro neste ano de 2010 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 
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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 . 
 
4.2 Projetos: 
 
. A Escola foi contemplada pelo CT- Infra 01/2007, dentro do sub-projeto  LIARTES II com o valor 
de R$330.000,00 para a colocação de acústica e ar condicionado no  Complexo Laboratorial da 
Escola da Teatro, 
que está sendo construído com verbas do CT-Infra 2006.  
 
 
5. PRINCIPAL META DEFINIDA PARA O ANO DE 2010/PERSPECTIVAS PARA 2011: 

 
. A Escola de Teatro colocou como principal meta a ser alcançada em 2010, a construção do 
Complexo Laboratorial Cênico, que infelizmente não ocorreu, apesar da verba do CT-Infra 2007, no 
valor de R$1.000.000,00 (um milhão) ter chegado em 03 de janeiro de 2008. A demora se deveu aos 
projetos complementares que ainda estão sendo executados, após realização de licitação para 
execução dos mesmos. Em seguida será realizada a Licitação da Obra.  
 
. A principal perspectiva para o ano de 2011 será a execução da obra de  ampliação do 
Complexo Laboratorial Cênico da Escola de Teatro, o qual abrigará os laboratórios de 
cenotecnia, indumentária,  maquiagem, iluminação, corpo e  voz; e interpretação e direção, cuja 
verba ainda não está disponibilizada pela FINEP/FAPEX. 
 
 
5. Livros Publicados 
Antonia Pereira: Alteridade, Memória e Narrativa – Construções dramática – Editora Perspectiva 
Cássia Lopes: rumor das Horas – EGBA 
Cleise Mendes: O Cruel Aprendiz - EGBA 
 
Destaque da Unidade 
 
FIAC – Festival Internacional de Artes Cênicas 
Festival Latino de Artes Cênicas 
FILTE – Festival Latino Americano de Teatro da Bahia 
 
Prêmios BRASKEM indicados 
 
Prêmio Braskem de Melhor Texto – Professora Cleise Mendes 
Melhor Espetáculo “Uma Vez Nada Maia”  Professora Hebe Alves 
Melhor Atriz do espetáculo  “Uma Vez Nada Mais” – Aicha Marques 
Melhor Ator do Espetáculo “A Última Sessão” – Harildo Déda 
 
 
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
A Escola de Teatro contou com o apoio da Pró-Reitora de Planejamento, Professora Nádia Andrade, 
para a realização das Montagens Didáticas, as quais são importantíssimas para a concretização dos 
Cursos em Artes cênicas, devido ao seu caráter prático. 
 
 As Montagens Didáticas integram conteúdos e técnicas desenvolvidos nas várias disciplinas 
ministradas a cada semestre, e representam para os cursos de Bacharelado em Direção e 
Interpretação Teatral e Licenciatura em Artes Cênicas, da Escola de Teatro, o principal instrumento 
pedagógico na formação de atores, diretores e professores de teatro, além de ser o ponto nodal em 
que se articulam ensino, pesquisa e extensão. 
 
A realização desses espetáculos caracteriza-se como atividade obrigatória para os cursos de teatro. 
As peças de graduação em Direção Teatral são dirigidas pelos próprios alunos, tendo um professor 
orientador que acompanha o processo de montagem. Já as peças de Interpretação Teatral são 
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dirigidas pelos professores da disciplina Desempenho de Papéis II, com um elenco de alunos 
formandos.  
 
Com a implantação de um novo currículo, em módulos, desde o semestre de 2004.1 para os cursos 
de bacharelado e de licenciatura, o número de montagens didáticas aumentou, pois além deste 
"novo" currículo ainda se mantém o "velho" currículo. 
 
Ao todo foram realizados na Escola de Teatro  7(sete) espetáculos neste ano de 2010, sendo entre 
estes, 03 (três) de formatura  do Bacharelado em Direção Teatral, 09 (nove) espetáculos de pré-
formatura, e 18 (dezoito) Mostras Didáticas. 
    
Salienta-se que cada uma das montagens didáticas mencionadas envolve o  desenvolvimento de 
figurino, cenário, concepção de luz e concepção de sonoplastia, desdobrando os trabalhos em 
diversas áreas da natureza transdisciplinar do Teatro. 
 
 

FACULDADE DE ARQUITETURA 

 
• Objetivos, metas e análise crítica dos resultados (cumprimento das metas definidas e 

avaliação das não implementadas) 
Oferta dos cursos de graduação, do Mestrado e Doutorado Acadêmico e a primeira oferta do 
Mestrado Profissionalizante; detalhamento do projeto de ampliação do anexo da Faculdade 
de Arquitetura (2000 m²), e complementação do seu projeto estrutural; atendimento às 
demandas acadêmicas e culturais conforme abaixo relacionadas, campo de ação da FAUFBA. 
Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e de pós-graduação 
Continuidade da organização do curso noturno Arquitetura e Urbanismo (Projeto Reuni). 
Discussão dos Ateliês de Projeto e Trabalhos Finais Graduação (curso diurno) e dos cursos de 
pós graduação. 
 Destaques em relação ao ensino de graduação e de pós-graduação 
3.1 Graduação:  
Em 2010 ingressaram mais 165 (alunos), através do vestibular. O Curso de Arquitetura 
Noturno ofereceu 14 (catorze) disciplinas x 16 (dezesseis) turmas, sendo 02 (duas) 
disciplinas de caráter anual. O Curso de Graduação de Arquitetura Diurno tem um total de 
778 (setecentos e setenta e oito) alunos matriculados e ofertou um total de 5859 (cinco mil, 
oitocentos e cinqüenta e nove) vagas em disciplinas, sendo 2815 (duas mil, oitocentos e 
quinze) vagas no primeiro semestre e 3044 (três mil e quarenta e quatro) vagas no segundo 
semestre, distribuídas em 35 (trinta e cinco) disciplinas obrigatórias, 11 (onze) disciplinas 
optativas e 13 (treze) disciplinas eletivas. Ofertas estas pelos Departamentos: I – das 
Geometrias de Representação, II – Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, III – da 
Teoria e Prática do Planejamento, IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura e V – da 
Evolução da Arquitetura, além da oferta de 07 (sete) disciplinas de outros colegiados. 
Conclusão da Graduação por: 45 (quarenta e cinco) alunos em 2010.1 e 77 (setenta e sete) 
alunos em 2010.2, total de 122 (cento e vinte e dois) novos arquitetos. 

            3.2 Especialização: 
Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-hosp) - Ministério da Saúde: 
Capacitação Técnica para Aprimoramento do SOMASUS. Oitava edição, outubro de 2010.  
 

    Principais Projetos de Pesquisa 
 
            - Departamento I – das Geometrias de Representação:  
 

•  “MULTGRAF – Laboratório de Multimeios na Expressão Gráfica”-Linhas de “Modelamento 
Tridimensional”, “Novas tecnologias no ensino de Expressão Gráfica” e “Projetos 
Multimidia”. 

• Desenho da Cidade: Políticas públicas, planos e projetos para os Centros Urbanos 
Tradicionais entre 1950 e 1980, da prof.ª Eloisa Petti Pinheiro – CNPQ. 

• CEAB - Restauração, digitalização e divulgação do acervo fotográfico e da mapoteca do 
Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia, coordenação da Prof.ª Eloisa Petti Pinheiro. 

•  Atlas Histórico de Cidades. Subsídios ao estudo comparado na história urbana. Pós-
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graduação e pesquisa. Barcelona, Salvador e o Atlas Histórico de Cidades. Financiamento: 
CAPES e DGU (Espanha). Salvador-Barcelona, 2009. Prof. Francisco de Assis da Costa. 

• Visões urbanas. Estudo sobre o uso de imagens na historiografia da cidade e do 
urbanismo. PPGAU. FINANCIAMENTO: CNPQ. Coordenação do prof. Francisco de Assis da Costa. 

• ‘’Arquiteturas Crioulas: Os Quilombos Urbanos do Recôncavo Baiano’’, Prof. Fábio 
Velame. 

• Representação Gráfica da Cidade: análise da tridimensionalidade na construção da 
paisagem urbana, da profª. Izarosara Borges Rahy. Orientador: Eloisa Petti Pinheiro. 

• Uso da Modelagem Geométrica como Paradigma para o Ensino da Perspectiva, Profª. 
Ângela M. Grossi -Orientador: Dr. Arivaldo L. Amorim. 

• Projeto de Capacitação Técnica para Aprimoramento do SOMASUS – Financiamento 
Ministério da Saúde. Coordenação do Prof. Antonio Pedro Alves de Carvalho. 

 
- Departamento II – de Projetos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo: 
 

• Análisis ambiental de la vivenda urbana tradicional y recomendaciones de diseño 
bioclimático en Salvador de Bahia de 2009 a 2011. Cooperação: UFBA / U. Sevilha, agencia 
Española Cooperación Internacional. Profas. Solange S. Araújo e Griselda Kluppel. 

•  “GEPIC – FACOM. Integrante: ProfºAny Brito Ivo. 
• ''CHRONOS'' do PPGAU-UFBA-''Dinâmicas de Mercado'' e ''Dinâmicas Urbanas''. ProfºAny Brito 

Ivo. 
•  ‘It´s Cool: “Nation Brand” e “Culturel Brand”; it´s over: Estado Nação e Cultura 

Nacional. ProfºAny Brito Ivo. 
• Sistema e Arquitetura na obra de João Filgueiras Lima (Lelé): o caso das passarelas 

para Salvador. Universidade Técnica de Delft, Holanda, e o Museu da Casa Brasileira, São 
Paulo.  

• NMOB – Núcleo de Estudos em Mobilidade Urbana, da FAUFBA. Observatório da Copa – 
Mobilidade em Salvador 2010-2014, Espaços Públicos de Salvador (UNIFACS / UNEB / U-Paris 
XII/IUP).  

• Grupo de pesquisa RETINA - Recherches Esthétiques & Théorétiques sur Images Nouvelles & 
Anciennes. Labo EA 4010 - Université Paris 8 Instituição: PPG-AV EBA/UFBA. U. de Paris 8. 

 
       - Departamento III – da Teoria e Prática do Planejamento:  
 
• Mapeamento de Vazios Urbanos e Levantamento da situação fundiária das ZEIS ocupadas e 

com Potencial de Implantação de Empreendimentos Habitacionais. CEF/PMS –Prof Gilberto 
C. Pereira 

• Internet e Interatividade para a Participação Pública, cooperação com a PRODEB, FAPESB e 
CNPq – coordenação – Maria Célia Furtado Rocha, Gilberto Corso Pereira. 

• Infra-Estrutura para Documentação do Patrimônio Arquitetônico do Estado da Bahia com 
Tecnologias Digitais. Apoio CNPq. Responsável: Arivaldo Amorim 

• Patrimônio Arquitetônico, Documentação e Tecnologias Digitais. Instituto de Fotogrametria 
e Sensoriamento Remoto do Karlsruhe Institut of Technology – Alemanha/FAUFBA- CAPES e 
DAAD. 

 
            - Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura:  
 

• “Proposição e Difusão de Técnicas Apropriadas para Construção Habitacional de Baixo 
Custo e de Tecnologias Alternativas para Ocupação de Encostas no Município de 
Salvador”, Escola Politécnica da UFBA e a PMS. Desde maio 2007 - estudantes de engenharia 
e arquitetura.  

• “Estudo das Patologias que estão conduzindo à ruína o claustro da Igreja e Convento do São 
Francisco” (Profa. Rosana Muñoz e equipe do NTPR/UFBA); 

•  “Clima urbano, planejamento urbano e mudanças climáticas”. UFMG e Universidades de 
Kassel/Freiburg - Alemanha. Convênio: CNPq (Brasil)/MBF/IB-DLR (Alemanha) (LACAM); 

•  Iniciada a pesquisa “Medição de deformação em alvenarias antigas de edificações de 
interesse cultural”, Edital Universal do CNPQ (Profa. Rosana Muñoz e equipe do NTPR); 

•  “Desenvolvimento de Cruzetas Laminadas Coladas de Madeira de Eucalipto visando 
Reaproveitamento de Resíduos e Treinamento de Pessoal” (Código ANEEL PD 0047-
019/2009): Escola Politécnica / COELBA, Profa. Rita Dione Araújo Cunha, julho de 2010. 
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• “Desenvolvimento de soluções inovadoras em tecnologia da informação e comunicação 
aplicadas à construção. Qualidade e produtividade da habitação de interesse social: 
Building Information Modeling (BIM), suporte ao processo de gerenciamento de projetos, 
simulação de desempenho e operação de edificações”, LCAD/LACAM-FAUFBA- (Profa. 
Márcia Freire e equipe). 

 
          - Departamento V – da Evolução da Arquitetura 
 

• Guia de Arquitetura e Paisagem de Salvador e Baia de Todos os Santos – a partir de 
agosto/2010, Governo do Estado/BA e Junta Andaluzia/Espanha. Prof. Eugenio de Ávila Lins. 

• O centro da cidade do Salvador: a Freguesia da Sé. 1889-1930 – Profa. Odete Dourado. 
• Artistas e artífices portugueses que atuaram no Brasil – Produção artística ao longo do 

período colonial brasileiro. Enfoque para a Santa Casa de Misericórdia de SSA. Prof. Eugenio 
de Ávila Lins. 

• Estudos para Ampliação e Consolidação da Poligonal de Tombamento Estadual da 
Soledade e Entorno –UFBA/IPAC. Coordenação: Prof. Luiz A. F. Cardoso/Ana C. 
Bierrenbach. 

• Grandes eventos e reestruturação urbana: perspectiva histórica e desafios 
contemporâneos – Pré-existências, instituições culturais estratégias urb. contemporâneas. 

 
4.1 Trabalhos completos publicados e Apresentação Evento Técnico-  Científico- 
resumos  
 
- Departamento II – de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
 

• Campos, Márcio Correia. De muquiranas, piratas e marinheiros a gays: o espaço homossexual 
dentro do carnaval de Salvador nos últimos 25 anos In: Anais do no SILACC, 2010 – Simpósio 
Ibero-americano de cidade e cultura, CD, São Carlos, 2010. 

• Campos, Márcio Correia. Niemeyer em Berlim: idas e vindas de um edifício habitacional. In. 
Anais do I ENANPARQ - I Encontro N. Associação de Pesquisa Pós-Graduação- AU, RJ, 2010. 

• KLÜPPEL, G. e outros. Project for a Storage Room and for the Treatment of the Collection 
at the Afro-Brazilian Museum of the Federal University of Bahia. http://www.conservation-
us.org/_data/n_0001/resources/live/posters/kluppel.pdf. Editora AIC. Estados Unidos. 
2010. 

• KLÜPPEL, G. e outros. Adequação Ambiental e Eficiência Energética para o Museu de Arte 
Sacra da Bahia. Anais 2º Seminário I. Museografia e Arquitetura - Identidades e 
Comunicação, RJ, 2010. 

• KLÜPPEL, G. e outros. Project for a Storage Room and the Treatment of the Collection at 
the Afro-Brazilian Museum of the Federal University of Bahia. Conservation Continuum 
Examining the Past Envision the Future. American Institute for Conservation of Historic and 
Artistic Works 38th Annual Meeting ABSTRACT BOOK, Milwaukee, Wisconsin, EUA. Maio de 
2010. 

 
- Departamento III – da Teoria e Prática do Planejamento:  
 

• Uma Abordagem Metodológica da Documentação Arquitetônica, Prof. Arivaldo Leão de 
Amorim. Anais do Seminário Documentação Arquitetônica (GEGRADI/PROGRAU-F. 
Arquitetura  UFPel – RS. 

• Cronidas: Uma Proposta de Base de Dados para Elaboração de Mapas De Danos em 
Edificações de Interesse Histórico-Cultural, Prof. Arivaldo Leão de Amorim, com Luis 
Gustavo Gonçalves Costa, resumo expandido-anais Arq.Doc_2010 – I Seminário Nacional 
Documentação do Patrimônio Arquitetônico com o uso de Tecnologias Digitais. 

 
4.2 Apresentação de Trabalho em Congresso:  
 
Capítulos de livros publicados: 
 
- Departamento II – de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
 
• IVO, Any Brito Leal. Quanto vale a venda do invendável? Os valores do patrimônio 
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cultural na contemporaneidade. In Publicação Conjunta ALA, Mexico: 2010. 
• SILVA, Ariadne Moraes. Trans-territorialidades, moda e espaço urbano. In: PRECIOSA, 

Rosane; MESQUITA, Cristiane. (Org.). Moda em zigue-zague: interfaces e expansões. São 
Paulo: Estação das Letras e Cores. Editora, 2010. No prelo.  

• Engenhos do Recôncavo Baiano – Monumenta, Brasília, Iphan - Roteiros do Patrimônio. 
 
- Departamento V – da Evolução da Arquitetura 
 
• CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes. História, Ocupação e Delimitação do Centro Antigo 

de Salvador (CAS) In: UEMURA, Margareth. Centro Antigo de Salvador – Plano de 
Reabilitação Participativo. Salvador: Governo da Bahia, 2010. 

• CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes. A legislação de Proteção do CAS e as Políticas 
Públicas Visando à sua Recuperação In: UEMURA, Margareth. Centro Antigo de Salvador 
– Plano de Reabilitação Participativo. Salvador: Governo da Bahia, 2010. 

• LINS, Eugenio de Ávila. Verbetes da arquitetura Luso-brasileira na Bahia IN: ARAUJO, 
Renata Malcher de (org.). “Patrimônio Histórico de Origem Portuguesa no Mundo – 
Brasil”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. 

• GOMES, M. A. A. F. e LIMA, F. J. M. Arquitetos e urbanistas: cidade e formação 
profissional no Brasil; 1900-1960. In: José Francisco Bernardino de Freitas. (Org.). 
Diálogos: urbanismo.br. ed. Vitória: Ed. Universidade Federal do Espírito Santo, 2010.  

 
4.3 Artigos completos publicados em periódicos 
 
- Departamento II – do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
 

• ALBAN, Naia e CALVO, Yoanny. “Faculdade de Medicina da Bahia, atualização de uma 
idéia inovadora”. In.Gazeta Médica da Bahia ISSN 0016-545X, Ano 144, V. 80, Nº. 2., 2010. 

• Coordenação do CatÁlogo – “Projeto de Requalificação da Feira de São Joaquim; 
referencial de memória, cultura e resistência”. Salvador, MINC / SECULT / IPAC. 2010.  

• SILVA, Ariadne Moraes; MELLO, Márcia M. Couto; SABACK, Virgínia; BITTENCOURT, Márcia; 
FARIA, Gabriela. A Estética das Empresas no Século XXI. Anais VI Colóquio Nacional de 
Moda  SP: 2010. 

 
- Departamento III – da Teoria e Prática do Planejamento: 
  

• Heritage Information Systems: Tecnologias Digitais Aplicadas ao Planejamento e Gestão 
de Intervenções Urbanas - Um Modelo Conceitual, Prof Arivaldo L. Amorim, co-autoria 
Anna K T Arruda- anais SIGRADI 2010 - XIV Congresso Ibero-americano de Gráfica Digital, 
Bogotá – Colômbia. 

• Modelos Dinâmicos para Visualização Urbana: Limites e Possibilidades, Prof. Arivaldo L 
Amorim, co-autoria Taís Souza Santos, anais SIGRADI 2010 - XIV Congresso Ibero-americano  
Gráfica Digital. 

• A Documentação Digital do Patrimônio Construído: Possibilidades e Desafios, Prof. 
Arivaldo Leão de Amorim, anais do I Encontro Nacional A. Nacional de Pesquisa e Pós-
graduação AU. 

• O Tour Virtual na Documentação do Patrimônio, Prof. Arivaldo Leão de Amorim, co-autoria 
Taís S. Santos, anais Arq.Doc_2010 – I Seminário Nacional Documentação do Patrimônio 
Arquitetônico. 

• Levantamento da Portada das Igrejas de São Francisco e do Rosário com Nuvens de 
Pontos, Prof. Arivaldo Leão de Amorim co-autoria James Francis Silva Lima, anais do 
Arq.Doc_2010. 

• Levantamento Fotogramétrico de Edificações: Principais Limitações Encontradas na 
Modelagem Geométrica da Igreja do Monte, Cachoeira – Ba, Prof. Arivaldo Leão de 
Amorim em co-autoria com a bolsista de IC Vanessa Sosnierz Kuo, artigo publicado nos anais 
do Arq.Doc_2010. 

 
- Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura: 
 

•  Publicação na GAZETA MÉDICA DA BAHIA, Ano 144 - Volume 80 Número 2. “A Restauração 
da Faculdade de Medicina da Bahia – Exemplo de Parceria Interna na UFBA”. Professores: 
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Silvia P. D´Affonsêca, Luiz C. B. Dourado e Antônio C. Barbosa - Projeto Escola Oficina  SSA; 
 

- Departamento V – da Evolução da Arquitetura 
 

• GOMES, M. A. F. Urbanismo, intercâmbio de idéias; novas propostas. Nossa América. v37, 
2010.  

4.4 Comunicações em Seminários, Congressos e Mesas Redondas: 

- Departamento II – de Projetos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo:  
 

• “Seminário de Requalificação Urbana e Cultura da Cidade”- Profa. Esterzilda B. Azevedo 
(coordenação) – Faufba, de 26/julho a 07/agosto de 2010, e Università Degli Studi Di Pavia – 
Facoltà de Ingegneria, Università Degli Studi Di Cagliari-Facoltà di Architettura, Università 
Degli Studi Della Sapienza – Facoltà di Architettura e Universidad Central de Santiago de 
Chile.  

• Uma Reflexão Sobre a Cidade Contemporânea - O Sentido do Espaço e do Lugar. In: 
Trigueiros, Conceição e outros. UMA UTOPIA SUSTENTÁVEL - ARQUITETURA E URBANISMO no 
ESPAÇO LUSÓFONO: QUE FUTURO? ed. Lisboa - Portugal: F. Arquitetura da UTL. Abril/2010. 

• “Conferência Futebol, música e arquitetura: como parte da construção da imagem de 
um país moderno”-Prof Márcio Campos.VI SEMAU– F. Arquitetura/UFAL, agosto/2010. 

• “De muquiranas, piratas e marinheiros a gays: o espaço homossexual dentro do 
carnaval de Salvador” Prof. Márcio Campos-SILACC 2010 – Simpósio Ibero-americano de 
cidade e cultura, realizado na Universidade de São Paulo, Campus São Carlos, agosto a 
setembro/ 2010. 

• Trabalho “Niemeyer em Berlim: idas e vindas de um edifício habitacional, no I 
ENANPARQ - I Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, Profº. Márcio Campos, Rio de Janeiro, novembro-
dezembro/2011. 

• “Trazado Urbano y Arquitectura en Brasil y Nuevos Modelos para Adaptación a los 
Trópicos”, Escuela Técnica Superior Arquitectura-Sevilla/ESP. Profª Griselda Klüppel, 2010.  

• SILVA, Ariadne Moraes. Desterritorialização na cidade contemporânea. VII Colóquio Franco-
Brasileiro de Estética: O lugar contemporâneo, imagens, artes e saberes. PPG-AV EBA/UFBA, 
Grupo RETINA e Universidade de Paris 8. Salvador: Escola de Belas Artes da UFBA, 2010.  

• SILVA, A. e outros. A Estética das Empresas no Século XXI. VI COLÓQUIO NACIONAL DE 
MODA. GT–Moda e território de existência: processos criação e subjetivação.U. Anehmbi-
Morumbi, 2010. 

• SILVA, Ariadne M. e outros. Searching for New Paradigms Ethics and Aesthetics for the 
Companies in the 21st Century. LeNS Conference: Sustainability in Design Now! 
Comunicação. Session 2: Theoretical contributions on Product design for Sustainability. 
Bangalore/Índia: Srishti School of Art, Design and Technology of Bangalore, 2010. 

 
- Departamento III – da Teoria e Prática do Planejamento:  
 

• UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA DA DOCUMENTAÇÃO ARQUITETÔNICA, prof. Arivaldo L. 
Amorim Seminário Documentação Arquitetônica(GEGRADI / PROGRAU F. Arquitetura- 
UFPel, Pelotas – RS;  

• IDENTIDADE CULTURAL E A DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO CONSTRUÍDO, Prof. Arivaldo 
Leão de Amorim no Goethe-Institut Curitiba/AEBA–Associação Ex-Bolsistas da Alemanha.  

• AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E SEUS IMPACTOS NA FORMAÇÃO DOS 
ARQUITETOS E URBANISTAS. Prof. Arivaldo L. Amorim-VIII Seminário Pesquisa Iniciação 
Científica-VII S. Extensão. Ciência, Tecnologia Inovação: Arquitetura e Urbanismo- U. 
FUMEC.BH-MG; 

• HERITAGE INFORMATION SYSTEMS:TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS AO PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE INTERVENÇÕES URBANAS- XIV Congresso Ibero-americano Gráfica Digital. Prof. 
Arivaldo Amorim 

• MODELOS DINÂMICOS PARA VISUALIZAÇÃO URBANA: LIMITES E POSSIBILIDADES, Prof. Arivaldo 
Leão de Amorim.SIGRADI 2010 - XIV Congresso Ibero-americano Gráfica Digital. 
- Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura: 

• "Restauro de Bens Móveis e Integrados na Bahia" e “Políticas Culturais em Conservação e 
Restauro de Bens Móveis e Integrados”- IPAC, novembro-EOS/Profa Silvia P. D´Affonsêca; 
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• Curso de Extensão: LABEFEA/UFBA e Instituto Politécnico, “Introdução à Etiquetagem de 
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos”- Prof.Asthon José Reis D´Alcântara 
  - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

• ARQ.DOC 2010 - Seminário Nacional sobre a DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS. Salvador (BA), dezembro de 2010.  

• CORPOCIDADE 2010: debates em estética urbana. Salvador-Rio, novembro de 2010.  
• SEMINÁRIO PPG-AU 2010 : Seminário de Integração PPG-AU FAUFBA. Salvador, agosto de 

2010. 
• URBICENTROS 2010 : I Seminário Internacional Morte e vida dos centros urbanos. JP, maio-

junho  
 
5.  Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 

- Colegiado de Graduação Diurno: 
 

• Assessoria Técnica da Empresa Jr - Reforma do S. Festas e PG do Edifício (RAMI) 
 

- Colegiado de Graduação Noturno: 
 

• Projeto “Arquitetura, Educação Patrimonial e Inclusão Digital no Centro Histórico de 
Salvador”, com participação de professores, alunos da FAUFBA, e de alunos do segundo grau 
estadual. Patrimônio cultural, arquitetônico e das tecnologias digitais, educação 
patrimonial.  

• Anna Karla Trajano de Arruda, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, ministrando o 
mini-curso Introdução às Tecnologias da Geoinformação: Sistemas de Informações 
Geográficas – SIG. Aplicações com o software ArcGIS, de 03 à 07 de maio / 2010, 20 
horas. 

• Taís de Souza Santos, graduanda em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, ministrando o 
mini-curso Construção de Panoramas Fotográficos, de 14 a 18 de junho / 2010, 20 horas. 

• Natalie Johanna Groetelaars, arquiteta e professora da FAUFBA, ministrando o mini-curso 
Introdução à Fotogrametria Arquitetônica Digital. Utilização do software 
PhotoModeler 6 para restituição defotos digitais, de 23 a 27 de agosto / 2010, 20 horas. 

• Vanessa Sosnierz Kuo, Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, ministrando o 
mini-curso Sketchup para Modelagem Arquitetônica, de 30 de agosto-setembro de 2010, 
30 horas. 
- Laboratório de Computação Gráfica Aplicada à Arquitetura e ao Desenho – LCAD: 

• Rede BIM - Brasil – Modelagem e representação de produto– Integração de Sistemas. 
Universidade Federal do Paraná – UFPR, a U. de São Paulo – USP, a U. Federal Fluminense – 
UFF e a UFBA.     

   
            - Departamento I – das Geometrias de Representação:  
 

• Exposição de trabalhos ARQ051 - Expressão Gráfica (ano 2010) “Projeto no Zoológico” – CH 
40h. Professores: Renata Inês B. Passos, Manoel Humberto Santos, Heliana Mettig. 

• Curso de Extensão de AUTOCAD 2D PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA, INICIANTES, coordenado 
e ministrado p/ Profª Christina Araújo Paim Cardoso, realizado em 03.05 a 30.05.2010. 

• Atividade OFICINA DE PROJETO - EXPANSÃO DA FACULDADE DE ARQUITETURA / UFBA, 
Professores: Renata I. B. Passos, Elisabete A. U. Santos, Heliana Mettig e Fabio Velame. 

• CURSO DE GEOMETRIA DINÂMICA- Profª. Elisabete de A. U. dos Santos, de 01 a 05.03.2010 
 
- Departamento II – do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo:  
 
• Ciclo de Palestras: Paisagismo e Sustentabilidade - ÁREAS DE VÁRZEA NOS NÚCLEOS 

URBANOS. Coordenação Profa. Solange Souza Araújo (FAUFBA). Dias 06 e 08/09/2010.  
• Debate e Discussão sobre Paisagismo e Sustentabilidade em Salvador. Dia 09 de Setembro 

de 2010. Local: Mastaba – FAUFBA. Coordenação: Profa. Solange Souza Araújo. 
• “Uma reflexão sobre a cidade contemporânea – o sentido do espaço e do lugar” pela 

Profa. Solange Souza Araújo. F. Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa - 
Abril/2010. 
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• “Workshop – Que Cidade é essa” – Departamento II, FAUFBA, outubro de 2010. 
• Comissão para Seleção do Projeto de Decoração do Carnaval 2011- Centro Histórico 
• Montagem do Centro de Documentação e Memória T. Vila Velha - Cx. Econômica Federal. 

Desde 2009- Profª. Griselda Klüppel.  
• Projeto de Acessibilidade do Centro Historico de Salvador.  Trechos: Baixa dos Sapateiros, 

Barroquinha, R. Tesouro, R. Ruy Barbosa, Pilar, Taboão e R. Direita de Santo Antonio-
Ipac/Faufba. 

• Conversão de três casas no Largo do Tesouro para residência universitária - Ipac / Faufba. 
 

- Departamento III – da Teoria e Prática do Planejamento:  
 

• Colóquio Democracia e Interfaces Digitais para a Participação Pública – ICBA em 
setembro/2010.  

• Semin Arq.Doc_2010-Documentação Patrimônio Arquitetônico Uso Tecnologias  Digitais. 
Dezembro. 

• Palestras relacionadas ao projeto: Arquitetura, Educação Patrimonial, Inclusão Digital no CH 
SSA. 

 
- Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura:  
 

•  Restauração da Biblioteca Gonçalo Muniz da Faculdade de Medicina da Bahia. 
Faufba/EOS/FAMED. 

•  Oficina de Design de Móveis (terceira etapa)- Profa. Rita Dione Araújo Cunha 
(coordenação). 

• LACAM-Laboratório de Conforto Ambiental) conforto ambiental de salas de aula da UFRB; 
•  “Clima, Planejamento Urbano e Saúde Pública”- novembro de 2010.Profa. Márcia 

Rebouças); 
• EOS-Escola Oficina de Salvador - reunião anual das Escolas Oficinas Brasileiras, em Brasília, 

Programa Nacional de Escolas Oficinas, proposto pelo AECID, em 19/03/2010; 
• Professor Guivaldo D´Alexandria Baptista-Projeto Ecosmar/ITES-Incubadora Tecnológica de 

Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial da Escola de ADM -UFBA. 
    - Departamento V – da Evolução da Arquitetura 
• Extensão “Salvador e Recôncavo Baiano – Educação Patrimonial”, 68 horas/aula-semestral.  
 
6. Eventos relevantes realizados pela Unidade - 6.1. Palestras: 
 

•  “Entendendo o Patrimônio Cultural”- Profº Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, abril de 
2010.  

• “Restauro Virtual”- Regina Andrade Tirello, da UNICAMP, 22 de abril de 2010. 
• “As potencialidades das Geotecnologias, o novo curso  de Engenharia de Agrimensura 

e Cartográfica da UFBA, e sua influência no desenvo lvimento científico e tecnológico 
da Bahia”-  Professora Vivian Oliveira Fernandes/EPUFBA, 29 de abril de 2010. 

• “Alvenaria Estrutural estado da arte, mitos e verdad es” Prof Benigno Rios, UNIFACS 
maio/2010. 

• “Mapa de Danos: identificação, representação de dano s e seu uso no restauro de 
edificações” - Arquiteto Luís Gustavo Gonçalves Costa (PPG-AU) - maio de 2010.  

• “Requalificar o centro: o que significa?” - Professora Ana Fernandes, maio de 2010. 
• “Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento” -Prof Luiz A L Almeida-IHAC, junho/ 

2010. 
• “A expressão da cidade barroca na Europa e na Améric a Portuguesa: Roma e 

Salvador”  - Professor Rodrigo Espinha Baeta, da FAUFBA, 16 de setembro de 2010. 
• “Imagens de satélite: nossa realidade vista do espaç o. Mitos e verdades sobre estas 

imagens” , Professor Mauro Alixandrini, da UFBA, no dia 23 de setembro de 2010. 
• “Image-based Tracking and Registration for Augmented  Reality and Scene 

Reconstruction” , Professor Sven Wursthorn, Institut für Photogrammetrie und 
Fernerkundung – IPF, outubro/ 2010. 

•  “Desafios da preservação: o caso da Paraíba” - Profa Nelci Tinem, da UFPB, outubro de 
2010. 

• Planejando um futuro digno: a cara de Salvador entre o passado e o futuro. Novembro 
2010.  
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• 38th Annual Meeting of the American Istitute for Conservation of Historic & Artistic Works, 
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Profª Griselda Klüppel, Maio de 2010. 

• 2º Seminário I. Museografia e Arquitetura de Museus - Identidades e Comunicação. UFRJ FAU 
PROARQ, Rio de Janeiro. Profª Griselda Klüppel. 16 a 19 de novembro de 2010.  

• Seminário Internacional Restauro de Bens Móveis e Integrados na Bahia. IPAC e SecultBA, 
Escola de Belas Artes-Ufba; Profª Griselda Klüppel. Salvador, novembro de 2010. 

 
 
6.2. Comissões Técnicas: 
 
- Departamento II – do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
 

• Comissão Científica S. I. UMA UTOPIA SUSTENTÁVEL–ARQUITECTURA E URBANISMO no 
ESPAÇO LUSÒFONO:QUE FUTURO?Faculdade de Arquitectura T. Lisboa. Abril/2010-Profª 
Solange S Araújo 

• Concurso 22ª. Opera Prima - Foram inscritos 06 trabalhos de TFG, encaminhados 05.  
• Concurso 1º. PREMIO SIENE PARA JOVENS ARQUITETOS - Inscritos 10 (dez) trabalhos, 

premiados 03 (três) e 02 (duas) menções honrosas. 
• Diagnóstico Preliminar Estado Conservação Danos da EDUFBA. Prfª Griselda Klüppel Junho/ 

2010. 
• Edital 15/2010 - SECULT/Ba: Preservação, Dinamização e Difusão de Acervos Pertencentes a 

Instituições Museais Privadas e Comunitárias na Ba. Profª Griselda Klüppel, julho 2010. 
• Projeto para Organização, Documentação e Armazenagem da Reserva Técnica do Guarda-

Roupa do Teatro Castro Alves. Profª Griselda Klüppel, Julho de 2010. 
• MAGNAVITA, P. R.; SOUZA, José Luiz C.; SILVA, Ariadne M.; IVO, A. B. L. Palco Articulado do 

Pelourinho, CH/SSA. Governo da Ba - Secretarias de Turismo e Cultura / IPAC. 2010. 
 

 
7. Intercâmbios de natureza acadêmica 
 

- Departamento da Tecnologia Aplic. Arquitetura-Cooperação UFMG, U Kassel e Freiburg 
na AL. 
 
 

8. Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade 
 

- Departamento II – do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
 
Cooperação Inter-universitária-Universidade de Sevilha/FAUFBA. Programa Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica entre Espanha- Iberoamérica, Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo do Ministério de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación – 2009/2010. 
 
 

         - Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura 
 

• Acompanhamento e fiscalização da Restauração da Biblioteca Gonçalo Muniz, 1ª etapa. 
 
    - Departamento V – da Evolução da Arquitetura 
 
• Guia Arquitetura e Paisagem SSA e B.Todos os Santos, agosto/2010- 2011.Junta Andaluzia 

(ESP). 
• Ampliação e Consolidação da Poligonal Tombamento Estadual da Soledade e Entorno. 2010/ 

2011 
 

9. Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados à Unidade 
 

- Departamento II – do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
 

• Menção Honrosa pelo Prêmio Syene Jovens Arquitetos 2009 - Aluno Gabriel Castro 
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Magalhães, “Residencia Artistica-PAX, FAUFBa”.Orientadora: Naia Alban. TCA, SSA, 
agosto de 2010.  

• Menção Honrosa Prêmio Syene Jovens Arquitetos 2009 - Aluno Luiz Claudio P. de Souza, 
“Espaços para Shows – Jequitaia”. Orientadora: Naia Alban Suarez. TCA, SSA, 
agosto/2010. 

 
 

10. Informações complementares - Perspectivas para o ano de 2011 
 
Melhoria da estrutura física da FAUFBA com a construção do novo anexo ao edifício então existente, 
em aproximadamente 2.000 m2; adaptação e recuperação das instalações do atual anexo ao SMURB, 
ocupado pelaFAUFBA; recuperação da cobertura do edifício principal e dos sanitários/FAUFBA; 
acessibilidade geral ao edifício/FAUFBA; conclusão do regimento interno e discussão da estrutura 
organizacional da FAUFBA; revisão curricular dos cursos/FAUFBA. 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 
1 ATIVIDADE DE ENSINO GRADUAÇÃO 
 
1.1 Disciplinas oferecidas em Graduação, Especialização e Mestrado - Semestre 2010.1 e .2 
 
• 52 disciplinas 
• 4084 vagas  
 
1.2 Disciplinas preenchidas em Graduação, Especialização e Mestrado - Semestre 2010.1 e .2 
 
• 52 disciplinas 
• 2327 vagas  
 
2.  ATIVIDADE DE PESQUISA, EXTENSÃO, MONITORIA 
 
2.1. PROJETOS DE PESQUISA 
 
Patrimônio Ambiental das Empresas Baianas: o sistema de gestão ambiental: sua compreensão, 
importância e divulgação 
Descrição: O objeto deste projeto é a construção de obra de referência científico-tecnológicas 
compilada em catálogo, trata-se da divulgação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) utilizado 
pelas empresas sediadas no Estado da Bahia. Para que tal obra possa ser construída faz-se 
necessário o levantamento das empresas sediadas no Estado da Bahia que implementaram o SGA. 
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (1); Mestrado acadêmico (1);  
Integrantes: Sônia Maria da Silva Gomes (Responsável); Márcio  Santos Sampaio;  Adriano Leal Bruni;  
Auristela Félix Oliveira Teodora 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia-FAPESB 
Número de orientações: 1; 
 
Educação Ambiental Empreendedora: saberes, competências e responsabilidade social ao 
desenvolvimento econômico sustentável 
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (2); Mestrado acadêmico (4);  
Integrantes: Sônia Maria da Silva Gomes;  Antonio Carlos Ribeiro da Silva;  Auristela Félix Oliveira 
Teodora (Responsável) 
Financiador(es): Ministério da Educação-MEC 
 
Um estudo empírico sobre as práticas de evidenciação das informações 
Descrição: objetivo geral desta pesquisa é investigar sobre a evidenciação de informações 
ambientais e sociais adotadas pelas distribuidoras de combustíveis baianas, entre o período de 2005 
a 2007. Como objetivo secundário pretende-se:discutir sobre os fundamentos das melhores práticas 
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de evidenciação das informações ambientais e sociais; caracterizar o segmento das empresas 
distribuidoras de combustíveis da Bahia; identificar as práticas contábeis que são adotadas para o 
reconhecimento e divulgação dos investimentos em ações ambientais e sociais. Examinar o nível de 
alinhamento dessas práticas com as normas contábeis internacionais; investigar o volume de 
investimento em ações ambientais e sociais,propor um modelo de relatório de sustentabilidade para 
este segmento. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Integrantes: Sônia Maria da Silva Gomes (Responsável); Aline Couto 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq 
 
Conhecimentos Sobre Sustentabilidade Na Universidade Federal Bahia 
Descrição: Este trabalho vai traçar um perfil dos alunos de graduação dos três cursos supracitados 
sobre o conhecimento sobre sustentabilidade e responsabilidade social empresarial, contribuindo 
assim para melhorias nas políticas e planos de ações sobre as questões e soluções ambientais  no 
interior da UFBa e  nos Projetos Políticos Pedagógicos dos curso, a fim de alcançar o 
desenvolvimento econômico e social compatível com a sustentabilidade dos recursos naturais do 
Brasil. 
Situação: Em Andamento Natureza: Extensão 
Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado acadêmico (1);  
Integrantes: Sônia Maria da Silva Gomes (Responsável);  
Financiador(es): Universidade Federal da Bahia-UFBA 
 
 
Estrutura de referência para tratamento do tema sustentabilidade empresarial em uma empresa 
distribuidora de 
Descrição: Objetivo Geral: integrar as ações estratégicas da empresa com relação ao tema 
ustentabilidade e estabelecer um programa de iniciativas coerente com os princípios que norteiam a 
atuação de empresas consideradas socialmente responsáveis. Objetivos específicos: a. Caracterizar 
o setor elétrico brasileiro, mais especificamente a legislação que regulamenta a distribuição de 
energia elétrica no país e o novo modelo institucional proposto para esse setor, como forma de 
facilitar o entendimento do contexto onde atua a empresa. b. Apresentar a evolução do conceito de 
Sustentabilidade ao longo dos últimos anos e caracterizar as principais tendências no tratamento 
desse tema pelas empresas contemporâneas (inclusive do setor elétrico), inclusive com a 
identificação das melhores práticas utilizadas por empresas reconhecidas pelo mercado como 
empresas socialmente responsáveis. c. Estabelecer as dimensões fundamentais para a análise do 
tema sustentabilidade (construir uma estrutura de referência), viável para aplicação na análise de 
uma distribuidora de energia elétrica com o perfil da Coelba. d. Diagnosticar o estagio atual de 
abordagem do tema sustentabilidade na Coelba e a partir da estrutura de referência construída na 
pesquisa, desenvolver soluções para alinhar e integrar melhores práticas vinculadas à 
sustentabilidade com seu posicionamento estratégico.Possíveis produtos a serem gerados: 
desenvolvimento de metodologia para gestão de impactos socioambientais a partir da análise de 
processos organizacionais, desenvolvimento de solução de informática que permita aperfeiçoar 
controle de práticas e investimentos relacionados ao tema, construção CHAT para captação de 
conhecimento e Objetivos (Descrição dos objetivos mensuráveis do projeto)1Experiências de 
consumidores e sociedade sobre mecanismos que possam auxiliar a Coelba a consolidar suas 
estratégias na busca pela sustentabilidade empresarial 
Situação: Em Andamento Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Sônia Maria da Silva Gomes (Responsável); ;  Claudio Osnei Garcia;  Ednildo Andrade 
Torres;  Frederico Nacor Frazão Carvalho;  Jose Manoel Tito da Motta;  Rita de Cassia Souza Ribeiro;  
Wellington de Araujo Gomes 
Financiador(es): ANEEL - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA-ANEEL 
 
 
Conocimientos y comportamientos para la sostentabilidad en la Universidad del País Vasco y en 
la población general: un estudio comparativo con otros países 
Descrição: El cambio climático y otros problemas ambientales (escasez de recursos naturales, 
excesiva dependencia de combustibles fósiles, agujero de lacapa de ozono, desaparición de 
especies, contaminación atmosférica y de las aguas, etc.) son una realidad en nuestras vidas y en 
nuestroentorno físico. Dada la dimensión que están adquiriendo los problemas medioambientales en 
la economía, en la investigación, en los sistemas degestión empresarial, en los procesos de 
innovación de productos y tecnologías y en la sociedad en general, este trabajo pretende 
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profundizar enel grado de conocimiento medioambiental del alumnado y profesorado de la 
UPV/EHU, así como el tipo de actitudes y comportamientosmedioambientales predominantes ente 
los miembros de la comunidad universitaria para intentar frenar el deterioro medioambiental.La 
relevancia de este trabajo de investigación, viene dada -en nuestra modesta opinión-, porque 
entendemos que la UPV/EHU es una de lasgrandes fuerzas tractoras del desarrollo económico y 
social de esta comunidad, sirviendo de referente para el resto de la sociedad. Así 
pues,consideramos que la Universidad ha de estar preparada para afrontar con éxito los retos 
medioambientales a los que se enfrentará la sociedaden el futuro. En consecuencia, estimamos 
pertinente hacer un análisis sobre el nivel de conocimiento del profesorado y del alumnado en torno 
alos principales problemas medioambientales de nuestros días y a las soluciones existentes. En la 
UPV/EHU se forma una parte importante de losque en el futuro serán investigadores, educadores, 
gobernantes y directivos de empresas e instituciones de la CAPV. Esto conlleva que laUniversidad 
debería proporcionar al alumnado una formación y educación coherente con las necesidades reales 
del mercado y de la sociedadactual, incluida, por tanto, una formación en valores y temas 
medioambientales. De ahí nuestro interés por desarrollar este trabajo.Consecuentemente, el fin de 
esta investigación es 
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa 
Integrantes: Sônia Maria da Silva Gomes; José Bernardo Cordeiro filho;  Maria Azucena Vicente 
Molina (Responsável) 
Financiador(es): IGCP UNESCO-IGCP UNESCO 
 
 
Gestão ambiental corporativa: pesquisa empírica sobre as práticas contábeis e a evidenciação 
adotadas pelas empresas baianas que exploram recursos naturais não renováveis. 
Descrição: Os recursos naturais não renováveis (RNNR), a exemplo do gás, petróleo e minérios, são 
geradores de riqueza para os países que os exploram. Por trata-se de recursos esgotáveis, os órgãos 
ambientais têm se manifestado, ao longo das últimas décadas, no intuito de criar normas e 
legislação para conter a exploração indiscriminada destes recursos. Além do mais, como essa 
atividade, em sua maioria, não pode ser efetuada sem danos ao meio ambiente, a sociedade passou 
a requerer das empresas a evidenciação dos investimentos realizados na  recuperação do meio 
ambiente. As empresas socialmente responsáveis vêm adotando medidas, tais como: 
reconhecimento de passivos ambientais, gastos com a reabilitação do ambiente, linhas de 
comunicação direta com a população, dentre outros, para devolver à sociedade o ambiente 
recuperado. Embora, os investimentos sejam cada vez mais crescentes, principalmente porque 
gestão ambiental impacta a performance organizacional. Assim, o objetivo desta pesquisa é 
investigar sobre a eficácia das estratégias de evidenciação ambiental corporativa para o 
desempenho organizacional das empresas baianas que exploram recursos naturais não renováveis 
(RNNR), bem como as práticas contábeis adotadas para o reconhecimento e relato desses recursos, 
entre o período de 2002 a 2006. Para dar conta de atingir o objetivo proposto a pesquisa será 
realizada em três etapas. Na primeira etapa, buscar-se-á mapear as empresas baianas que exploram 
RNNR e estão comprometidas com o meio ambiente. Na segunda etapa, a meta será investigar as 
estratégias de evidenciação ambiental corporativa e a sua eficácia para o desempenho 
organizacional, bem como as práticas contábeis adotadas para o reconhecimento e relato dos 
recursos naturais não renováveis. Para dar conta de alcançar essa meta, será utilizada a técnica da 
Documentação Direta, utilizando-se das técnicas de pesquisa: entrevista e questionário. A terceira 
etapa compreenderá a tabulação, análise e interpretação dos dados cole 
Situação: Concluído em 2010 
Alunos envolvidos: Graduação (1);  
Integrantes: Sônia Maria da Silva Gomes (Responsável); Tânia Cristina de Azevedo; Isac Pimentel 
Guimarães;  Lorena de Andrade Pinho 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia-FAPESB 
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2.2. ATIVIDADE DE EXTENSÃO 
 

PROJETO Coordenador Apoio 
Programa Jovem Contador Sonia Maria da Silva Gomes  
Integração entre veteranos e calouros Auristela Teodoro  
III Semana de Reflexão Contábil Auristela Teodoro Editoras Atlas e 

Saraiva 
Projeto Ação Social e Cidadania- IRPF 
2008 

Lorena Pinho  

IV Jornada Cientifica da Faculdade de 
Ciências Contábeis 

Sonia Maria da Silva Gomes 
 

Fapesb, Organização 
Silveira, CRC, Domínio 
Sistema 

 
 
2.3. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS  
 
1. DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A – PETROBAHIA- consultoria e pesquisa 
2. Companhia de Energia Elétrica do Estado da Bahia – Coelba - pesquisa 
3. Universidade dos Países Vasco – Espanha - pesquisa 
 
 

2.4 DISCIPLINAS OFERTADAS – SISTEMA PLANEJAMENTO (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO)  
 

DISCIPLINA GRADUAÇÃO 
FCC 034 - CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA II 
FCC 035 - CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA 

FCC 036 - CONTABILIDADE AVANÇADA 

FCC 037 - TEORIA DA CONTABILIDADE 
FCC 038 - ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 

FCC 039 - ANÁLISE DE CUSTOS 

FCC 040 - CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA I 

FCC 041 - METODOLOGIA DA PESQUISA APLICADA A CONTABILIDADE 

FCC 042 - PROJETO DE PESQUISA EM CONTABILIDADE 
FCC 044 - ORÇAMENTO E FINANÇAS GOVERNAMENTAIS 
FCC 045 - ORÇAMENTO EMP. PLANEJ. ESTRATÉGICO 
FCC 046 - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 
FCC 047 - INTRODUÇÃO À CONTROLADORIA 
FCC 049 - PERÍCIA CONTÁBIL E ARBITRAGEM 
FCC 050 - CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL 
FCC 051 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO DE CAPITAIS 
FCC 052 - INFORMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE 
FCC 053 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL 
FCC 057 - CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA II 
FCC 058 - TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM CONTABILIDADE - SEMINÁRIOS 
FCC 060 - MACROECONOMIA 
FCC 065 - LIDERANÇA SITUACIONAL 

FCC 066 – ECONOMIA DAS ORGANIZAÇÕES 
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MESTRADO 
DISCIPLINA  

FCCA45 – Controladoria - 2008.1 
FCCA46 - Metodologia da Pesquisa em 
Contabilidade - 2008.2 
FCCA47 - Teoria da Contabilidade - 2008.1 

OBRIGATÓRIAS 

ECO642 - Globalização e Desenvolvimento Regional 
FCCA48 - Metodologia de Ensino Superior 
FCCA49 - Métodos Quantitativos 
FCCA50 - Contabilidade de Gestão - 2008.2 
FCCA51 - Comportamento Organizacional 
FCCA52 - Planejamento Empresarial - 2008.1 
FCCA53 - Sistemas de Informações Gerenciais 
FCCA54 - Análise de Investimentos 
FCCA56 - Contabilidade Societária 
FCCA57 - Finanças Corporativas 
FCCA58 – Auditoria 
MATA43 - Métodos Quantitativos 

OPTATIVAS 

FCCA59 - Pesquisa Orientada  
FCCA60 - Projeto de Dissertação  
FCCA61 - Tirocínio Docente Orientado 

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS 

 
 
3 – DESTAQUE  
 

• SELEÇÃO DA TERCEIRA TURMA DO MESTRADO EM CONTABILIDADE 2010 
• CONCURSO PROFESSOR CONFORME EDITAL 02/2010 
• CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – LATU SENSU - Especialização em Auditoria Fisco 

Contábil – Encerramento 
 
 
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 
 
A Faculdade de Ciências Econômicas na área acadêmica é composta de dois departamentos (Teoria 
Econômica e Economia Aplicada), dois colegiados de curso (graduação e mestrado) e uma Biblioteca 
de porte considerável em seu acervo atualizado de periódicos e livros. 
 
Ao longo de inúmeras reuniões da Congregação, procedeu-se todo um processo de discussão que 
culminou com a aprovação de um novo Regimento para a Faculdade. A principal transformação 
prevista nesse novo regimento aparece na fusão dos dois Departamentos e constituição do 
Departamento de Economia. Com isso, espera-se maximizar a atuação de suas atividades 
acadêmicas, permitindo melhorias substanciais na alocação de professores em suas atividades. 
A Faculdade de Economia continua expandindo e atualizando sua atuação tanto no campo da 
graduação como no da pós-graduação. Ademais, a Faculdade abriga convênios e vínculos com 
instituições federais e estaduais, além de disponibilizar alguns de seus quadros aos governos da 
União e do Estado. 
 
A graduação em Economia recebe anualmente noventa alunos. Ao longo do ano, foram realizadas 
muitas reuniões do Colegiado de curso tendo em vista a formatação de um novo currículo, o qual já 
se encontra em fase final, devendo ser implantado no segundo semestre de 2011. 
 
Quanto à pós-graduação, manteve-se a avaliação quatro da CAPES. A consolidação dessa avaliação 
permite a elaboração de projeto com vista à montagem de um curso de Doutorado em Economia. 
Para tanto, em 2011 pode-se contar com o reforço de três novos professores, através de concurso 
público, nas matérias: Microeconomia (1 vaga), Desenvolvimento Econômico (1 vaga) e Economia 
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Matemática (1 vaga). Esses concursos serão muito importantes para a Faculdade de Ciências 
Econômicas, na medida em que se continua um processo de recuperação de seu quadro de 
professores, o qual continua a sofrer perdas decorrentes de afastamentos e aposentadorias. 
 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 
 
O curso de graduação da Faculdade de Ciências Econômicas apresentou 36 defesas de monografias 
de alunos formandos em 2010, sendo 21 monografias no semestre 2010.1 e 15 monografias no 
semestre 2010.2. Essas monografias foram orientadas por professores da própria Faculdade. 
 
A Congregação da Faculdade de Economia continuou a discutir o Projeto do Curso Noturno de 
Economia, incorporado ao Projeto Reuni da UFBA, com 45 vagas, as quais devem ser somadas as 90 
vagas do curso Diurno. Esse projeto continua atrasado, por conta de inúmeros problemas, dentre os 
quais se destacam o quantitativo de professores e a incorporação do novo currículo. É possível que 
esse projeto possa ser implantado em março de 2012. 

 

CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA 
 
O Curso de Mestrado em Economia é constituído de duas áreas de concentração: 1) Economia do 
Trabalho e da Empresa e 2) Economia Regional e Meio ambiente. Cada uma dessas áreas é composta 
de duas linhas de pesquisa: Trabalho, Distribuição de Renda e Problemas Sociais e Estudos Setoriais 
e Tecnológicos para a área; Integração Econômica e Desenvolvimento Regional e Economia Agrária, 
Meio-Ambiente e Recursos Naturais para a área 2. 
 
O Curso de Mestrado em Economia apresentou 3 defesas de dissertações, as quais foram defendidas 
por mestrandos do próprio curso em 2010. Essas dissertações foram orientadas por professores da 
própria Faculdade e para suas respectivas Bancas Examinadoras foram convidados professores de 
diversos centros nacionais ou mesmo de outras Faculdades da UFBa. 
 
Vale destacar o relançamento da Revista Nexus Econômicos, que se encontrava paralisada há quatro 
anos por problemas de financiamento. 
 
O Curso de Mestrado em Economia dispõe atualmente de bolsas provenientes da Capes e Fapesb, 
que são oferecidas à seus mestrandos através de gestão do próprio curso. 
 

PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO 
 
• O Núcleo de Estudos Conjunturais (NEC) continuou atuante como atividade de Pesquisa e 

Extensão da Faculdade de Ciências Econômicas. Esse núcleo é composto por professores, 
estudantes e técnicos da área econômica, os quais são ligados à Faculdade de Ciências 
Econômicas da Universidade Federal da Bahia. Essa atividade tem por objetivo o 
acompanhamento e a avaliação da conjuntura econômica baiana, brasileira e mundial. 

• Agronegócio e crescimento econômico no Estado da Bahia. 
Prof. Lívio Andrade Wanderley. 

• Dialética da globalização e transformações do capitalismo. 
Professor Paulo Antonio de Freitas Balanco. 

• A Lógica da acumulação capitalista na economia informacional 
Prof. Bouzid Izerrougene. 

• Análise do Mapeamento e das Políticas para Arranjos Produtivos Locais no Norte e Nordeste do 
Brasil e dos Impactos dos Grandes Projetos Federais em Estados Nordestinos Selecionados. 
Prof. Hamilton de Moura Ferreira Júnior. 

• Ações afirmativas para o desenvolvimento. 
Prof. Vitor de Athayde Couto. 

• Diagnóstico Sócio-econômico e ambiental das comunidades do entorno da Fazenda Timbó, 
Amargosa, Bahia 
Profa. Gilca Garcia de Oliveira. 

• Estrutura de mercado, estratégias empresariais e regulação na indústria de petróleo e gás 
natural e petroquímica. 
Prof. Oswaldo Guerra. 
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• Análise custo-benefício da racionalização do uso de recursos hídricos. 
Prof. João Damásio de Oliveira Filho. 

• Manuseio e aplicações teóricas e práticas de programas matemáticos e computacinais na 
economia. 
Prof. Henrique Tomé da Costa Mata. 

• Inserção internacional da economia brasileira e dinâmica macroeconômica. 
Prof. Luiz Antonio Mattos Filgueiras. 

• Social regulation, economic growth and job creation in Brazil, relations between informality, 
unemployment and inactivity. 
Prof. Wilson F. Menezes 
Em parceria com o Professor Cláudio Dedecca da Universidade Estadual de Campinas. 
Texto apresentado no Encontro anual da Associação Francesa de Economia Política em Lille 
(França), 9 de dezembro de 2010. 

 

SEMINÁRIOS E PALESTRAS 
 

• Programa de fomento à pesquisa em Desenvolvimento Econômico. 
Palestrante: Profa. Martha Pacheco Scherer (BNDES) 

• Sistemas complexos aplicados à Economia. 
Palestrante: Prof. José Garcia Vivas Miranda (Instituto de Física da UFBa). 

• Um mundo de desigualdades: Que desarollo económico estamos promoviendo? 
Palestrante: Prof. Edgard Porto (SEI). 

• Política Energética e Desigualdades Regionais na Economia Brasileira: desenvolvimento e 
aplicação do modelo Interregional de Equilíbrio Geral Computável – ENERGY-BR. 
Palestrante: Prof. Gervásio Ferreira dos Santos (FCE) 

• Sustentabilidade do crescimento e desenvolvimento econômico. 
Palestrante: Prof. Francisco José Lopes de Sousa Diniz (Universidade de Trás-Os-Montes 
e Alto Douro em Vila Real – Portugal). 

• A crise econômica mundial 
Palestrante: Prof. Alfredo Saad-Filho (Universidade de Londres) 

• Evolução e estágio atual da Biotecnologia 
Palestrante: Profa. Maria da Graça Derengowski Fonseca 

•  Inovação tecnológica e desenvolvimento regional 
Palestrante: Prof. Nali de Jesus de Souza (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 

 

INTERCÂMBIOS E CONVÊNIOS 
 
Iniciação de conversação para formação de Convênio com a Universidade de Dortmund, Alemanha. 
Esta iniciativa deverá permitir o intercâmbio de alunos das duas instituições, além de um programa 
de pesquisa comum. 
   

INTERVENÇÕES NO PRÉDIO DA FACULDADE 
 

• Recuperação da sala de estudos dos mestrandos, com introdução de um split, mesa de 
reunião e cadeiras. 

• Recuperação parcial da tubulação hidráulica externa do fundo do prédio que desce do 6º 
andar ao térreo. 

  

AQUISIÇÕES ATRAVÉS DA PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
 

• Aquisição e fixação de 14 projetores de multimídia na Congregação, Auditório, sala de 
especialização e salas de aula. 

• Aquisição de 10 netbooks para uso dos professores em salas de aula. 
 

NECESSIDADES AINDA NÃO CONTEMPLADAS 
 

• Recuperação das grades externas com colocação de portões para acesso de carros. 
• Recuperação do passeio público com pedras portuguesas. 
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• Revisão das instalações hidráulica e elétrica de todo o prédio. 
• Aquisição de 20 aparelhos de ar condicionado de 18 mil BTU para salas de aula. 
• Pintura interna e externa de todos os andares. 
• Recuperação das pastilhas externas do prédio, acompanhada de uma lavagem geral das 

mesmas. 
• Confecção de 2 tampas de zinco para os reservatórios de água do prédio. 
• Aquisição de 120 cadeiras específicas para o Auditório. 
• Aquisição de um equipamento de som para servir de apoio às atividades acadêmicas da 

Faculdade. 
• Revitalização da sala 102, tendo em vista a implantação de um laboratório de informática 

com pelo menos 40 computadores. 
• Aquisição de um conjunto eletrônico para teleconferências, a ser colocado na sala de 

apresentação de monografias e dissertações. 
• Aquisição de novas cortinas para as salas de especialização, Congregação e Auditório. 
• Aquisição de 50 computadores e mesas de trabalho, tendo em vista a atualização do parque 

de informática da Faculdade e assim melhor servir a professores e alunos. 
 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 
1 Metas definidas para o ano de 2010 
 

� Aprovação do novo Regimento Interno da FACED/UFBA junto à Congregação da Faculdade. 
� Incentivar e implementar procedimentos, a partir dos departamentos, para ampliar a 

cultura avaliativa da instituição e avançar na análise crítica e melhoria nos processos 
avaliativos no ensino da graduação e pós-graduação, avaliação do trabalho docente e 
avaliação da instituição. 

� Expansão do ensino regular noturno de graduação com a implementação de turma noturna 
do Curso já aprovado na área de pedagogia e aprovação em instâncias superiores dos cursos 
noturnos em  Ciências Naturais e Educação Física. 

� Expansão do ensino especial de graduação com a implementação de dois novos cursos de 
licenciatura em pedagogia, atendendo demanda de prefeituras. 

� Expansão do ensino de pós-graduação lato sensu, com a implementação dos dez cursos de 
especialização em parceria com o Instituto Anísio Teixeira (IAT) já aprovados. 

� Expansão do ensino de pós-graduação stricto sensu, com a abertura do programa de 
mestrado em Educação Física. 

� Fortalecimento dos atuais programas de pós-graduação em educação e difusão do 
conhecimento, ampliando espaços, pessoal, projetos e programas e melhorando a base de 
dados informados ao Datacapes. 

� Fortalecimento da infraestrutura, equipamentos, instalações e financiamento da pesquisa 
em desenvolvimento na unidade. 

� Ampliação da participação da Faced/UFBA, em programas e projetos para obtenção de 
bolsas para os estudantes –  PIBIC, PIBID, Permanecer, Monitoria e outras, bem como, a 
representação da unidade em órgãos, instituições e demais entidades externas à UFBA. 

� Realização de balanços críticos sobre experiências curriculares desenvolvidas no ensino 
de graduação para atender demanda educacional do Estado, da região e balanço crítico da 
produção do conhecimento na graduação e pós-graduação. 

� Melhoria das formas de comunicação, informatização, documentação da Faced/UFBA, com 
infraestrutura e projetos. 

� Celebração de novos convênios estaduais, regionais, nacionais e internacionais. 
� Reforma do atual prédio da Faced/UFBA com início nas dependências administrativas e 

grupos de pesquisa. 
� Início das obras das instalações esportivas no CEFE. 
� Continuidade da gestão para construção de novo prédio para a Faced/UFBA, em Ondina. 
� Contratação de pessoal técnico-administrativo (06) e docentes (10) através de concurso 

público, pelo Regime Jurídico Único, para suprir necessidades identificadas, relatadas e 
encaminhadas às instâncias superiores da UFBA. 
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� Ampliação do montante do orçamento previsto e executado na Unidade e ampliação das 
fontes de financiamento das atividades fins da Faced/UFBA – ensino, pesquisa e extensão -, 
e das atividades meios, administrativas e de gestão.  

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

� Todas as metas foram implementadas com ações aprovadas na Congregação da Faced, e   
conduzidas pelas instâncias departamentais e colegiados competentes. 

� Implementação da turma de Pedagogia Noturna no semestre de 2010.2 
� Encaminhamento de um curso especial de graduação em pedagogia para a Plataforma Paulo 

Freire –   PAFOR, para atender demanda das redes de educação básica da Bahia; 
� Manutenção de três cursos especiais para formação de professores em exercício no Estado 

da  Bahia – projeto Irecê, Projeto Tapiramutá; Projeto Licenciatura em Educação do Campo. 
� Assinatura do convênio entre UFBA/FACED e Secretaria de Educação/IAT, para a 

implementação  de dez cursos de especialização com início previsto para 2011. 
� -Encaminhamento da proposta do ensino de pós-graduação stricto sensu, Mestrado em 

Educação Física. 
� Instalação do Laboratório III, com três ambientes equipados, inaugurado em 2010.2 para 

fortalecer os atuais programas de pós-graduação em Educação e Difusão do Conhecimento; 
� Melhorias na consolidação de dados sobre atividades desenvolvidas e a serem informadas ao 

Datacapes para avaliação dos programas de pós-graduação. 
� Ampliação do número de projetos para obtenção de bolsas para os estudantes – PIBIC, PIBID, 

Permanecer, Monitoria. 
� Realização do II Seminário do PIBID – Novembro de 2010 com aproximadamente 800 

participantes..  
� Encaminhamentos a Pró-Reitor de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis da intenção da 

FACED criar a unidade de educação infantil, a partir da Creche. 
� Encaminhamento ao CONSUNI do projeto de instalação do Instituto Superior de Educação 

Física, Esporte e Lazer contendo – cursos de graduação em Educação Física diurnos 
reformulados e proposta de abertura do noturno. Encaminhamento de Programas de pós-
graduação strictu e latto sensu, EJA, GESTÃO e EDUCAÇÃO FÍSICA, projetos de pesquisa de 
envergadura nacional – Diagnostico Nacional do Esporte e programas de extensão em 
direitos humanos, educação, educação do campo. 

� Implementação da decisão do CONSUNI para a celebração de parceria entre UFBA e Governo 
do Estado da Bahia para construção de instalações esportivas no Centro de Educação Física e 
Esporte da UFBA. 

� Encaminhamento ao CONSUNI do Regimento Interno da Faced/UFBA, com reestruturação 
administrativa e acadêmica. 

� Encaminhamentos de termos de convênios com a secretaria de Educação do Estado da 
Bahia, com a SECAD/MEC, com FNDE, com FINEP, para implementação de programas e 
projetos como o PROCAMPO, PROINFANTIL, Escola de Gestores, EJA, e pesquisa nacional 
como o Diagnóstico Nacional do Esporte,  convênios com prefeituras para cursos de 
licenciatura em pedagogia e educação do campo, para professores em exercício. 

� Reforma das 17 salas, dois auditórios, quatro salas de pós-graduação e da área 
administrativa do atual prédio da Faced/UFBA. 

� AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES – expressas em documento da direção, publicado na página 
da Faced – Acesso 
http://www2.faced.ufba.br/administracao/manifestos/gestaos_2008_2012/31_manifesto 
 

3 Ações desenvolvidas na melhoria do ensino da graduação e da pós-graduação 
 

� No período de 31 de maio a 2 de junho/10 foi realizado o  Concurso Público para Docente do 
Magistério Superior, no Departamento de Educação I, para Professor Adjunto – DE, na 
Matéria Teoria e Prática da Educação Infantil, não registrando nenhum candidato aprovado. 

� No período de 13 a 17 de dezembro/10 foi realizado o Concurso Público para Docente do 
Magistério Superior, no Departamento de Educação I, para Professor Assistente – DE, na 
matéria Teoria e Prática da Educação Infantil. A professora Marlene Oliveira dos Santos, 
primeira colocada, foi indicada para assumir o cargo. A professora Ana Lúcia Soares da 
Conceição Araújo obteve a segunda colocação. Em terceiro lugar, a professora Ana Paula 
Silva da Conceição e em quarto, a professora Leila da Franca Soares. 
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� No ano de 2010, a Biblioteca Anísio Teixeira ampliou o Catálogo on-line da UFBA, 
enriquecendo a coleção em 1589 títulos e 3928 exemplares promovendo maior visibilidade 
ao acesso e à recuperação de informações pelos usuários. Em referência à coleção de 
periódicos foram cadastrados no Kardex on-line 144 títulos, totalizando 1 735 fascículos 
registrados; além disso, também foram indexados na base de dados de periódicos, da rede 
Pergamum, ICAP (Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos), mais quatro títulos: 
Ágere (57 artigos), Cadernos de pesquisa: Núcleo de Filosofia e História da Educação (36), 
Gestão em Ação (70), Noésis (45) e atualização da Revista da FACED com 110, cuja soma é 
de 389 artigos. Exceto a Revista da FACED os demais periódicos não são mais editados. No 
tocante a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), da UFBA, a Biblioteca Anísio 
Teixeira  atingiu o total de 307 documentos em texto integral nesta base. Quanto à 
produção acadêmica dos estudantes (trabalhos de conclusão de curso) alcançou um total de 
925 títulos. Quanto à capacitação de servidores, a chefia participou do Treinamento 
Programa de Formação de Multiplicadores do Portal de Periódicos - Pró-Multiplicar/CAPES, 
realizado em Salvador no período de 20 a 22 de julho. Registrou-se também a participação 
da bibliotecária Regina Ferreira Pinto como aluna regular do curso do PPGCI/UFBA. Na 
segunda quinzena de dezembro as bibliotecárias Sônia Vieira e Regina Pinto participaram do 
Ciclo de Palestras do SIBI: apresentação dos resultados da pesquisa de dissertação de Samir 
Lion (Departamento de Administração do SIBI/UFBA) intitulada A eficiência estratégica do 
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia: a percepção dos seus servidores. 
O bom andamento das atividades deveu-se ao trabalho desenvolvido pelas três bolsistas do 
programa Permanecer (duas estudantes do curso de Biblioteconomia e outra de Pedagogia), 
que contribuíram de maneira significativa. Quanto à infraestrutura, a Biblioteca recebeu um 
coletor de dados para inventário da coleção. 

 
4 Destaques em relação ao ensino de graduação e de pós-graduação 
 
– Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Educação (PPGE), coordenado pelo Prof. José 

Albertino Lordêlo, registrou 25 defesas de mestrado e 17 de doutorado. Registrou também a 
matrícula de 268 alunos especiais, em  20   disciplinas. Neste ano, o Programa lançou duas 
coletâneas editadas pela EDUFBA, com a participação de docentes e discentes do PPGE. 

– No Doutorado Multiinstitucional em Difusão do Conhecimento (DMMDC), sob a coordenação do 
Prof. Dante Galeffi, encontra-se em funcionamento a 3ª turma, com 36 alunos especiais, em 20 
disciplinas e 10 alunos regulares. Além disso, foram inaugurados dois laboratórios para pesquisa 
científica. 

– De 12 a 16 de julho/10, o Colegiado de Pedagogia registrou a apresentação de 46     monografias 
dos alunos concluintes referentes ao semestre 2010.1. Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 
versaram sobre variados temas na área da Educação. Em 2010.2, no período de 13 a 20 de 
dezembro, foram apresentadas 63 monografias, que também versaram sobre a mesma temática. 

− III Curso de Especialização em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação     Física, 
Esporte e Lazer, com duração de 12 meses, e carga horária de 360 horas. O curso funcionou em 
três módulos com Momentos de Interação Pedagógica (MIC) e Momentos de Interação com o 
Trabalho (MIT), e iniciou em abril. Público-alvo: Licenciados em Educação Física, estudantes de 
graduação em fase de conclusão de curso, bolsistas de Iniciação Científica (IC), monitores em 
disciplinas e Atividade Curricular em Comunidade (ACC). Esta atividade foi coordenada pelo 
Professor Cláudio Lira. 

− Curso de Especialização em Gestão Escolar lato sensu, com carga horária de 400 horas, voltado 
para a formação continuada e pós-graduada em educação básica pública, que foi realizada por 
meio da educação a distância e implementadas nas esferas federal, estadual e municipal, com o 
objetivo geral de formar em nível de especialização, gestores educacionais das escolas públicas. 
Este curso foi destinado a diretores e vice-diretores, nos seguintes polos: Salvador (Paralela), 
Salvador (Comércio), Feira de Santana, Santo Antonio de Jesus, Itabuna, Alagoinhas, Paulo 
Afonso, Guanambi, Itaberaba, Jacobina, Salvador (Canela) e Vitória da Conquista. Esta atividade 
foi coordenada pelo Prof. José Wellington e na vice-coordenação a professora Jocelma Rios. 

− Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos (EJA), oferecido no âmbito da 
Faculdade de Educação da UFBA, em convênio com o Ministério da Educação e a Secretaria de 
Educação, Cultura e Lazer de Salvador (SECULT). Com duração de 12 meses e carga horária de 
425 horas. O curso foi iniciado em 26 de outubro/10 até fev/12, destinado a professores e 
militantes nesta área, com 120 matriculados. A atividade foi promovida pelo LEPEJA, sob a 
coordenação da professora Sandra Marinho. 
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− Reforma curricular do curso de licenciatura em educação física aprovada e implementada no 
sistema com ingresso da primeira turma em 2011.1. 

− Quatro Cursos especiais de formação de professores em exercício - Plataforma Paulo Freire, um 
curso e, ainda, Projetos Irecê, Projeto Tapiramutá, e Projeto Piloto Licenciatura em Educação do 
Campo.  

 
5 Principais projetos de pesquisa 
 
– Salvador Lê – observatório de leitura; 
– Escritores do futuro; 
– A produção em História da Educação na Bahia (2009/2010); 
– Processo histórico de feminização do magistério na Bahia (2007/2009); 
– Cultura corporal, lazer, trabalho e ambiente: educação e história de humanidades invisíveis; 
– Cultura corporal, lazer e arte: um estudo histórico-cultural afrodescendente a partir do     

Nordeste do Brasil – BA; 
– Educação, Identidade e Diversidade Étnico-cultural: Contribuições da capoeira para afirmação da 

mulher, do estudante universitário e dos afrodescendentes no contexto baiano;  
– Experiências educacionais com danças e manifestações afro-brasileiras em comunidades 

periféricas urbanas; 
– Capoeira e Educação: produção de conhecimentos na Bahia; 
– Memórias do futebol na Bahia; 
– Memórias do remo na Bahia; 
– Cotidiano pedagógico do esporte na escola; 
– Problemáticas do trabalho pedagógico, da produção do conhecimento, das políticas públicas e da 

formação de professores de educação física, abordadas através de pesquisa matricial da rede dos 
grupos de pesquisa nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, articuladas pelo Grupo 
Lepel/Faced/UFBA; 

– Projeto de Pesquisa sobre o Curso de Licenciatura em Educação no Campo; Avaliação do Curso de 
Licenciatura em Educação no Campo; Formação de Professores para a escola do Campo. 

– Pesquisa Rede Cedes/ME – Política Pública do Esporte; 
– Organização do Trabalho Pedagógico: Ginástica Alegria na Escola e Mutirões e Círculos de esporte 

e Lazer na Cidade e no Campo; 
– Diretrizes curriculares; Para a formação de professores do Campo, Professores de educação física 

e, para a educação física escolar.  
– Formação de professores, trabalho pedagógico e Formação de Militantes Culturais; 
– Formação de Professores de Educação Física e Currículo (DAAD); 
– Epistemologia da Educação e Educação Física (EPISTEF), com a UNICAMP e UEL; 
– Diagnostico Nacional do Esporte (UFBA/ME/Finep) 
– Investigação sobre o lazer em parceria com a UEL. 
– Programa Escola Ativa – Pedagogia histórico-crítica e metodologia crítico-superadora; 
– Escola, Trabalho e Cidadania: um estudo longitudinal de egressos e ingressantes do programa de 

educação de jovens e adultos: 
– Projeto Geres: estudo longitudinal de desempenho de alunos no ensino fundamental; 
– Avaliação diagnóstica e processual: por que a escola existe? 
– Projeto 30 anos do DEF/Cefe; 
– Educação, Arte e Estética Marxista: a experiência do teatro do oprimido nas ocupações do MSTB; 
– Educação popular e a dimensão estética e organizativa do MSTB na experiência da ocupação 

quilombo de Escada; 
– Reflexões sobre Ciência, Poder e Educação: a postura antropofágica, o inesperado talvez do 

Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Matrizes Antropofágica e Educação (Gepemae); 
– Ordenamento legal e políticas públicas de esporte e lazer: o sistema em rede;  
– Repercussões das políticas públicas de esporte e lazer na mídia impressa na Bahia (parte 2); 
– Espaços de aprendizagem nas feiras livres da Cidade de Salvador; 
– Espaços de aprendizagem nos rios e fontes de Salvador; 
– Os indígenas no território baiano e a relação educativa do governo com eles; 
– Formação de gestores da educação básica; 
– Trajetória histórica da gestão escolar na Bahia: função de diretor 1960-2000; 
– Promoção colaborativa e descentralizada de imagens e sons para a educação básica: criação e 

implantação da Ripe – Rede de Intercâmbio de Produção Educativa; 
– Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação superando as tecnologias 

educacionais; 
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– Conhecimento e tecnologia livre na educação; 
– Narrativas digitais na formação docente; 
– Professores em rede: uso das tecnologias digitais no contexto da iniciação à docência na UFBA; 
– Tecnologias da informação, comunicação e formação de professores no contexto do campo: 

possibilidades de transformação da realidade social; 
– O papel das tecnologias livres ( parte 2 ); 
– Inclusão Digital na Escola: as políticas do MEC; 
– O livro digital: uso, possibilidades e limites; 
– Professor e cultura digital: novos desafios para a sua ação/formação; 
– Produção em História da Educação na Bahia; 
– Práticas de inclusão da pessoa com deficiência na rede pública de ensino estadual da Bahia; 
– A relação entre educação, inclusão e sucesso escolar de alunos com deficiência; 
– Um estudo e dimensionamento de acesso, permanência e progressão de crianças e adolescentes 

com anemia falciforme em idade escolar na cidade de Salvador; 
– Produzindo conhecimento para a escolarização e o lazer adaptados na classe hospitalar no 

Hupes; 
– Domínio da lecto-escritura em alunos de ensino fundamental; 
– Diferenciação dos níveis de alterações da aprendizagem; 
– Determinação da dominância hemisférica cerebral na função auditiva; 
– Currículo e espaços multirreferenciais de aprendizagem; 
– Gestão do conhecimento do cenário brasileiro; 
– Educação e saúde; 
– Coordenação de implantação das redes interativas de pesquisa e pós-graduação em 

conhecimento e sociedade; 
– Projeto kirimurê; 
– Administração Escolar na Bahia: trajetórias do exercício da função de diretor de escola pública 

no período 1960 – 2000, (com uma bolsa PIBIC 2008 – 2009); 
– Organização do Sistema de Ensino na Bahia e Qualidade da Educação Básica na Rede Pública, 

1930 – 2008, (com uma bolsa PIBIC 2009 – 2010); 
– A problemática da Formação e Profissionalização do Magistério da Educação Básica no Brasil; 
– Aquisição da língua escrita: aspectos linguísticos e psicogenéticos; 
 

6 Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 

 
– Curso Intensivo e Seminário interativo durante a visita do professor Dr. Reiner Hildebrandt-

Stramann da Universidade de Braunschweg, Alemanha como parte de intercâmbio acadêmico, no 
período de 22 a 28 de fevereiro de 2010 em parceria com a secretaria de Educação do Estado da 
Bahia. 

– Curso de Extensão Diálogos em Imagens: interações educacionais, com carga horária de 120 horas 
– presencial e EAD (moodle), e foi realizado de 9 de março a 22 de junho, às terças-feiras, das 18 
às 21 horas. O curso, que foi uma atividade do Grupo de pesquisa História da Cultura Corporal, 
Educação, Esporte, Lazer e Sociedade (HCEL), foi destinado aos graduandos, graduados ou 
professores da Educação Básica,  coordenado pela Professora Maria Cecília de Paula, sob a 
responsabilidade do Professor Miguel Bordas e da doutoranda Cristine Pires. 

– III turma do Curso de Introdução ao Marxismo, realizado no período de 20 de março a 12 de 
junho, quinzenal e aos sábados. Esta atividade registrou a frequência de 300 participantes de 
todos os cursos da UFBA, alunos da UFRB e de outras universidades baianas, além de professores 
e militantes sociais. O curso foi promovido pelo Grupo Lemarx, coordenado pela professora 
Sandra Marinho. 

– Curso intensivo Educação Física e Saúde Coletiva, com carga horária de 68 horas, às sextas-
feiras, das 9 às 13 h. O curso, coordenado pela Professora Cláudia Miranda, iniciou no dia 9 de 
abril até o final do semestre e foi destinado a estudantes de Educação Física da UFBA, a partir do 
5º semestre. Em 2010.2, funcionou como disciplina do Departamento de Educação Física. 

– Curso de Leitura, Interpretação e Produção de Textos em Ciências Humanas, que também foi 
promovido pelo HCEL, com carga horária de 60 horas – presencial e EAD (moodle), no período de 
10 de março a 16 de junho, às quartas - feiras, das 18 às 21 horas. O curso, coordenado pelo 
Professor Ubirajara Sá, foi destinado a graduandos em qualquer curso da UFBA ou outras 
instituições de nível superior. 

– Curso de Extensão  Projeto de pesquisa científica: fundamentos lógicos realizado nos dias 29 e 30 
de março e ministrado pelo Professor Sílvio Sánchez Gamboa, do Grupo PAIDEIA – Faculdade de 
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Educação da UNICAMP. O curso foi destinado a professores e estudantes interessados na 
elaboração de projetos de pesquisa, em nível de iniciação científica, mestrado e doutorado e 
organizado pelo Grupo de Atividade de PIBID do Curso de Educação Física e pela disciplina ACC – 
Educação Popular em Áreas de Reforma Agrária: os desafios da Educação do Campo, ambos 
coordenados pela Professora Nair Casagrande. 

– Curso sobre o sistema Braille realizado em maio/10, promovido pelo Núcleo de Apoio ao 
Estudante  com Necessidade Especial (NAPE/UFBA), coordenado pela Professora Theresinha 
Miranda, em parceria com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil/Coordenação de Ações 
Afirmativas (PROAE/UFBA. Este curso, com carga horária de 40 horas, foi destinado a professores 
e funcionários da UFBA. 

– A Educação Popular e as suas Questões. Curso de extensão coordenado pelo Professor Maurício 
Mogilka (Departamento de Educação II), e realizado no período de 12 de agosto a 21 de 
outubro/2010, às quintas-feiras, com carga horária de 40 horas. O curso foi oferecido a pessoas 
que atuam ou desejam atuar em movimentos sociais e liderança comunitária, organizações não 
governamentais, trabalho comunitário e pastorais, saúde comunitária, projetos sociais, 
registrando a participação de 50 agentes sociais. 

– Curso: Projeto Capoeiragem na UFBA, de 15 de agosto/2010 a julho/2011, com 20 horas 
semanais, às  segundas, quartas e sextas-feiras. As aulas foram ministradas pelo graduando em 
Educação Física Márcio Alves de Souza e coordenado pela Professora Amélia Conrado. O curso foi 
aberto ao público. 

– Proinfantil – Projeto de Formação de Professores em Exercício na Educação Infantil em parceria 
com o MEC e SEC-Bahia/IAT. Com carga horária de 160 horas, de 2009 a 2011, coordenado pelo 
Professor Cleverson Suzart, vice-coordenadora adjunta Professora Lícia Beltrão e Pesquisadora 
adjunta Professora Mary Arapiraca. Atendeu um público de 650 alunos em sete polos: Barreiras, 
Eunápolis, Feira de Santana,   Itaberaba, Gandu, Salvador  e Vitória da Conquista. 

– Oficina de Ginástica: Terra, Lazer e Trabalho, realizada às terças-feiras. A atividade foi 
promovida pelo Grupo HCEL e coordenada pela professora, com os seguintes objetivos: 
Desenvolver a consciência corporal; possibilitar a correção postural; combater os sintomas do 
estresse, ansiedade e irritabilidades, melhoria da concentração e clareza mental, dentre outros. 

– Três Atividades Curriculares em Comunidade (ACC) relacionadas à educação do campo e 
educação popular e educação de jovens e adultos. Professores Celi Taffarel, Cláudio Lira Santos 
Junior, Nair Casagrande e Sandra Marinho. 

– Seminário Dança e Cidadania: memória e tradição no Brasil e no Caribe – realizado no dia 18 de 
agosto/2010, onde foram apresentados cinco temas na área da dança e arte educação. A 
atividade, aberta ao público, foi uma iniciativa do Departamento de Educação III e do Grupo 
HCEL – Linha História, Memória e Diversidade, sob a coordenação das Professoras Amélia Conrado 
e Maria Cecília de Paula. 

– Cinco Módulos implementados do programa Escola Ativa sob a coordenação de professor Cláudio 
de Lira Santos Júnior atendendo 179 municípios. Proposta de um curso de especialização em 
metodologia do ensino para classes multiseriadas. 

– Instalação do Pólo de referencia em Educação do Campo e a articulação dos CDP – Centro Digital 
Pedagógico em 14 Municípios da Bahia. Eventos relevantes realizados pela Unidade 

– Primeira Semana dos Calouros da Faced realizada no período de 1 a 5 de março para 
instalação do semestre 2010.1, com a seguinte programação: recepção aos calouros, 
apresentação dos dirigentes, professores e representantes estudantis, a cargo dos Professores 
Ancidé Vilasboas, Prudente Neto e Maria Couto; O Curso de Pedagogia na Faced – aspectos 
estruturais e funcionais.(Profa. Maria Couto); A educação como campo de estudo e como prática 
social: implicações para a formação dos profissionais da educação. (Profa. Rosilda Arruda); O 
ensino, a pesquisa e a extensão como objetivos da Universidade – Projetos PIBIC, PET e PIBIC. 
(Profs. Paulo Gurgel, Ana Kátia e Celi Taffarel); As mudanças de diretrizes na formação do 
pedagogo de acordo com as novas políticas educacionais. (Prof. Kleverton Bacelar); Encontro dos 
alunos com o DA do Curso de Pedagogia – principais informações sobre a funcionalidade do curso 
e da Faced; Educação, diversidade e manifestações culturais (Profa. Rosângela Araújo); Projeto 
Nenhum a Menos, coordenado pelo Prof. Albertino Lordêlo (DA de Pedagogia e participação das 
estudantes Ana Cláudia e Andréia); Café da manhã e confraternização. Conhecendo as 
instalações e setores da Faced; Atividades de introdução à disciplina EDC 271 – Iniciação ao 
Trabalho Acadêmico (Profa. Teresinha Fróes e equipe)  

– Seminário ProAGE – Avaliação e Gestão da Educação, realizado no dia 11 de março, sob a 
coordenação do Professor Robinson Tenório. O evento foi promovido pelo ProAGE, que é um 
projeto de pesquisa coordenado pelo referido professor e composto por bolsistas e pesquisadores 
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colaboradores, e foi destinado a estudantes e pesquisadores da Educação, membros da 
comunidade local e educacional do município de Teodoro Sampaio. 

– Para abertura do semestre 2010.1 da Pós-Graduação em Educação e Difusão do Conhecimento, o 
Professor Arthur K. Spears, chefe do Departamento de Antropologia do City College – 
Universidade de Nova York, proferiu aula inaugural sobre o tema Linguagem, cultura e relações 
étnicas, no dia 2 de março. A visita do professor foi promovida pela Rede Cooperativa de 
Pesquisa e Intervenção em (In) formação, Currículo e Trabalho (REDPECT) e o Doutorado 
Multiinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC). 

– No período de 17 a 19 de março foi realizado o curso intensivo e seminário sobre Pedagogia 
histórico-crítica e Psicologia histórico-cultural. As contribuições de Vigostsky, Luria, Leontiev e 
Saviani para a educação escolar, que foi conduzido pela Professora Lígia Márcia Martins, da 
Universidade do Estado de São Paulo (UNESP/Bauru). Esta atividade foi promovida pelo Grupo 
Lepel, PPGE e o Departamento de Educação Física. 

– No dia 25 de março foi lançado, na Biblioteca Central da UFBA, o livro Avaliação e Gestão: 
teorias e práticas, organizado pelos professores Robinson Tenório e Uaçaí Lopes (Departamento 
de Educação II e PPGE). 

– 1º Seminário Antropofágico O que é isto a inclusão? realizado em 26 de março, com a 
programação de  duas palestras: O território-lugar como ponto de partida para inclusão 
antropofágica? (Professor Cleverson Suzart) e A inclusão da criança com deficiência sensorial na 
educação infantil? (Professora Nelma de Cássia S. Galvão). Esta atividade foi promovida pelo 
Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Matrizes Antropofágicas e Educação (Gepemae), e 
coordenada pelo Professor Cleverson Suzart. 

– Uma vez todo mês – atividade promovida pelo Grupo de Pesquisa, Educação e Linguagem 
(Geling), coordenado pela Professora Dinéa Maria Sobral Muniz, e vinculada à produção da 
pesquisa Salvador Lê – Observatório de Leitura, um espaço de estudos sobre a leitura e objetos 
correlatos, que envolve professores da Educação Básica e pessoas interessadas pela questão. O 
primeiro evento aconteceu no dia 23 de março com a palestra da Professora Ana Maria Netto 
Machado (UNIPLAC). A centralidade da escrita no mundo acadêmico: relações com a formação 
universitária, o sistema de pós-graduação e o mundo da ciência. O evento foi  coordenado pela 
Professora Lícia Maria Freire Beltrão. 

– No dia 25 de março foi realizado o lançamento na Biblioteca Central da UFBA, o livro Avaliação e 
Gestão – Teorias e Práticas, organizado pelos Professores Robinson Tenório e Uaçaí Lopes, do 
PPGE. 

– Realização da II Sessão de Intercâmbio: políticas educacionais sobre o tema A educação na 
dimensão dos direitos humanos e nas temáticas discutidas na CONAE, cujo palestrante foi o 
professor Erasto Fortes Mendonça, diretor-executivo da APAE e Coordenador da Política Nacional 
de Educação em Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 
República. O evento foi em 8 de abril, organizado e promovido pela ANPAE/Seção Bahia, 
Faced/UFBA (Linha de Pesquisa – Política e Gestão da Educação do PPGE), com o apoio do Núcleo 
de Estudos sobre Educação Municipal (NEEM/UFBA). 

– Exposição Entre Livros de Arte realizada no dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, na Sala de 
Leitura da Biblioteca Anísio Teixeira. Esta atividade contou com o apoio do Grupo Geling, quando 
foram expostos cerca de 30 livros. 

– A REDPECT realizou no dia 20 de maio, o Seminário Artes-Filosofia-Ciência sobre o tema Filosofia 
da Ancestralidade, cujo palestrante foi o professor Eduardo Oliveira, coordenador da REDPECT. 
O evento foi uma atividade do Programa de Extensão do Grupo de pesquisa Africanidades, Corpo, 
História, Educação e (In) formação (ACHEI). 

– No dia 31 de maio/2010, Uma vez todo mês, evento promovido pelo Geling e coordenado pela 
Professora Lícia Beltrão, organizou a conversa com Coriolinda Vasconcelos de Carvalho (Bebinha) 
sobre: Bárbara Vasconcellos de Carvalho: palavras que contam suas histórias. 

– No dia 1º de junho a Autêntica Editora e Livraria LDM lançaram o livro Do MEB à WEB – O rádio na 
educação, organizado pelos Professores Nelson Pretto e Sandra Pereira Tosta. O lançamento foi 
transmitido ao vivo pelas Rádios Web Faced e Teatro – UFBA.  

– No período de 7 a 10 de junho foi realizado o II Seminário Terra, Lazer e Trabalho: Diálogos 
Imagéticos com a História e Cultura de Comunidades Tradicionais. O evento, organizado pelo 
HCEL/Faced, sob a coordenação da Professora Maria Cecília de Paula, teve como objetivo 
socializar, divulgar e aprofundar os conhecimentos científicos sobre a cultura local e a educação 
de comunidades, a partir das linguagens imagética, científica e artística, e constou de mesas-
redondas, exposições, mostra de vídeos, oficinas, apresentação de trabalhos e apresentação 
cultural. Público-alvo: estudantes da graduação e da pós e comunidade em geral. 
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– Lançamento do livro A Razão e O tempo –  Trilhas da Matemática na teia da História, de autoria 
do Professor Robinson Tenório, do PPGE, realizado na Faced, no dia 9 de junho/2010. 

– CinecomCiência, Ciência Móvel, Oficinas e Palestras – realizado de 14 a 18 de junho/10, com o 
objetivo de discutir sobre o ensino de Ciências e as implicações sociais e ambientais das 
inovações científicas e tecnológicas e dos modelos atuais de produção e consumo. O evento foi 
promovido pela Faced – Curso de Ciências Naturais, Colegiado e DA do Curso de Ciências, 
Saladearte e Museu de Ciência e Tecnologia da UNEB.  

– Sob a coordenação da Linha de Pesquisa História, Trabalho e Sociedade, foi realizado em 18 de 
junho de 2010, o debate sobre o tema Educação profissional nos limites da sociedade capitalista 
e as alternativas hoje para a classe trabalhadora. O evento, aberto ao público em geral, contou 
com os seguintes debatedores: Professores Gaudêncio Frigotto (UERJ), Luciano Bomfim (UNEB) e 
como mediadora a Professora Regina Antoniazzi (UFBA). 

– Fórum EJA Bahia – Sessão Científica do Fórum, realizado no dia 5 de agosto, quando a Professora 
Fátima Urpia, da UNEB, apresentou a sua pesquisa de mestrado Esta atividade foi coordenada 
pela Professora Sandra Marinho do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação de Jovens e 
Adultos (Lepeja). 

– Para abertura do semestre 2010.2, foi realizada a Primeira Semana dos Calouros da Faculdade de 
Educação, com a seguinte programação: Dia 11 de agosto/10 – Recepção aos calouros: 
Apresentação dos dirigentes, professores da Faced e representantes estudantis; Palestra da 
Professora Iracy Picanço sobre o tema: As novas perspectivas para a formação em Pedagogia; O 
curso de Pedagogia na Faced – aspectos estruturais e funcionais, com a Professora Maria Couto. 
Dia 12 –  A educação como campo de estudo e como prática social: implicações para a formação 
dos profissionais da educação, com a Professora Rosilda Arruda (Departamento de Educação II); O 
ensino, a pesquisa e a extensão como objetivos da Universidade – Projetos PIBIC, PET e PIBID, 
com os Professores Celi Taffarel, Paulo Gurgel e Ana Kátia; Oficina do grupo de alunos do Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Educação e Ludicidade (GEPEL). Dia 13 – Confraternização e encontro 
com os alunos do DA do Curso de Pedagogia – Principais Informações sobre a funcionalidade do 
curso e da Faculdade de Educação, Orientações gerais para o estudo na Universidade e principais  
informações  para o uso das bibliotecas, com a Professora Teresinha Fróes e as Bibliotecárias 
Sônia Vieira e Regina Pinto, da Biblioteca Anísio Teixeira. Administrativos da Biblioteca Anísio 
Teixeira. O curso noturno teve a seguinte programação: Dia 11 – Apresentações, Palestra de 
abertura com a professora Dora Leal Rosa, sobre o tema A UFBA dos novos tempos. O curso de 
Pedagogia na Faced – aspectos estruturais e funcionais, com a Professora Maria Couto. Dia 12 –  
Principais orientações para o uso das bibliotecas, pelas bibliotecárias Sônia Vieira e Regina Pinto, 
da Biblioteca Anísio Teixeira da Faced. A educação como campo de estudo e como prática social: 
implicações para a formação dos profissionais da educação, com a Professora Rosilda Arruda. Dia 
13 – O ensino, a pesquisa e a extensão como objetivos da Universidade – Projetos PIBIC, PET e 
PIBID, com os Professores Celi Taffarel, Paulo Gurgel e Ana Kátia Encontro com os alunos do 
Diretório Acadêmico do Curso de Pedagogia – Principais informações sobre a funcionalidade do 
curso e da Faced. Confraternização. Oficina: Grupo Mitologia, Tabuleiros Digitais e Escola de 
Gestores. 

– No dia 20 de agosto/2010, no Museu de Arte da Bahia, a Professora Maria Inês Corrêa Marques, 
do Departamento de Educação II, lançou o seu livro de estreia  intitulado UFBA na memória: 
1946-2006. 

– I Seminário sobre Formação em Exercício de Professores. O A-con-tecer na formação de 
professores em exercício, realizado nos dias 25 e 26 de agosto/2010. O evento, promovido pelo 
Grupo Formação em Exercício de Professores – FEP/CNPq, e coordenado pelas professoras Maria 
Antonieta Tourinho, Maria Inez Carvalho e Maria Roseli de Sá, teve o apoio da Faced, Pró-
Reitoria de Ações Afirmativas/UFBA, EDUFBA e LDM. Na ocasião foi lançado livro Currículo, 
formação & saberes profissionais: a revalorização epistemológica da experiência, organizado 
pelas Professoras Maria Roseli de Sá e Vera Fartes. 

– Integrando o evento Uma vez todo mês, promovido pelo Geling e coordenado pela Professora 
Lícia Beltrão, foi realizada no dia 30 de agosto/2010, a palestra da Professora Rosemary Lapa, do 
Departamento de Educação II, sobre o tema A literatura no dia a dia do leitor.  

– No dia 2 de setembro/2010, na Sala de Videoconferência do Instituto Anísio Teixeira (IAT), o 
Professor Roberto Sidnei Macedo, do Departamento de Educação II, lançou o livro  de sua autoria 
Compreender/Mediar a Formação – O Fundante da Educação. Logo após, o autor realizou a 
Videoconferência inaugural sobre a Formação-Pesquisa FORMACCE/FACED/UFBA/IAT-SEC. 

– Seminário Antropofágico realizado no dia 15 de setembro/10, cujo tema principal foi o corpo. O 
evento foi organizado pelo Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Matrizes Antropofágicas e 
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Educação (GEPEMAE), em parceria com o PROINFANTIL e o GELING, sendo palestrantes os 
professores Cecília de Paula, Fabio Zoboli, Miguel Bordas e Miliane de Lemos Vieira. 

– Sob a coordenação geral da Professora Cristina Maria D’Ávila e da coordenação executiva 
composta de pesquisadores e membros do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e 
Ludicidade (GEPEL), foi realizado o VI ENELUD – Ludicidade: múltiplos campos do saber, no 
período de 15 a 17 de setembro/10. O evento foi promovido pela FACED/GEPEL/UNEB /FAEEBA – 
Campus I e destinado a professores, estudantes e profissionais da área de educação e das 
ciências humanas.  

– No dia 24 de setembro/10 foi realizada a palestra do professor Dermeval Saviani, da Unicamp, 
sobre o tema A importância do ensino e da pesquisa em história da educação na formação do 
educador. O evento foi promovido pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física & 
Esporte e Lazer (LEPEL) e da Linha de Pesquisa Educação: História, Trabalho e Movimentos 
Sociais. 

– Com o apoio do Colegiado e do Diretório Acadêmico do Curso de Ciências Naturais, foi realizado 
no período de 19 a 22 de outubro o II Ciências ConVida, aberto à comunidade acadêmica, com o 
objetivo de discutir com os alunos assuntos pertinentes ao curso. O evento foi coordenado pela 
professora Izaura Santiago, coordenadora do Colegiado de Ciências Naturais. 

– Nos dias 18 e 19 de outubro/10 foi realizado o evento A Ética Hacker e o desenvolvimento 
científico e tecnológico, promovido pela UFBA/Faced e pela TV e Rádio educadora da Bahia, com 
apoio da Fapesb. Foi organizado pelo Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias 
(GEC), integrou a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e objetivou 
envolver a comunidade e os meios de comunicação nas discussões sobre a chamada ética hacker 
e sua relação  com a educação, cultura, ciência e tecnologia. Entre outros, estiveram presentes 
representantes da UFABC, Unicamp, USP e UFRB. 

– Realização no período de 25 a 28 de outubro/10 da I Conferência Internacional de Africanidades, 
I Simpósio Internacional de Multirreferencialidade e do IV Colóquio Internacional Saberes e 
Práticas. 

– Simpósio Internacional sobre Formação de Professores e Referências Curriculares Básicas para a 
Educação Física Escolar e II Seminário do Polo de Referência de Formação e Pesquisa em 
Educação do Campo, realizado de 30 de agosto a 3 de setembro /10. O objetivo do encontro foi a 
exposição, análise crítica e elaboração coletiva, a partir da contribuição de especialistas, dos 
referenciais curriculares para a formação de professores de educação física e educação do 
campo e referenciais curriculares para a escola pública da cidade e do campo, em especial na 
área da Educação Física e da Educação do Campo. Estiveram presentes representações das 33 
Diretorias Regionais da SEC/Ba, pesquisadores dos Movimentos Sociais e Organizações do Campo, 
pesquisadores internacionais, pesquisadores da rede de intercâmbio do Lepel/Faced/UFBA, UEL, 
UNICAMP, UFSC, UFS, UFAL, UFRPE, UFPE, UFPB e UEFS. O evento contou com o apoio da 
SECAD/MEC, Ministério do Esporte, Secretaria de Educação do Estado da Bahia, CNPq e do  
Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). Durante os eventos foram lançados seis livros 
contendo textos de autores presentes. 

– Realização da II Semana de Educação Física da UFBA – Da universidade ao mundo do trabalho, de 
8 a 12 de novembro, que foi organizada pelas estudantes Nairara Aguilera e Alini Rogaciano, do 
DA de Educação Física, aberta à participação dos interessados e objetivou a reaproximação dos 
alunos no debate da formação do professor e a universidade no mundo do trabalho. Na 
programação: palestras, apresentação de trabalhos, atividade cultural. Práxis: capoeira e o 
minicurso Biomecânica.  

– Nos dias 24, 25 26 de novembro/10 foi realizado o I (IN)FORMACCE – Encontro de Estudos e 
Pesquisas em Currículo e Formação, que discutiu o tema Currículo e Formação: saberes, 
experiências e cultura. O evento coordenado pelo Grupo de Pesquisa de Currículo, complexidade 
e Formação (Formacce) reuniu professores da Faculdade de Educação da UFBA e de outras 
instituições como: Universidade de Genebra, UERJ, UNEB, UFPB, UFAL e UFSCar. 

– Uma vez todo mês, atividade do Grupo Geling, coordenado pela professora Lícia Beltrão, sobre o 
tema As pessoas que fazem as coisas têm muito o que contar, foi realizada no dia 6 de 
dezembro. 

– Lançamento do livro Alfabetização para a infância: perspectivas contemporâneas, que foi 
organizado pela professora Ana Kátia Alves dos Santos, do Departamento de Educação II. O livro 
foi resultado do processo de estudo das estudantes do curso de graduação em Pedagogia da 
Faced, que integram o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

– Nos dias 9, 10 e 11 de dezembro foi realizado o II Seminário do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência da UFBA. O evento visou socializar informações entre os licenciandos das 
diferentes áreas, apresentando as atividades realizadas no segundo ano de funcionamento do 
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Programa em escolas públicas que firmaram parceria com a universidade. Público-alvo: alunos e 
professores da universidade, escolas parceiras e demais interessados no tema. Participaram do 
Programa 231 alunos bolsistas dos cursos de Física, Química, Matemática, Biologia, Teatro, 
Dança, Música, Pedagogia, educação do Campo, Filosofia, Sociologia, História, Geografia. Foram 
contemplados também como bolsistas 38 professores das escolas públicas parceiras e 17 
professores da universidade.  

– Programa Permanecer (Projeto Nenhum a Menos) – Em 2010, ampliou suas ações, atuando na 
alfabetização de crianças das classes regulares e daquelas que já estavam em classes 
subsequentes, mas ainda analfabetas. Essas ações foram desenvolvidas na  Escola Municipal 
Padre Anchieta, no bairro de Engenho Velho da Federação. As visitas de aconselhamento  às 
famílias dos alunos que evadem foram realizadas às sextas-feiras. O projeto Nenhum a Menos, 
coordenado pelo Prof. José Albertino Lordêlo, foi implantado com o intuito de prevenir e 
diminuir a evasão e irregularidade na freqüência escolar. Proporcionou também o reforço escolar 
para promover a aprendizagem dos indivíduos em processo de retorno à escola, e do mesmo 
modo para outros que demonstram impedimento de aprendizagem. A execução constou de duas 
etapas: Primeira – refere às intervenções didáticas (avaliação das atividades escolares), com 16 
horas semanais. Segunda – visitas domiciliares aos alunos em situação de evasão escolar. As 
bolsistas dispunham de quatro horas no turno vespertino, às sextas-feiras. Sugestões para 
continuidade: Das vinte horas semanais, quatro deverão ser utilizadas para a formação das 
bolsistas, quatro para visitas domiciliares e doze para orientar os alunos em sala de aula. 

– Curso de Especialização a Distância em Coordenação Pedagógica (CECOP), coordenado pela 
Profa. Iracy Maria de Azevedo Alves (Departamento de Educação I) e vice-coordenador Ronaldo 
Figueiredo Venas. Esta atividade foi iniciada em julho de 2010 com término programado para 
julho de 2011, envolvendo oito polos: (Cristópolis, Feira de Santana, Irecê,  Ipirá, Juazeiro, Luís 
Eduardo Magalhães, Paulo Afonso e São Domingos), reunindo 35 municípios.  Registrou-se a 
participação de 519 cursistas, com uma carga horária de 405 horas. Foram realizados os 
seguintes eventos: Aula inaugural nos polos; três encontros de formação de tutores, na Faced; I 
Evento Acadêmico para Apresentação de Resultados Parciais do Desenvolvimento do Projeto, 
com a participação da SEC, IAT, MEC, UNDIME, UAB e Secretários Municipais de Educação. 

– Programa Escola Ativa – Adesão 2008-2009 sob a coordenação do professor Cláudio de Lira Santos 
Júnior (Departamento III). Esta atividade foi desenvolvida com a participação de professores de 
198 municípios da Bahia, com a participação de 340 professores. Cada módulo foi realizado 
durante cinco dias na semana, durante cinco semanas distribuídas de dois em dois meses. O 
Relatório de cumprimento do objeto foi encaminhado a SECAD/MEC. O Programa contou com 
apoio do FNDE. Participaram da capacitação, convidados como Demerval Saviani, Ligia Martins, 
Ana Carolina Marsiglia entre outros. A base teórica da formação foi a pedagogia histórico-crítica 
e a metodologia crítica superadora. 

– Seminário de encerramento do Ciclo Cinco do Curso de Pedagogia/UFBA Irecê, no dia 10 de 
dezembro de 2010. Mesa redonda sobre Experiências baianas em formação em exercício 
realizada durante o Seminário de Encerramento do Ciclo Cinco do Curso de Pedagogia 
UFBA/Irecê, na cidade de Irecê-Bahia. Participaram da mesa, que foi coordenada pela Professora 
Roseli de Sá, as professoras Lúcia Franca Rocha, Maria Inez Carvalho, Mina Lizzie Silveira, 
representando os cursos de licenciatura oferecidos pela Faced para professores em exercício e a 
Professora Marcea Sales, que tratou do mesmo tema pela UNEB. O evento veio assegurar a 
deliberação do Colegiado de promover discussões sobre formação de professores em exercício no 
cenário atual das políticas públicas sobre educação na região, na Bahia e no Brasil e meta do 
Plano diretor da FACED UFBA que previu a intensificação da discussão sobre formação de 
professores – experiências da FACED. 

7 Intercâmbios de natureza acadêmica 

 
Foi iniciada em 22 de fevereiro mais uma etapa de trabalhos acadêmicos de intercâmbio  
institucional entre o DAAD/Alemanha, Universidade Braunschweg, sob a coordenação do Professor 
Reiner Hildebrandt-Stramann, e o Departamento de Educação Física da Faced. Essas atividades 
(seminário interativo sobre Currículo de formação de professores de educação física; encontro dos 
Grupos de Pesquisa) prosseguiram até o dia 27, com a participação dos grupos de pesquisa de 
universidades brasileiras que mantêm intercâmbio com o Grupo Lepel, da Faced, nos estudos sobre 
Educação do Campo, Esporte e Lazer. Exposição da experiência alemã pelos Professores Reiner 
Hildebrandt Stramann  e Heike Beckmann sobre a investigação do currículo de formação de 
professores e da educação física escolar. Experiência espanhola  pelos Professores  Lucio Martinez e 
Nicolas Borres, e experiência portuguesa pelo Professor Antonio Faustino sobre a investigação do 
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currículo de formação de professores e da educação física, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro 
de 2010, durante o Simpósio Internacional e II Seminário do Polo de Referência de Formação e 
Pesquisa de Educação do Campo. 
 

8 Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade 

 
� Semana de Cooperação Técnica, Científica e Cultural entre os Grupos de Pesquisa 

Marxismo, História, Tempo Livre e Educação (MHTLE/UEL e a Linha de Estudos e Pesquisas 
em Educação Física, Esportes e Lazer (Lepel/Faced/UFBA, realizada no período  de 5 a 10 
de abril. Este evento foi uma atividade vinculada ao convênio de cooperação técnica 
celebrado entre a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Federal da Bahia. 
Com  uma programação intensa, ocorreu uma disciplina ofertada pelo mestrado em 
Educação Física UEM/UEL – Políticas Educacionais e Educação Física, além do ciclo de 
debates sobre a Política Educacional no Brasil. A Professora Celi Taffarel ministrou a 
disciplina vinculada à linha Trabalho e Formação, do Programa de Pós-graduação UEM/UEL, 
quando fez a doação de livros produzidos pela equipe do Lepel. A semana reuniu 150 
estudantes de graduação, de pós-graduação e professores em formação no PDE. 

� Termos de cooperação assinados entre FACED/UFBA com Ministério da Educação 
SECAD/MEC para atender as áreas de Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, 
Gestão, Informática, Educação do Campo. 

� Termos de cooperação assinados com o Ministério do Esporte – REDE CEDES para 
desenvolvimento de projetos dos Grupos MEL (Coordenação de professor César Leiro) e 
LEPEL (Coordenação professor Cláudio Lira Santos Júnior).  

� Termo de Cooperação assinado com a FINEP para realização do Diagnóstico Nacional do 
Esporte.   

 

9 Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados à Unidade 

 
Entrega do titulo de cidadã baiana a professora Dra. Celi Zülke Taffarel, solenidade ocorrida 
durante a realização do festival de Ginástica Alegria na Escola, no Centro Educacional Edgard 
Santos, no dia 06 de novembro de 2010. Título atribuído em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados à educação na Bahia. 

10 nformações complementares 

 
– Em 9 de março, na cidade de Natal-RN, a bibliotecária-chefe, Sônia Chagas Vieira, participou da 

reunião técnica promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN sobre o tema: 
Proposição de uma Política de Produção e Avaliação de Livros Acadêmicos da Área de Educação.  

– Participação da Bibliotecária-chefe, Sônia Chagas Vieira, em quatro reuniões técnicas da ABNT, 
em São Paulo, no período de agosto e outubro, para revisão das seguintes normas: NBR 6021 – 
Informação e Documentação – Publicação periódica científica impressa – Apresentação; NBR 6023 
– Informação e documentação – Referências – Elaboração; NBR 15287 – Informação e 
Documentação – Projeto de pesquisa – Apresentação. 

– A bibliotecária-chefe participou também de quatro reuniões, nos meses de outubro e novembro, 
com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI) e a EDUFBA para criação do Núcleo 
de Apoio aos Periódicos da UFBA. 

– Nos meses de outubro a dezembro participou de quatro reuniões do Comitê Organizador do X 
CINFORM - Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação a ser realizado em Salvador 
nos dias 7 a 10 de junho de 2011.  

– Representando a Faced, a bibliotecária-chefe participou ainda da Comissão do Subprojeto CT-
Infra do Sistema Universitário Editorial, em 17 de dezembro e da Comissão do Sistema 
Universitário de Bibliotecas, em 29 de dezembro. 

– O Tabuleiro Digital, coordenado pela Profa. Salete de Fátima Cordeiro, continuou suas 
atividades em 2010, que foram implementadas com o recebimento de 24 computadores doados 
pelo SERPRO. Contou com a participação de três bolsistas do Programa Permanecer, que 
desenvolveram várias atividades: orientação na área, utilização das máquinas, tempo de uso, 
sistemática do tabuleiro e manutenção. Também foi feita recepção aos calouros, distribuição de 
panfletos sobre a informática e palestras – O que é o tabuleiro digital. No 1º e no 2º semestres, 
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as bolsistas organizaram ainda oficinas à comunidade da Faced. Foi criado o novo site, 
disponibilização de vídeos e informações sobre o tabuleiro. 

– Publicação impressa dos números 13 e 14 da Revista da FACED. Publicação on-line e impressa da 
Revista da FACED nº 15, no endereço www.revistafaced.ufba.br,  cujo editor é o Prof. Nelson De 
Luca Pretto (Departamento de Educação II). 

– Consolidação da REDE Nordeste de Grupos de pesquisa LEPEL – articulando grupos de pesquisa 
nas universidades da região nordeste UFPB, UFRPE, UFAL, UFS, UFRBA, UEFS e da região sul e 
sudeste – UEL, UFSC, UNICAMP, Instituto da TERRA (ITERRA).  

– Participação em convênios internacionais, eventos científicos internacionais organizados em  
Portugal (Universidade de Castelo Branco), Espanha (Universidade de Palença) e Alemanha 
(Universidade de Braunschweg) em junho de 2010. Professora Celi Taffarel foi convidada 
participou e tratou das temáticas: Educação Pública, Movimentos de Luta Social, Formação de 
Professores e Educação Física, Esporte e Lazer. 

– Termo de colaboração com a Secretaria de Educação do estado da Bahia, para assessoria na 
elaboração de referências básicas para as diretrizes curriculares da educação física na rede 
publica de ensino. 

– Elaboração, apresentação a Congregação da Faculdade de 10 Manifestos contendo avaliação de 
conjuntura, dados educacionais e posições teóricas e políticas defendidas pela direção da 
Faculdade. Acesso In: 
http://www2.faced.ufba.br/administracao/manifestos/gestaos_2008_2012 
 

        
11 Perspectivas para o exercício de 2011 
 

� Eleição da nova direção para a FACED/UFBA, 2012-2015, a partir de um amplo debate 
participativo e da referencia em um programa que incorpore no  projeto político pedagógico  
metas de curto, médio e longo alcance; 

� Aprovação do novo Regimento Interno da FACED/UFBA no CONSUNI; 
� Implementação de nova forma de gestão administrativa considerando o aprovado no 

Regimento Interno da FACED; 
� Aprovação da nova unidade  IEFEL – Instituto de Educação Física, Esporte e Lazer; 
� Aprovação do programa de pós-graduação Mestrado em Educação Física, Esporte e Lazer; 
� Encaminhar o pleito para tornar regular o Curso de Licenciatura em Educação do Campo. 
� Encaminhar o pleito de formação de professores indígenas – educação indígena. 
� Encaminhar o Curso de Especialização em Metodologia Crítica Superadora para classes 

multisseriadas – Programa Escola Ativa, assim da sinalização do financiamento aprovado 
pela SECAD/MEC.  

� Intensificar os balanços críticos sobre experiências curriculares desenvolvidas no ensino 
de graduação para atender demanda educacional do Estado e da região e, intensificar o  
balanço crítico da produção do conhecimento na graduação e pós-graduação que vem 
ocorrendo na FACED/UFBA. 

� Incentivar e implementar procedimentos, a partir dos departamentos, para ampliar a 
cultura avaliativa da instituição e avançar na análise crítica e melhoria nos processos 
avaliativos no ensino da graduação e pós-graduação, avaliação do trabalho docente e 
avaliação institucional. 

� Intensificar o debate acerca das políticas públicas para a educação dos municípios, do 
Estado, da região e do país, a partir da análise crítica das políticas de Estado e de governos 
para a Educação pública no Brasil. Intensificar debate em torno do Plano Nacional de 
Educação. Intensificar o debate sobre planos de expansão das instituições públicas de ensino 
superior no Brasil frente aos desafios e fardo do tempo histórico. 

� Expansão do ensino regular de graduação com o encaminhamento da proposta do Curso 
Noturno em Educação Física e Ciências Naturais; 

� Expansão do ensino especial de graduação com a implementação de dois novos cursos de 
licenciatura em pedagogia, atendendo demanda de prefeituras – PAFOR Plataforma Paulo 
Freire. 

�  Expansão do ensino de pós-graduação lato sensu, com a implementação dos dez cursos de 
especialização em parceria com o Instituto Anísio Teixeira (IAT) já aprovados. 

� Fortalecer os atuais programas de pós-graduação em educação e difusão do 
conhecimento, ampliando espaços, pessoal, projetos e programas e melhorando a base de 
dados informados ao Datacapes. 
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� Fortalecimento da infraestrutura, equipamentos, instalações e financiamento da pesquisa 
em desenvolvimento na unidade. 

� Ampliação da participação da Faced/UFBA, em programas e projetos para obtenção de 
bolsas para os estudantes –  PIBIC, PIBID, Permanecer, Monitoria e outras, bem como, a 
representação da unidade em órgãos, instituições e demais entidades externas à UFBA. 

� Inclusão da FACED na representação da UFBA no Fórum Permanente de Apoio à Formação 
Docente da Bahia 

� Melhoria das formas de comunicação, informatização, documentação da Faced/UFBA, com 
infraestrutura e projetos participando do Projeto do CT-Infra sistemas de informatização, 
bibliotecas e editoração. 

� Celebração de novos convênios estaduais, regionais, nacionais e internacionais, por 
iniciativa de docentes e grupos de pesquisa. 

� Reforma do atual prédio da Faced/UFBA com inicio nas dependências administrativas e 
salas de aulas, incorporando reformas na parte elétrica, hidráulica, infraestrutural e de 
informatização; 

� Pintura e modernização da biblioteca da FACED/UFBA. 
� Início da instalação do elevador da FACED/UFBA 
� Início das obras das instalações esportivas no CEFE. 
� Melhoria nos ambientes de trabalho e móveis novos na área administrativa da FACED; 
� Ampliar com a contratação de pessoal técnico-administrativo (06) e docentes (10) através 

de concurso público, pelo Regime Jurídico Único, o quadro de pessoal, para suprir 
necessidades identificadas, relatadas e encaminhadas as instâncias superiores da UFBA. 

� Ampliação do montante do orçamento previsto e executado na Unidade e ampliação das 
fontes de financiamento das atividades fins da Faced/UFBA – ensino, pesquisa e extensão -, 
e das atividades meios – administrativas e de gestão.  

� Participação do CT-Infra nos projetos que visam ampliar e modernizar os Sistemas 
Universitários de Biblioteca, de Editoração, de Informatização e de Laboratórios unificados 
e multifuncionais. Compor o comitê gestor do CT-Infra. 

� Elevar a qualificação da Revista da FACED, implementando deliberações da Congregação 
referentes a reformulações do corpo editorial, periodicidade. 

� Manutenção do projeto Tabuleiros Digitais, com apoio do Grupo GEC, mantendo monitores, 
infraestrutura e projetos para a comunidade.   

 
 
FACULDADE DE FARMÁCIA 
 
 
1. Objetivos e Metas 2010 
 
 Os principais objetivos foram àqueles relacionados à melhoria da qualidade do ensino,  
implementação adequada do currículo generalista, aumentar a produtividade científica; melhorar o 
atendimento a Comunidade SUS na Unidade, ofertar cursos de extensão, oferecer melhores 
condições de trabalho aos docentes e técnicos, aumentar produção científica e o nível dos cursos de 
pós-graduação, para tanto foram projetadas as seguintes metas: iniciar em 2010: a reforma física da 
Faculdade de Farmácia; a construção dos Laboratórios multiuso com módulo para 20 estudantes; a 
reforma da sala de espera comunidade SUS construções de salas de convivência para docentes, 
técnicos e  Diretório Acadêmico; 
 
Repor e expandir o quadro de docentes e técnicos, em especial de nível médio bem capacitado. 
Realizar na Unidade Programas de capacitação envolvendo docentes, técnicos e discentes; 
 
Modernizar os processos administrativos visando à melhoria do ensino, pesquisa e dos serviços de 
extensão. Vale ressaltar que, destas metas, a maioria não foi atingida especialmente, devido 2010 
ter ocorrido o pleito eleitoral, o que causou demora início do processo licitatório para a reforma da 
Faculdade e, portanto não foi possível realizar as metas relativas à estrutura física e dela 
dependente. Mas vale frisar que a falta de servidores na Unidade, em especial de uma Secretária na 
Faculdade de Farmácia e de técnicos administrativo e contábil com capacidade de realizar tarefas 
com noções de procedimentos administrativos e contábeis e técnico laboratorial de nível médio, 
este último com o perfil do egresso das escolas técnicas, foram com certeza os maiores entraves a 
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qualidade das atividades realizadas na Unidade em 2010. Mesmo assim a Unidade contribuiu de 
forma quantitativa e qualitativa para o ensino de graduação e pós-graduação na UFBA. 
 
 
2 Ações desenvolvidas na melhoria ao ensino de graduação e pós-graduação 
 
Em 2010 foram matriculados no curso de graduação em Farmácia 938 estudantes. Foram oferecidos 
62 componentes curriculares, além dos estágios modulares. Grande desafio tem sido o oferecimento 
de disciplinas de dois currículos em paralelo. Para a melhoria do ensino foram realizadas atividades 
de capacitação, através do Projeto Pró-saúde com processo de licitação com empresa especializada 
em consultoria, assessoria e apoio técnico especializado na implementação do Projeto Pedagógico 
com a presença de docentes, discentes e técnicos do Colegiado a saber:  
 
Momento I Oficina de Avaliação da Implantação da matriz curricular; 
Momento II --realização de Oficinas de discussão e adequação dos conteúdos  para integralização  
da matriz curricular 
Momento III - realização de Oficinas de Metodologias Ativas- Programa de capacitação Docente 
em Educação Superior: uso de Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem. 
 
 
3. Destaque em relação ao ensino de graduação e pós-graduação na Unidade  
 
Foram ministrados na Unidade 56 disciplinas para graduação e nove para a pós-graduação. 
 
A integralização dos discentes de graduação com a pós-graduação tem demonstrado resultados 
satisfatórios e tem influenciado discentes da graduação a se inserirem na pesquisa. 
 
Na pós-graduação stricto sensu os cursos de mestrado em Ciência de Alimentos e de Farmácia 
admitiram em 2010 30 estudantes, somando total de 54 discentes. A integralização dos discentes de 
graduação com a pós-graduação tem demonstrado resultados satisfatórios e tem influenciado 
discentes da graduação a se inserirem na pesquisa. Os egressos do mestrado passaram em concursos 
públicos para ensino superior.  
 
Na pós graduação  lato sensu, através do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Assistência Farmacêutica 
NEPAF Ofertou o curso - Gestão da Assistência Farmacêutica. Foram selecionados 32 farmacêuticos, 
sendo 23 vinculados às secretarias municipais de saúde do interior do Estado, 08 da capital e 03 do 
Estado de Alagoas 
 
 Prof. orientadores de I C. por Departamento  na Unidade 
Departamento  I  CNPq. e  FAPESB  N. 4 
Departamento  II  CNPq. e  FAPESB  N. 7 
Departamento III  CNPq. e  FAPESB  N. 8 
  
 Programa Permanecer  estudantes da Unidade envolvidos: 97 
Ativividade docente Projetos-23 39 estudantes 
Ativividade de extensão Projetos-27 54 estudantes 
Atividade institucional Projetos- 4 4 estudantes 
Total   Projetos - 54 97 estudantes 
 
Bolsistas envolvidos no PET e no  Pró-saúde na Unidade  
PET - Saúde      Bolsistas -30 
Pró- saúde      Bolsistas -12 
 
Estes projetos foram de suma importância na socialização de estudantes e contribuiu com a 
integração entre discentes de graduação-pós-graduação, docentes e técnicos 
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4 Principais projetos de pesquisa aprovados com financiamento em 2010   
 
Foram captados recursos, através de diversos órgãos de fomento: PPSUS/FAPESB; Edital 
MS/CNPq/FAPESB/SESAB;Edital MCT/CNPq Nº 014/2010 – Universal; Pesquisa para o SUS 
(020/2010). 
 

1. Cinética e transferência do colesterol entre as lipoproteínas: avaliação de marcadores  
plasmáticos relacionados ao transporte lipídico e risco aterotrombótico na população da 
Bahia. Coordenador: Prof. Dr. Ricardo David Couto.  

2. Investigação da prevalência de doença falciforme e seus fatores de morbidade em crianças 
do município de São Francisco do Conde  –  BA. Coordenadora: Profª. Dra. Marilda de Souza 
Gonçalves 

3. Impacto da vacina pneumocócica 10-valente nas infecções invasivas e eventos de 
colonização nasofaringeana em crianças na cidade de Salvador-Bahia.  

4. Coordenadora: Profª. Dra. Joice Neves Reis Pedreira.  
5. Acúmulo de Manganês no cérebro de camundongos alimentados com bananas cultivadas em 

área contaminada por metalúrgica de ligas ferro-manganês. Coordenador: Prof. José 
A.Menezes Filho.  

6. Células T regulatórias na Hepatite viral C crônica Coordenadora: Profa. Dra. Maria Luiza B. 
S.Atta.  

7. Desenvolvimento e implantação de métodos parasitológicos e imunológicos de diagnóstico 
da estrongiloidíase: prevenção da estrongiloidíase grave em pacientes 
imunocomprometidos.. Coordenadora: Profa. Dra. Neci Matos Soares. 

8. Imunodiagnóstico precoce da infecção por Citomegalovirus e Aspergillus spp. em  
9. pacientes submetidos ao transplante de medula óssea no Estado da Bahia. Geral:  
10. Coordenadora:  Profa. Dra. Fernanda Washington de Mendonça Lima.  
11. Biomarcadores associados ao metabolismo lipídico: determinantes relacionados à morbidade 

da anemia falciforme factíveis ao atendimento no SUS Coordenadora: Profa. Dra. Marilda de 
Souza Gonçalves.  

12. Projeto de Infraestrutura do Programa de Mestrado em Ciência de Alimentos 
(Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia/ Alaise  Gil Guimarães  

13. Isolamento de leveduras da região do Vale do São Francisco: Estudo da fermentação em 
mosto de uva (Financiador(es): FAPESB 

14. Contribuição Para o Estabelecimento de Parâmetros Tecnologicos e Sensorial de Amêndoas 
de cacau Provenientes de Novos Cultivares Resistentes a Vassoura de Bruxa 
(Financiador(es): CNPq 12.Investigação da presença de Staphylococcus aureus resistentes à 
meticilina em manipuladores de alimentos e alimentos de origem animal, e avaliação da 
eficiência de antimicrobianos no controle da contaminação em hospitais públicos de 
Salvador-BA. (Financiador(es): FAPESB 

15. Prospecção de substâncias ativas de Ocotea sp. e triagem in silico na busca de Inibidores da 
Enzima Dihydrofolato Redutase de Schistossoma mansoni -/ Marcelo Santos Castilho - 
Coordenador 

16. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.. 
17. Estudo in silico de inibidores de lanosterol 14alfa-desmetilase de Trypanosoma 

cruziIntegrante - Coordenador. Marcelo Santos Castilho  CNPq./FAPESB. 
18. Prospecção de substâncias ativas de Ocotea sp. e triagem in silico na busca de Inibidores da 

Enzima Dihydrofolato Redutase de Schistossoma mansoniSituação: FAPESB  Marcelo Santos 
Castilho - Coordenador. 

19. Instituto Nacional de Neurociência Translacional: Convergência da neurociência básica com 
a saúde e as doenças do cérebro Financiador CNPq / M C T. da Silva Velozo - Coordenador. 

20. Oleos voláteis moduladores de resistência microbiana manuela oliveira lins - antídio dos reis 
e Silva filho Eudes da Silva Velozo coordenador. 
financiador(es): FAPESB. 

21. Bioprospecção e microencapsulação de agentes antimicrobianos em plantas do semi-árido 
baiano-financiador CNPq coordenador Eudes da Silva Velozo  
19. Atividades biológicas econstituição química de espécies de erythroxylum integrantes: 
juceni pereira de lima david - coordenador. financiador(es): cnpq. 

22. Atividades biológicas econstituição química de espécies de erythroxylum integrantes: juceni 
pereira de lima david - coordenador. financiador(es): CNPq 
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23. Acesso a medicamentos não selecionados e seu impacto na gestão da assistência 
farmacêutica no estado da bahia integrante / amanda cunha - integrante / maria do carmo 
lessa guimarães - coordenador. financiador(es): FAPESB. 

24. Linha spa didara: desenvolvimento de linha de cosméticos à base devegetais típicos da 
região nordeste coco, abacate e dendê a partir de nova tecnologia de refino de óleos 
lidércia cavalcanti ribeiro Cerqueira e Silva - Coordenador. Financiador(es): FAPESB. 

 
Artigos publicados por docentes da Faculdade de Farmácia =27  
Resumos completos= 108 
 
1.  Andrade, L.J.O. ; Atta, Ajax Mercês ; Sousa Atta, Maria Luiza B. ; Silva, C.A.C ; D'OLIVEIRA JR, A. 
; Paraná, Raymundo . Immune response in hepatitis C. Revista Panamericana de Infectología 
(Impresso), 2010.  
  2.  Andrade, L.J.O. ; Melo, P.R.S. ; Sousa Atta, Maria Luiza B. ; Jesus, L.S. ; Sousa, Gabriel M. ; 
Atta, A. M. ; Silva, C.A.C ; Paraná, Raymundo . Smooth muscle antibodiesand cryoglobulinaemia are 
associated with advanced liver fibrosis in Brazilian hepatitis C carriers. The Brazilian Journal of 
Infectious Diseases, 2010 
  3.MATOS S ; MEYER, ROBERTO ; Lima, Fernanda W. M. .  Seroprevalence and serum profile of 
Cytomegalovirus Infection among Patients with Haematological Disorders inBahia State, Brazil. 
Journal of Medical Virology (Print), 2010. 
4.  Menezes-Filho, José A. ; Novaes, Cristiane de O. ; Moreira, Josino C. ; Sarcinelli,  Paula N. ; 
Mergler, Donna . Elevated manganese and cognitive performance in school-aged children and their 
mothers.  Environmental Research (New York, N.Y. Print), 2010.   
5. SANTOS, Fred Luciano Neves ; GONÇALVES, Marilda Souza ; SOARES, N. M. . Validationand 
utilization of PCR for differential diagnosis and prevalence determination of Entamoeba 
histolytica/Entamoeba dispar in Salvador City, Brazil'  Brazilian Journal of Infectious Diseases, 2010.  
6.  Santos, Sílvia C.O. ; López, Jorge A. ; MEIRA, M. ; Guedes, Maria Tereza B. ; ZACHARIAS, F ; 
David, Jorge M. ; David, Juceni P. ; Lima, Fernanda W. M.  .Haemonchus contortus protease 
inhibition by n-alkyl ferulates from Maprounea guianensis. Research in Veterinary Science, 2010.    
7.  Sousa, Gabriel  M. ; Oliveira, Rodrigo C. ; Pereira, Mariana M. ; Paraná, Raymundo ; Sousa-Atta, 
Maria Luiza B. ; Atta, Ajax M. . Autoimmunity in hepatitis C virus carriers:Involvement of ferritin 
and prolactin. Autoimmunity Reviews, 2010.  
8.  Viana, G.F.S. ; Garcia, K.S. ; Menezes-Filho, José A. .  Assessment of carcinogenic heavy metal 
levels in Brazilian cigarettes. Environmental Monitoring and Assessment (Print), 2010.    
9.Pereira, Humberto M. ; Rezende, Martha M. ; CASTILHO, M. S. ; OLIVA, Glaucius ; Garratt, Richard 
C. . Adenosine binding to low-molecular-weight purine nucleoside phosphorylase: the structural 
basis for recognition based on its complex with the enzyme from. Acta Crystallographica. Section D, 
Biological Crystallography , v. 66, p. 73-79, 2010 
10 Castilho, Marcelo S. ; Postigo, Matheus P. ; Pereira, Humberto M. ; OLIVA, Glaucius ; 
andricopulo, Adriano D. . Structural basis for selective inhibition of purine nucleoside phosphorylase 
from Schistosoma mansoni: Kinetic and structural studies. Bioorganic & Medicinal Chemistry , v. 
18, p. 1421-1427, 2010. 
11.MOTA, S. G. R. ; BARROS, T. F. ; CASTILHO, M. S. . In vitro screening and chemometrics analysis 
on a series of azole derivatives with fungicide activity against moniliophthora perniciosa. Journal of 
the Brazilian Chemical Society (Impresso) , v. 21, p. 510-519, 2010. 
12. Postigo, Matheus P. ; Guido, Rafael V. C. ; OLIVA, Glaucius ; Castilho, Marcelo S. ; da R. Pitta, 
Ivan ; de Albuquerque, Julianna F. C. ; Andricopulo, Adriano D. . Discovery of New Inhibitors of 
Schistosoma mansoni PNP by Pharmacophore-Based Virtual Screening. Journal of Chemical 
Information and Modeling , v. 50, p. 1693-1705, 2010 
13.Silva-Neto, J.P. ; Barreto, R.A. ; Pitanga, B.P.S. ; SOUZA, C.s. ; Silva, V.D. ; SILVA, A.r. ; Velozo, 
E.S. ; Cunha, S.D. ; Batatinha, M.J.M. ; TARDY, M. . Genotoxicity and morphological changes 
induced by the alkaloid monocrotaline, extracted from Crotalaria retusa, in a model of glial cells. 
Toxicon (Oxford) , v. 55, p. 105-117, 2010 
14.Fontoura, Maria-Socorro H ; Araújo-Neto, César A ; Andrade, Sandra CS ; Brim, Rosa V ; Matutino, 
Adriana R ; Silva, Carolina C ; Santana, Milena C ; Nobre-Bastos, Monalisa ; Oliveira, Felipe ; 
Barreto, Bruna B ; Santos, Pablo M ; Noblat, Lúcia ; Cardoso, Maria-Regina A ; Nascimento-Carvalho, 
Cristiana M . Clinical failure among children with nonsevere community-acquired pneumonia treated 
with amoxicillin. Expert Opinion on Pharmacotherapy , v. 11, p. 1451-1458, 2010. 
15  SILVA, C. V. ; REIS, A. L. V. ; FERRER, S. R. ; GUERREIRO, H. M. N. ; BARROS, T. F. ; VELOZO E. 
S.  Avaliação da atividade antimicrobiana de duas espécies de Rutaceae do Nordeste Brasileiro. 
Revista Brasileira de Farmacognosia (Impresso) , v. 20, p. 355-360, 2010. 
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  17. SOUZA, G. S.; COSTA, E. A. . Considerações teóricas e conceituais acerca do trabalho em 
vigilância sanitária, campo específico do trabalho em saúde. Ciência e Saúde Coletiva (Impresso) , 
v. 15, p. 3329-3340, 2010 
18.BARRETO, J. ; GUIMARÃES, M. C. L . Avaliação da gestão descentralizada da assistência 
farmacêutica básica em municípios baianos, Brasil. Cadernos de Saúde Pública (ENSP. Impresso) , 
v. 26, p. 1207-2220, 2010 
19.Toledo LK ; Noblat L. ; NOBLAT, A. C. B. ; OLIVEIRA, M.G. ; Santos, Pablo M . Adverse Drug 
Reactions at a University Hospital in Brazil. Revista Ciências Médicas e Biológicas , v. 9, p. 36-41, 
2010 
20.SILVA, J. R. ; TOSTA, Luciana ; DRUZIAN, J. I. . Optimization and intralaboratorial validation of 
method for analysis of chroamphenicol residues in goat milk by GC/ECD. Química Nova (Online) , 
v. 33, p. 90-96, 2010.  
BRANDAO, L. V. ; ESPERIDIÃO, M. C. A. ; DRUZIAN, J. I. . Utilização do Soro de Mandioca como 
Substrato Fermentativo para a Biosíntese de Goma Xantana: Viscosidade Aparente e Produção. 
Polímeros (São Carlos. Impresso) , v. 20, p. 175-180, 2010 
21.MENEZES, J. D. DE S. ; LEONARDO, M. ; DRUZIAN, J. I. ; MIRANDA, M. S. . Bioactive compounds 
and antioxidant potential of bee pollen produced by africanized bees (Apis mellifera L.). Revista do 
Instituto Adolfo Lutz (Impresso) , v. 69, p.22-27, 2010 
22.Reis, Elisiane C. ; Almeida, Mônica ; Cardoso, Juliana C. ; Pereira, Maysa de A. ; de Oliveira, 
César B.Z. ; Venceslau, Emanuella M. ; DRUZIAN, J. I. ; Mariano, Rosa ; Padilha, Francine F. . 
Biopolymer Synthesized by Strains of Xanthomonas sp Isolate from Brazil Using Biodiesel-Waste. 
Macromolecular Symposia , v. 296, p. 347-353, 2010 

23.SOUZA, A. L. C. ; MAMEDE, Maria Eugênia de Oliveira . Estudo sensorial e nutricional da merenda 
escolar de uma escola da cidade de Lauro de Freitas-BA. Revista do Instituto Adolfo Lutz 
(Impresso) , v. 69, p. 1-5, 2010.  
24.Maria Eugênia de Oliveira MAMEDE ; PERAZZO, K. K. ; MACIEL, L. F. ; CARVALHO, L. D. . 
AVALIAÇÃO SENSORIAL E QUÍMICA DE CAFÉ SOLÚVEL DESCAFEINADO.. Alimentos e Nutrição (UNESP. 
Marilia) , v. 21, p. 311-324, 2010. 
25.Barros, Tais Adelita Almeida ; FREITAS L.A.R. ; BARBOSA FILHO J.A. ; GIULIETTI, A.M. ; SOUZA, 
G.E.P ; SANTOS, R. R. ; SOARES, M. B. P. ; VILLARREAL, C. F. . Antinociceptive and antiinflammatory 
properties of 7-hydroxycoumarin in experimental animal models: potential therapeutic for the 
control of inflammatory chronic pain. J. of Pharmacy and Pharmacology , v. 62, p. 205-213, 2010.  
26.Nonato, Fabiana Regina ; Nogueira, Tâmara Magalhães Oliveira ; Barros, Taís Adelita de Almeida 
; Lucchese, Angélica Maria ; Oliveira, Carlos Eduardo Cordeiro ; Santos, Ricardo Ribeiro dos ; Soares, 
Milena Botelho Pereira ; Villarreal, Cristiane Flora . Antinociceptive and antiinflammatory activities 
of Adiantum latifolium Lam.: evidence for a role of IL-1? inhibition. Journal of 
Ethnopharmacology , v. 1, p. 1-1, 2010. 

 
 
 Livro Capítulo de livros  
 
GUTIERREZ, I. E. M. ; SILVA FILHO, A. R. ; ALMEIDA, M. Z. ; SILVA, N. C. B. . Plantas Medicinais no 
Semiárido: Conhecimentos populares e acadêmicos. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2010. v. 1. 130 p. 
1  CARVALHO, WA . Anti-inflamatórios  Não Esteroides, Analgésicos, Antipiréticos e  
Drogas Utilizadas no Tratamento da Gota. In: Penildon Silva. (Org.). Farmacologia. 8a. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010, v. 01, p. 439-466.  
 
 2.CARVALHO, WA . Fluoroquinolonas. In: Penildon Silva. (Org.). Farmacologia. 8a. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2010, v. 01, p. 1026-1040.   
 
3.CARVALHO, WA . Sulfonamidas e Outros Quimioterápicos Empregados no Tratamento de Infecções 
do Trato Urinário. In: Penildon Silva. (Org.) Farmacologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 
Koogan, 2010, v. 01, p. 1013-1025. 
 
4.Carvalho, RDS ; 5.CARVALHO, WA . Eritromicina, Azitromicina e Claritromicina. In: Penildon Silva. 
(Org.). Farmacologia. : 2010, v. 01, p. 999-1013.    
 
5 Maria Spínola Miranda ; OUTROS . Faculdade de Farmácia. In: Toutain, Lidia Brandão; Siva, Rubens 
R. Gonçalves. (Org.). Ufba do Século XIX ao Século XXI. Salvador: EDUFBA, 2010, v. v1, p. 7-620. 
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6. SILVA, L.C.R.C,R Manual de  procedimentos em Farmácia alopática magistral Ed. 
Salvador,Sistema Interativo Vento Leste Ed contexto  1-240 
 
7 SILVA,L.C.R.C.  Guia Prático de Farmacotécnica Ed. Salvador :Sistema Interativo Vento Leste Ed 
contexto, 2010 v.1 1-216 
Uma produção que cresceu com a pós-graduação (27 artigos publicados, centenas de resumos 
expandidos e completos, 1 livro e 7 capítulos de livros) e tende a crescer em 2011. 
 
6. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 
 LACTIFAR -Laboratório de Análises Clinicas da Faculdade de Farmácia ( integrados ao Sistema 
Laboratorial da UFBA) Assistência laboratorial ao SUS, através do atendimento de 200 pessoas por 
dia constituindo-se em um projeto de grande importância social, através da  realização  de exames 
de média  e alta complexidade de: de Bioquímica Clínica;Hematologia Clínica; Laboratório de 
Microbiologia Clínica;Parasitologia Clínica; Diagnóstico Laboratorial de Doenças Autoimunes; Serviço 
de Imunodiagnóstico de Doenças Infecciosas e  de Análises Especializadas em Biologia Molecular e 
Hem. A população SUS dispõe em um só local de um laboratório que realiza praticamente todas as 
análises clínicas requisitadas, incluindo análises específicas para hemoglobinopatias, com destaque 
para avaliação de Anemia falciforme, SIDA, Chagas entre outras. Favorece ao paciente que encontra 
uma gama de exames em um único lugar. 
 
Projeto PROEXT /FAPEX 996310  Controle de qualidade de Produtos Farmaceuticos projeto 
atende ao Complexo HUPES realizando cerca de   350 análises, produção soluções e xaropes e 
também empresas privadas  de pequeno porte realizando por ano total de 548 análises. 
Projeto 050153 /FAPEX Coordenadora - Janice Izabel Druzian realiza Análises cromatográficas de 
ácidos graxos e serve de apoio aos projetos de iniciação científica e das dissertações do Mestrado 
em ciência de Alimentos 
 
Projeto PROEXT /FAPEX 85127-Controle de Qualidade de Alimentos de produtos Alimentícios e 
Bebidas – Criado há 30 anos, realiza análises físico-química de alimentos e de  água para a 
comunidade em geral, atendendo a empresas públicas e privadas a saber: Secretaria da Fazenda do 
Estado da Bahia;  hospitais e Laboratórios (HUPES) indústrias; SENAI Aprendizagem Industrial. Além 
destes serviços prestados, dá suporte técnico desenvolvimento de trabalhos técnicos de monografias 
e disciplinas de TCC aulas práticas dos Cursos de graduação e do Mestrado em Ciência de Alimentos. 
 
Projeto PROEXT /FAPEX 94186 Controle de Qualidade Microbiologia de Alimentos Coordenadora 
-Prof Clícia Capibaribe Leite Apoio as aulas práticas (como reagentes, kits, vidrarias) das seguintes 
disciplinas: Microbiologia – Curso de Nutrição; Controle Microbiológico de Alimentos–estágio 
obrigatório para os alunos de Farmácia. Suporte técnico para algumas monografias e disciplinas de 
TCC. Avaliação anual da qualidade da água das Unidades da UFBA- Ondina -Federação anual de 
análises de água das unidades da UFBA.  Possui convenio com a Petrobrás para análises de alimentos 
de suas unidades. 
 
Os projetos de extensão existentes na Faculdade de Farmácia prestam importante apoio regional, 
pois anteriormente era necessário o envio de amostras para serem analisados em outros Estados. 
Desempenham ainda papel social importante quer seja no controle de qualidade de medicamentos 
ou na elucidação de surtos que ocorrem, através da ingestão de alimentos, cuja rapidez na 
elucidação destes é de suma importância para a saúde da coletividade 
 
NEPAF - Núcleo de Assistência Farmacêutica- Realizou cursos de especialização trazendo grande 
contribuição ao desenvolvimento regional, através da qualificação de farmacêuticos do estado da 
Bahia e de outros Estados do Nordeste –Coordenadora Maria do Carmo Guimarães 
SIM-Serviço de Informação Medicamento- Desempenha papel importante na atenção ao paciente e 
serve de apoio ao corpo de assistência a Saúde-atualmente está localizado no HUPES  
 
ACC,s A Unidade oferece quatro ACC,s que  promove o intercambio com outras unidades da UFBA e 
atende  comunidades  no município de  Salvador e outros Municípios 
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    7. Eventos relevantes realizados pela Unidade em 2010 

Evento Presidente-Coord. Local 
N 

.Participantes 

 
XXIII Congresso Nacional de 
Ciência e Tecnologia de 
Alimentos CBCTA 

Profª Eliete da Silva  
Bispo 
Comissão científica: 
Janice Izabel Druzian e 
Alaíse Gil Guimarães. 
 
 

 
Centro de 
Convenções- 
Salvador-Ba 

  
2.500 pessoas 

I Congresso de Ciências 
Farmacêuticas da Bahia. 

 
Prof ºAjax Mercês Atta 

 
Hotel Mercure 
Salvador-Ba 

  
540 pessoas 

XXX- Semana De Farmácia Da 
UFBA 

Diretório acadêmico 
Prof. Marcelo Castilho 

  
PAF I e  FAR 

  
140 pessoas 

 
II Oficina Pedagógica 
Matriz curricular 

Ângela Pontes Maria 
Spínola Miranda Joslene 

Hotel Othon 
Salvador-Ba 

  
50 pessoas 

 
I Oficina de Metodologias Ativas 

Maria Spínola Miranda  
Ângela Pontes Joslene 

Faculdade de 
Farmácia 

  
50 pessoas 

Oficina da capacitação para 
elaboração de conteúdos do 
projeto Especialização em 
gestão da Assistência 
Farmacêutica- 2010. EAD 
 

 
Maria do Carmo Lessa 
Guimarães 

 
Faculdade de  
Farmácia - EAD 

 
30 pessoas 

 
 
 8. Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade. 
 
A Faculdade de Farmácia manteve em 2010 Convênios, Cooperação e parcerias com o Ministério da 
Saúde, ANVISA, Ministério da Marinha, Agricultura- Conab,Governo do Estado, Prefeitura de 
Salvador, Petrobrás, e outras Empresas públicas e privadas. 
 
9. Prêmios recebidos por discentes e docentes da Faculdade de Farmácia 
 
Premio FAPESB - 3º edição obtiveram 1º lugar na Categoria Pesquisador Inventor 2010, entre 100 
concorrentes, Idéias Inovadoras 2010 a profª Dra. Janice Izabel Druzian e a acadêmica Bruna 
Machado da Faculdade de Farmácia com o trabalho Desenvolvimento de biofilmes reforçados pela 
incorporação de nanowhiskers de celulose de coco a amido de mandioca. Prefores homenageados 
pelos discentes: Eudes da Silva Velozo, Edimar Caetité, Fernanda Lima, Marcelo Castilho, Maria 
Lucia Noblat, Antonio Piton. 
 
Premio Inventor 2010 2ª edição- Categoria Unidade da UFBA: Núcleo de Inovação Tecnológica 
NIT-“Bioconversão de carboidratos de resíduos da agroindústria de frutas em polissacarídeos 
tipo goma xantana”. Prof.ª Janice Izabel Druzian 
Com a função de prolongar a vida de prateleira do produto embalado, protegendo-o mecanicamente 
e contra contaminações biológicas, químicas e, conseqüente degradação. Em geral estas 
embalagens têm sido produzidas com material polimérico derivado do petróleo, gerando problemas 
ambientais acarretados pelo seu descarte indiscriminado. Os trabalhos desenvolvidos pela 
professora apresentam importante função social que repercute na redução da contaminação 
ambiental, na função da UFBA na geração do conhecimento e no desenvolvimento do Estado. 
 
 
10. Considerações complementares 
 
 Embora as dificuldades enfrentadas relativas à estrutura e de pessoal, os corpos docentes e 
técnicos produziram o saber tanto no que se refere ao quantitativo quanto qualitativo. Frisar que 
apesar das dificuldades párea a aplicação dos recursos o Programa Pró-saúde foi de extrema 
importância para a qualificação do ensino de graduação possibilitando a integração com outras 
Unidades e com os serviços de Saúde da Prefeitura e do Estado.  Sabemos que em 2011 teremos 
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muitos desafios a enfrentar, mas esperamos melhorias naqueles itens que em 2010 não foram 
implementados, em particular melhorar a estrutura da Unidade e os processos de gestão. 

 
 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
 
 
No ano de 2010, perseguimos sobretudo três metas. A primeira recobre um conjunto de ações 
relativas à recuperação do espaço físico da Faculdade, desde suas instalações até a renovação de 
seus equipamentos. A segunda, que certamente tem a primeira entre suas condições, toca a 
essência de nossa vida enquanto instituição acadêmica. Nesse sentido, cabe-nos enriquecer o ensino 
e dinamizar a pesquisa, integrando-os, tornando-os públicos e criando oportunidades para seu 
aperfeiçoamento e interação com a comunidade, por um lado, e com pesquisadores de outras 
instituições, por outro. Para isso, também devemos procurar atender cada vez melhor as demandas 
docentes e discentes, ao lado das solicitações da comunidade, o que depende da presença de um 
corpo técnico-administrativo proporcional à densidade acadêmica de nossa Faculdade. Enfim, em 
terceiro lugar, para o sucesso na recuperação de condições materiais de trabalho e fortalecimento 
de nossa integração acadêmica, sempre procuramos estabelecer relações institucionais 
transparentes, de sorte que nossa Faculdade possa manter um aprofundado e constante trato 
democrático e seja autora, coletivamente, de seu próprio destino. 
 
Em relação à primeira meta, podemos registrar que diversas pequenas obras foram realizadas, boa 
parte das quais com a forte característica de um trabalho de manutenção e de consertos. Além 
dessas pequenas intervenções, que apenas visaram a diminuir o desconforto de alguns ambientes e a 
propiciar melhores condições de trabalho, podemos registrar a reforma do pátio do nosso Casarão, 
cujo piso de cimento, bastante degradado, foi substituído por paralelepípedos, bem como o 
conserto de seu passeio em todo o entorno do Casarão e outras pequenas intervenções. Também 
podemos registrar a adaptação da sala de leitura da Biblioteca Isaías Alves como um pequeno 
laboratório de informática. Não obstante tais ações, estamos muito distantes de uma situação 
satisfatória. O Casarão carece de pintura e da reforma ou substituição de suas janelas e portas. 
Nossos sanitários deixam muito a desejar, para nos valermos de um eufemismo. De modo crônico, 
temos sérios problemas de manutenção, comportando grande dificuldade a realização de obras 
emergenciais, frente a estragos provocados pela chuva ou a outros quaisquer, além de haver uma 
clara paralisia na implementação de serviços essenciais, como os de telefonia. É também deveras 
deficiente a situação de nosso estacionamento e, a olhos vistos, nosso belo campus carece de 
intervenções urbanísticas de maior monta, que lhe garantam inclusive uma iluminação satisfatória. 
E essa dificuldade de manutenção dos prédios e gestão do espaço, como sabemos, faz agravar um 
sentimento de insegurança, dada a relação tensa e ainda não resolvida com nosso entorno. 
 
Nesse item relativo a intervenções no espaço físico, cumpre registrar um dado positivo. Ao lado 
dessas pequenas obras, começou e está ainda em curso uma obra significativa, a saber, a reforma 
do Pavilhão Raul Seixas, cujo término está previsto para o início do semestre letivo de 2011. Como é 
do conhecimento de todos, celebramos com a administração central um importante termo de 
compromisso, do qual se deu ciência ao Conselho Universitário da UFBA e pelo qual a FFCH mantém 
a gestão de parte substancial do Pavilhão, destinando-a a suas atividades de gestão, pesquisa e 
extensão, bem como ao convívio de seus docentes, discentes e funcionários. Esperamos assim 
fortalecer nosso convívio e nosso trabalho com a recuperação de espaço tão importante da FFCH, 
criando condições para atender, minimamente, as justas e fortes demandas por espaço de nossos 
setores diversos e também de pesquisadores, núcleos ou grupos de pesquisa.  
 
Por outro lado, no que se refere a equipamentos, nossa Faculdade já deu um verdadeiro e positivo 
salto. Com recursos do REUNI, com propostas para editais da CAPES (como o pró-equipamentos) e 
sobretudo com recursos hauridos por emenda parlamentar do Deputado Emiliano José, conseguimos 
equipamentos para instalação (ainda não realizada) de uma rede wireless capaz de cobrir toda a 
área do Campus São Lázaro. Além disso, computadores e equipamentos já foram adquiridos para um 
núcleo de informática e uma sala de videoconferência (a serem montados no Pavilhão Raul Seixas); 
também foram substituídos computadores de mesa de todos os setores da FFCH e distribuídos 
laptops para todos eles, havendo ainda computadores reservados para instalação nos futuros 
espaços do Pavilhão Raul Seixas. Foram adquiridos aparelhos de data-show, impressoras, telas, TVs, 
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estando ademais nosso almoxarifado em condição de atender as demandas corriqueiras de material 
de consumo. 
 
No que se refere à segunda meta, a de dinamização acadêmica de nosso espaço, julgamos ter sido 
ainda muito mais bem sucedidos. Em março de 2010, realizamos um importante Encontro dos 
Programas de Pós-Graduação de São Lázaro. A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, 
afinal, é um pólo regional para a pesquisa de qualidade. E, no espaço de São Lázaro, ao lado de seus 
seis programas de pós-graduação, um importante programa está sediado no Instituto de Psicologia. 
Além disso, o Departamento de Museologia, o menor em número de docentes, também caminha 
para construir um programa de pós-graduação, sendo condição clara e positiva para esse próximo e 
provável passo o conjunto de atividades de extensão e projetos de pesquisa que o Departamento ora 
desenvolve, bem como o claro empenho institucional de seus membros, reforçado pela recente 
elaboração de um plano de crescimento do Departamento, que tem contado com o apoio de nossa 
Congregação. Além da rica produção dos docentes e discentes de São Lázaro, são fortes os laços de 
todos os nossos programas e departamentos com pesquisadores de todo país. Trata-se, pois, de uma 
produção rica e de referência, que deve ser divulgada amplamente e, mais ainda, deve encontrar-se 
e interagir. Desse modo, por iniciativa da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, o 
espaço de São Lázaro abrigou, de 22 de a 26 de março de 2010, um grande encontro dos nossos 
programas de pós-graduação, para o qual foram convidados a apresentar trabalhos os atuais 
docentes e discentes dos programas, mas também estiveram presentes as boas pesquisas de nossos 
egressos, bem como trabalhos de pesquisadores de todo país que mantêm intercâmbio acadêmico 
com nossos programas. O Encontro teve excelente repercussão e reconhecido sucesso, de sorte que 
já estamos em processo de organização do II Encontro de São Lázaro, agora com a integração das 
pesquisas de graduação e com o objetivo especial de comemorar com ele os 70 da nossa Faculdade. 
 
Além desse grande encontro, que nos mobilizou e em muito fortaleceu nossa parceria com o 
Instituto de Psicologia, foram realizados em nosso espaço diversos mini-cursos, colóquios, palestras, 
que mostram a excelência acadêmica do trabalho por nós desenvolvido, bem como a riqueza do 
nosso intercâmbio com a comunidade acadêmica nacional e internacional. A lista a seguir, que não 
é exaustiva e cujos itens são apresentados de modo aleatório, testemunha bem a regularidade, mas 
também variedade de temas e de formatos dos eventos desenvolvidos por nossa Faculdade em 2010: 
 

• 14 a 17 de Dezembro: V Colóquio Empirismo, Fenomenologia e Gramática, promovido pelo 
Grupo de Estudos e Pesquisa Empirismo, Fenomenologia e Gramática, pelo PRONEX Filosofia 
e Ciências e pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA (PPGF-UFBA). 

• 2 e 3 de Dezembro: 12º Simpósio Observanordeste, realizado pela Fundação Joaquim Nabuco 
(Fundaj) em parceria com o Ministério da Educação (MEC), a Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas da UFBA (FFCH/UFBA) e o Grupo de Pesquisa Instituições Políticas 
Subnacionais (CRH/UFBA).  

• 1º de Dezembro: II Workshop PIBID Sociologia – “Sexualidade e Educação: diálogos”, 
promovido pelo Programa de Iniciação à Docência PIBID Sociologia. 

• 23 e 24 de Novembro: Simpósio Nacional “Drogas: notícias do campo, Lei e movimentos 
sociais”, promovido pela Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos 
(ABESUP) em parceria com o Centro de Estudos de Abusos e Terapia do Abuso de Drogas 
(CETAD/UFBA), o Laboratório de Estudos em Segurança Pública, Cidadania e Solidariedade 
(LASSOS/UFBA), o Grupo de Estudo Interdisciplinar sobre Substâncias Psicoativas 
(GIESP/UFBA), o Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFBA (PPGA/UFBA), o 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFBA (PPGCS/UFBA) e o Núcleo de 
Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP). 

• 17 a 19 de Novembro: Mini-curso “Sobre o Livro Azul”, ministrado pelo Prof. Dr. Jônadas 
Techio (UFRGS) e promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA (PPGF – 
UFBA). 

•  25 a 29 de Outubro: Mini-curso “Modernidade Política”, ministrado pelo Prof. Dr. Adriano 
Correia (UFG) e promovido pelo PRONEX Filosofia e Ciências, em parceria com o Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA (PPGF-UFBA). 

• 13 e 14 de Outubro: Seminário Interinstitucional “Conhecimentos, Biodiversidade e Saúde 
Ambiental”, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFBA (PPGA-
UFBA) e pela FIOCRUZ. 

• 27 e 28 de Setembro: Seminário “Agenda atual da Ciência Política”, realizado pelo Grupo de 
Pesquisa Instituições Políticas Subnacionais e pelo PRONEX Filosofia e Ciências, e promovido 
em conjunto com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA (FFCH-UFBA), o 
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Centro de Recursos Humanos da UFBA (CRH-UFBA), o Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da UFBA (PPGCS-UFBA) e o Departamento de Ciência Política da UFBA.  

• 21 a 23 de Setembro: I Seminário de História Política, realizado pelo Programa de Pós-
Graduação em História da UFBA (PPGH-UFBA). 

• 13 e 14 de Setembro: Seminário “Contextualismo em Filosofia”, conduzido pela Profa. 
Eleonora Orlando (Universidade de Buenos Aires/Conicet, Argentina) e promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA (PPGF-UFBA). 

• 23 a 27 de Agosto: Seminário PROCAD “Patrimônio, Memória e Identidade”, realizado pelo 
Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da UFBA (PÓS-
AFRO/UFBA), pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UNB (PPGA-UNB) e pelo 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE (PPGA-UFPE). 

• 23 a 25 de Agosto: Colóquio sobre Ceticismo, promovido pelo Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia da UFBA (PPGF-UFBA), pelo GT – Ceticismo da ANPOF e pela International 
Society for the Study of Skepticism.   

• 16 a 20 de Agosto: Curso “A Filosofia da História em perspectiva: debates contemporâneos”, 
ministrado pela professora Maria Inés Mudrovcic (Universidad Nacional del Comahue-
Conicet, Argentina) e promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA 
(PPGF-UFBA). 

• 16 a 20 de Agosto: Curso de Extensão “Parmênides e o Sofista de Platão”, ministrado por 
José Gabriel Trindade Santos (UFPB) e promovido pelo Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia da UFBA (PPGF-UFBA).  

• 18 de Agosto: Simpósio “Democracia direta e representativa: o caso da Suíça”, promovido 
pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFBA (PPGCS-UFBA), pela 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA (FFCH-UFBA), pela Faculdade de 
Educação da UFBA (FACED-UFBA), pelo Departamento de Ciência Política da UFBA, pelo 
Departamento de Sociologia da UFBA e pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais 
(NUCLEAR). 

• 9 a 13 de Agosto: VI Colóquio “O Prazer do Texto”, promovido pelo Programa de Pós-
Graduação em Filosofia da UFBA (PPGF-UFBA) e com apoio do PRONEX Filosofia e Ciências. 

• 19 a 22 de Julho: Mini-curso “A polêmica entre Kant e Eberhard”, ministrado pelo Prof. Dr. 
Abel Lassalle Casanave (UFSM) e promovido pelo PRONEX Filosofia e Ciências. 

• 9 a 11 de Julho: Seminário “O Corpo e seus desdobramentos: reflexões interdisciplinares”, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFBA (PPGCS-UFBA). 

• 07 a 11 de Junho: Mini-curso “O Ressentimento em Nietzsche”, ministrado pelo Prof. Dr. 
Antonio Edmilson Paschoal (PUC-PR) e promovido pelo PRONEX Filosofia e Ciências. 

• 13 e 14 de Maio: Palestras sobre a recepção medieval da filosofia de Aristóteles, proferidas 
pela Profa. Dra. Valéria Buffon (Universidade de Montréal/Conseil de Recherches em 
Sciences Humaines du Canada), uma atividade promovida pelo PRONEX Filosofia e Ciências. 

• 10 e 11 de Maio: Curso de extensão “Fenomenologia do Tempo Imanente”, ministrado pelo 
Prof. Dr. Pedro M. S. Alves (Universidade de Lisboa), e promovido pelo Programa de Pós-
Graduação em Filosofia (PPGF-UFBA). 

• 12 a 15 de Abril: 2º Encontro de Novos Pesquisadores em História, realizado pelo Programa 
de Pós-Graduação em História (PPGH-UFBA). 

• 3 a 8 de Abril: I Mostra Cinema-História Social (Cinematógrafo Potemkin), promovida pela 
Oficina Cinema-História (FFCH-UFBA).  

• 29 a 31 de Março: III Simpósio Procad Unicamp – UFBA – UFC “A Pesquisa Histórica e Suas 
Fontes”, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em História (PPGH-UFBA). 

• 22 a 26 de Março: I Encontro dos Programas de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas da UFBA, realizado pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
UFBA em parceria com o Instituto de Psicologia da UFBA. 

• 1º a 5 de Março: V Semana de Ciências Sociais da UFBA (SEMCISO – UFBA), promovida pelo 
Centro Acadêmico de Ciências Sociais da UFBA (CACISO-UFBA).  

• Curso “Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente 
em Conflito com a Lei na Bahia”, promovido pelo Centro de Recursos Humanos da UFBA 
(CRH-UFBA). 

 
Além da realização de eventos, importa registrar a condição especial de nossa Faculdade como um 
centro de pesquisa, para além das imensas demandas de ensino a que correspondemos. Nossa 
Faculdade consolida cada vez mais seus grupos de pesquisa e programas, tendo se ampliado o 
número de bolsistas de produtividade a ela vinculados. Hoje, são 30 bolsistas de produtividade do 
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CNPq, assim classificados: dois bolsistas nível 1A, três bolsistas nível 1B, três bolsistas nível 1C, uma 
bolsista nível 1D e vinte e um bolsistas nível 2. Situação deveras singular no cenário da UFBA, sendo 
sintomática do nosso perfil acadêmico. Tendo em conta, aliás, o destaque de nossos pesquisadores, 
cumpre aliás registrar alguns prêmios e honrarias acadêmicas. Por exemplo, o Prof. João José Reis 
(Departamento de História), por decreto presidencial, foi promovido à Classe da Grã-Cruz, na 
Ordem Nacional do Mérito Científico, por suas contribuições prestadas, no ano de 2008, à Ciência e 
Tecnologia. Entre os 21 livros que receberam o 52º Prêmio Jabuti, esteve “Uma História da Cultura 
Afro-brasileira”, dos autores Walter Fraga e Wlamyra R. de Albuquerque (professora do 
Departamento de História), que venceu em primeiro lugar, na categoria Didático e Paradidático. E 
também, em 2010, o Prof. Ordep Serra (Departamento de Antropologia) venceu o Prêmio 
ALB/Braskem – por sinal, pela segunda vez. 
 
Tivemos igualmente vitórias significativas em editais, como o pró-equipamentos da CAPES, que 
beneficiou especialmente o programa de antropologia e o de filosofia. Entre os editais, é possível 
destacar a proposta do PRONEX Filosofia e Ciências (FAPESB-CNPq), que envolve uma equipe 
multidisciplinar com muitos bolsistas da FFCH e que, nos próximos anos, além de melhor equipar 
nosso espaço, deve realizar ao menos um mini-curso por mês, aberto à comunidade, com 
pesquisadores convidados de renome. São atividades que, em todas as áreas de conhecimento da 
FFCH, devem favorecer bastante a integração entre nossos cursos de graduação e nossos programas 
de pós-graduação. Aliás, nesse mesmo sentido, podemos destacar, ao lado de ações mais voltadas 
para a graduação (como o PIBIC, o Permanecer e o PET), a importância de programas de cooperação 
acadêmica (PROCAD) da CAPES, que têm fortalecido nossos programas de filosofia, história e 
estudos étnicos e africanos. E ainda programas outros, como o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência da UFBA (PIBID-UFBA) em 2010, que recebe apoio financeiro da CAPES e 
beneficia especialmente os cursos de filosofia e de sociologia – aliás, em momento mais que 
oportuno, uma vez que o ensino de Filosofia e o de Sociologia voltaram a ser obrigatórios no ensino 
médio em todo país. O projeto se propõe a estabelecer a inserção de alunos da Licenciatura como 
monitores em escolas públicas do ensino médio da cidade de Salvador, de modo que eles possam 
desenvolver atividades como dar apoio às aulas e atividades desenvolvidas pelos professores das 
escolas, elaborar e executar projetos que desenvolvam conteúdos curriculares e investigar novos 
métodos, estratégias discursivas e materiais para transmissão dos conteúdos. 
 
Essa grande energia docente e discente (associada ao crescimento e à multiplicação dos nossos 
cursos e programas) não encontra, porém, contrapartida em um corpo técnico-administrativo 
proporcional ao trabalho a ser desenvolvido. Ao contrário, ao longo dos anos, houve uma drástica 
redução do corpo técnico administrativo, de modo que programas de pós-graduação, setores e 
mesmo turnos inteiros continuam sem funcionários, com prejuízos evidentes para todos. Além disso, 
de forma complementar, o pessoal terceirizado de limpeza e segurança da FFCH, como o de toda 
UFBA, tem sido constantemente penalizado, sem que se lhes garanta uma situação estável e justa 
para uma adequada prestação de serviços. 
 
No que se refere, enfim, à nossa terceira meta (qual seja, a de transparência acadêmica), vale 
registrar que temos procurado valorizar bastante o espaço de nossa Congregação, que se reúne com 
freqüência. Por essa via, a Faculdade tem ciência dos problemas e faz parte do encaminhamento de 
soluções, posicionando-se fortemente, em especial, pela necessidade de que, no que se refere ao 
espaço de São Lázaro, nossa comunidade acadêmica seja ouvida e não simplesmente surpreendida 
com decisões que, por vezes, nos atropelam. Nossa força acadêmica, nossa integridade como espaço 
universitário depende, com efeito, do respeito que mantemos por toda a Universidade Federal da 
Bahia, mas também pelo modo respeitoso com que igualmente devemos ser tratados. Nesse sentido, 
julgamos essencial para o sucesso de nosso trabalho o diálogo constante com as outras unidades e 
com a Administração Central da UFBA, e temos até aqui sinais bastante claros de que essa é a 
mesma visão da Reitoria, que assim ora se apresenta como uma decisiva parceira. 
 
A reunião constante de nossa Congregação tem sido uma tônica no encaminhamento dos problemas, 
sendo necessário agora que nossa mobilização e debate se traduzam na elaboração de um novo 
Regimento da FFCH, à luz dos novos Estatuto e Regimento da UFBA, contemplando nossa atividade 
rotineira e dando a melhor expressão possível, no interesse de nossas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, para o ordenamento das partes que compõem nossa Faculdade. Em particular, 
demandará atenção especial, no início de 2011, a situação de órgãos anteriormente suplementares 
e que, no abrigo de nossa Faculdade, devem ter preservada sua autonomia acadêmica e garantidas 
suas condições de trabalho. 
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Podemos concluir, com algum otimismo, que nossas metas foram cumpridas parcialmente. Talvez, 
em certos casos, superamos expectativas. Em outros, vimos confirmadas dificuldades quase crônicas 
de nossa instituição, que parecem, por vezes, reforçar um indesejável insulamento de grupos e um 
desalentador descompromisso de pesquisadores. De toda forma, acreditamos estar no caminho 
correto e, dessa forma, em 2011, quando a FFCH completa e comemora 70 anos, esperamos poder 
celebrar juntos a recuperação física de nosso espaço, o crescimento e a valorização do nosso corpo 
técnico-administrativo, a melhoria de nossos cursos e programas, o fortalecimento e o crescimento 
de nossos departamentos, com o adensamento e a integração de nosso diverso trabalho acadêmico. 
Esperamos assim que o mais belo campus da UFBA encontre condições acadêmicas propícias à 
afirmação do melhor de sua natureza, deveras privilegiada, como espaço universitário. 
 

 
 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
 
I. INTRODUÇÃO  

Ao iniciar o Relatório de Gestão da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, 
relativo ao ano de 2010, vale registrar, para conhecimento da comunidade universitária, um breve 
histórico da Unidade e as suas principais características na atualidade. A 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 em 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, foi apresentado 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, em dezembro de 1949 foi assinado 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 FOUFBA apresenta uma estrutura complexa que articula de forma indissociável o 
ensino e a assistência. A quase totalidade das disciplinas clínicas do curso desenvolve as suas 
atividades práticas na Faculdade, à exceção do Estágio Supervisionado e das disciplinas de Saúde 
Coletiva. Para tanto, a FOUFBA conta com uma capacidade ambulatorial de grande porte (166 
consultórios odontológicos), comparável à rede municipal de serviços de saúde bucal de Salvador. 
Além da estrutura ambulatorial propriamente dita e dos serviços de suporte como o Serviço de 
Urgência, Pronto Atendimento e Triagem (SUPAT), serviços de apoio diagnóstico (Serviço de 
Radiologia e Laboratório de Patologia Cirúrgica), e serviços de apoio logístico (Central de Material 
Estéril, Central de Atendimento ao Paciente), na sede da FOUFBA estão instalados ainda 
laboratórios didáticos e de pesquisa, laboratório de experimentação animal, biblioteca, anfiteatros 
e salas de aula. 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. A 
FOUFBA vem enfrentando desde 2009 uma crise sem precedentes que vem sendo agravada pela 
redução dos recursos de custeio em função da suspensão definitiva dos repasses relativos aos 
procedimentos de Atenção Básica por parte do gestor municipal do Sistema Único de Saúde, bem 
como da redução do teto de custeio dos procedimentos de Média Complexidade.  

 

II. OBJETIVOS, METAS E ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS  

Ao final do ano de 2006 realizou-se na FOUFBA um esforço de sistematização dos principais 
problemas / necessidades / objetivos e metas, nos planos: físico – estrutural; acadêmico; 
assistencial; e relativo à pessoal. Desde então, a comunidade da FOUFBA, com o suporte da 
administração central da UFBA, vem buscando equacionar os problemas identificados e atingir, 
dentro do possível, objetivos e metas.  

No plano físico – estrutural, em 2010, continuamos as intervenções que focalizaram, de um lado, a 
biossegurança e a acessibilidade, de outro lado, a área externa e a fachada da FOUFBA. Assim, com 
recursos oriundos do PRÓ-SAÚDE, foi conduzida a adequação de espaço físico para instalação da 
nova Central de Material Estéril e construção de novos sanitários para os usuários do SUS. 
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Entretanto, ainda não concluímos a construção de rampa de acesso no segundo pavimento, sanitário 
adequado a usuários portadores de deficiências e reforma de sala de espera. As obras da 
restauração da fachada do prédio continuam em andamento. Concluiu-se a primeira etapa da 
reforma do espaço do Centro de Referência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e 
Atenção a Pacientes com Necessidades Especiais. A execução da segunda etapa está na dependência 
da autorização pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) do uso dos rendimentos do 
recurso. Com recursos de emenda parlamentar (Deputada Federal Alice Portugal) e da UFBA, foi 
possível adquirir 30 novos equipamentos odontológicos que irão modernizar o ambulatório do 1º 
andar, sendo que as obras de adequação do espaço deverão ocorrer em 2011. Ainda, não foi possível 
a completa reestruturação do Serviço de Radiologia e do Laboratório de Patologia Cirúrgica da 
FOUFBA, mas estamos buscando resolver as pendências da parceria com a SESAB para que estas 
reformas possam ser viabilizadas.  

No plano acadêmico / ensino considerou-se a necessidade de dar continuidade ao processo de 
discussão do currículo e aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do Curso, com a implantação de  

adequações necessárias ao atendimento das disposições das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos de odontologia; e consolidação / qualificação da pós-graduação stricto sensu. Na Faculdade 
de Odontologia são oferecidas semestralmente 43 disciplinas de graduação para o Curso de 
Odontologia e 01 para o de Fonoaudiologia. O Curso de Odontologia tem 525 alunos regularmente 
matriculados e diplomou 121 no ano de 2010. Hoje temos dois programas de pós-graduação stricto 
sensu: o Mestrado em Odontologia e o Programa Integrado de Pós-Graduação em Odontologia 
UFBA/UFPB, nível de doutorado. A FOUFBA ofereceu ainda 8 cursos de pós-graduação lato sensu 
(especializações em Ortodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Endodontia, Implantodontia, Prótese 
Dentária, Radiologia, Periodontia e Odontologia em Saúde Coletiva). Após um ano de intenso 
trabalho, foi aprovada em reunião da Congregação de 17 de dezembro, a proposição de um novo 
programa de pós-graduação stricto sensu com os níveis de Mestrado e Doutorado a ser submetido as 
instâncias superiores da UFBA em 2011.  

Quanto ao binômio ensino/assistência foram destacadas as seguintes prioridades: implantação plena 
do Sistema de Informação em Saúde Bucal (SISB); reestruturação da Central de Atendimento ao 
Paciente (CAP), implantação de projeto de humanização da atenção e modernização dos processos 
de acolhimento, triagem, agendamento, referência e contra-referência; e implementação das ações 
propostas pela Comissão de Biossegurança. 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. Em 2010, foram realizados uma 
média de 20.000 procedimentos odontológicos/mês, envolvendo ações básicas e ações 
especializadas nas áreas de cirurgia, endodontia, periodontia, prótese, radiologia. 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, ações de promoção e proteção à saúde, envolvendo pré-escolares, 
escolares, adultos e gestantes, através das disciplinas de Saúde Coletiva. Através do PRÓ-SAÚDE e 
do PET SAÚDE, estamos presentes em atividades extra-muros no Subúrbio Ferroviário, 
proporcionando aos nossos alunos uma percepção diferenciada da realidade do subúrbio, em seu 
contexto mais amplo. Continuam em curso as ações necessárias à plena implantação do Sistema de 
Informação em Saúde Bucal, como: ampliação da rede física; discussão com a comunidade da 
FOUFBA e treinamento de técnicos, docentes e discentes. Através de parceria com a SESAB foram 
cedidas à FOUFBA quinze Cirurgiãs-Dentistas que estão atuando em áreas diversas relacionadas com 
a atenção odontológica prestada a população do Estado pela FOUFBA. Entre os setores beneficiados 
está a Central de Atendimento ao Paciente que, conforme planejado, encontra-se em pleno 
processo de reestruturação. Na área de Biossegurança, foram realizados treinamentos, seminários e 
oficinas de trabalho, sob a coordenação da Comissão de Biossegurança e envolvimento direto de 
alunos do Programa de Educação Tutorial (PET) e bolsistas do Programa Permanecer. Continua em 
curso a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Unidade. Neste item, cabe salientar 
que o perfil de custeio da Unidade se reveste de grande especificidade quando comparado ao de 
outras unidades universitárias da UFBA, considerando o binômio ensino-assistência. Ao longo da 
última década, o funcionamento da FOUFBA tem dependido fundamentalmente dos recursos 
oriundos do Sistema Único de Saúde, de maneira que instabilidades e/ou a insuficiência dessa fonte 
de financiamento tem implicado no comprometimento das atividades acadêmicas, principalmente 
do ensino de graduação. A redução dos recursos oriundos do SUS verificada desde 2008 tem gerado 
dificuldades que vem se agravando desde então. Assim, não fossem os recursos emergenciais 
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destinados pela UFBA às despesas de custeio da FOUFBA a partir de outubro de 2009, o curso de 
graduação teria que ser descontinuado. Todos os esforços no sentido de reverter este quadro têm 
sido feitos tanto pela direção da Unidade como pela Administração Central da UFBA, porém, 
encerramos 2010 inseguros, sem uma definição clara relativa ao custeio da Unidade. Constitui-se um 
desafio a ser vencido o financiamento regular e estável da Faculdade de Odontologia da UFBA. 
Persistem, por fim, as deficiências relativas a pessoal, em particular, concernentes aos servidores 
técnico-administrativos, embora tenham sido lotados na FOUFBA três técnicos em prótese dentária 
e uma cirurgiã-dentista, aprovados em concurso realizado em 2009. Não conseguimos suprir a 
necessidade de pessoal de apoio aos ambulatórios, técnicos em laboratório de patologia, técnico em 
radiologia, almoxarifado e todo o setor administrativo. As dificuldades encontradas para o êxito dos 
projetos e atendimento às necessidades podem ser resumidas nos seguintes tópicos: escassez de 
recursos para investimento e adequada manutenção das unidades universitárias; dependência 
absoluta dos recursos provenientes do Sistema Único de Saúde para o pleno funcionamento do Curso 
de Odontologia; incapacidade da Prefeitura do Campus da UFBA de garantir o suporte necessário às 
unidades; insuficiência das equipes de Planejamento e Espaço Físico e Setor de Convênios para dar 
conta das demandas da UFBA; insuficiência quantitativa e inadequação da formação e do perfil dos 
servidores técnico-administrativos para atender as necessidades específicas da FOUFBA.  

 

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

Foram criadas duas Comissões mediante Portarias de números 002/2009 e 010/2009 visando 
promover, respectivamente, a adequação da matriz curricular e revisão do Projeto Pedagógico do 
Curso de Graduação, e a reestruturação da pós-graduação stricto sensu na FOUFBA, no sentido da 
criação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia em nível de Mestrado e Doutorado. Foram 
realizadas reuniões e oficinas em 2010, estando prevista para 2011 a conclusão dos trabalhos e 
submissão às instâncias superiores da UFBA do projeto de reestruturação curricular do Curso de 
Graduação e Projeto de Programa de Pós-Graduação. 

 

IV. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA  

O investimento institucional na consolidação da pós-graduação e na titulação do corpo docente 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). Um 
número crescente de projetos, individuais ou de grupos, tem sido contemplado com financiamento 
através da FAPESB, CNPq ou outras fontes oficiais. Além dos projetos com financiamento já em 
andamento, foram aprovados em 2010 financiamentos para os seguintes projetos:  

* Avaliação do efeito da fotobiomodulação laser gaalas (λ660nm) no reparo de feridas cutâneas 
confeccionadas em dorso de ratos hipotireoidianos.  

* Avaliação do reparo de defeitos intra-ósseos de tamanhos críticos em modelo animal induzido ao 
hipotireoidismo e associado à aplicação de laser de baixa potencia e/ou enxerto ósseo xenógeno - 
estudo experimental em ratos.  

* Doenças bucais em povos indígenas da Bahia: estudo da prevalência e medidas educativo-
preventivas.  

* Efeitos da fotobiomodulação led no processo de reparo ósseo de feridas cirúrgicas associadas ou 
não ao uso do biomaterial de fosfocerâmica bifásica de hidroxiapatita e b-trifosfato de cálcio: 
estudo histomorfométrico e imaginológico em modelo animal.  

* Edital Pro-Equipamentos Institucional 12/2010 – CAPES.  

* Avaliação do Efeito da Utilização da Fotobiomodulação LASER/LED mm implante de Fosfocerâmica 
Bifásica de Hidroxiapatita e b-Trifosfato de cálcio em defeitos ósseos: estudo histomorfométrico e 
espectroscópico em modelo animal.  
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* Descoberta de uma nova abordagem para fotossensibilização letal como uma forma de tratamento 
contra parasitos do Trypanosoma cruzi.  

Observa-se também, que é significativo o número de alunos de graduação vinculados a algum 
projeto de pesquisa de forma voluntária.  

Programa Integrado de Pós-Graduação em Odontologia / Doutorado – UFBA/UFPB -- Linhas de 
Pesquisa:  

* Biomodulação do Reparo 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.  

* Lasercirurgia: Estudo dos efeitos dos laseres na realização de procedimentos cirúrgicos na prática 
odontológica através do uso de modelos in vivo  

* Laserterapia Clínica: Estudo dos efeitos da laserterapia no tratamento patologias do complexo 
bucomaxilofacial  

* Fotobiologia: Estudo dos efeitos das diversas fontes de energia luminosa capaz de influenciar os 
processos biológicos utilizando modelos in vivo e in vitro  

* Laseres nos processos infecciosos: Estudo dos efeitos da fotosensibilização letal e de lasers 
cirúrgico sobre microorganismos  

Mestrado em Odontologia - Linhas de Pesquisa:  

* Materiais odontológicos;  

* Diagnóstico por imagem e novos exames imaginológicos;  

* Diagnóstico e tratamento em endodontia;  

* Laser em odontologia;  

* Oncologia das vias aero-digestivas superiores;  

* Reparo em odontologia;  

* Epidemiologia em saúde bucal.  

Na FOUFBA existem 9 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e inúmeros projetos em andamento, 
muitos deles com o envolvimento de estudantes da graduação, incluindo alunos vinculados ao 
Programa de Educação Tutorial (PET) e bolsistas de Iniciação Científica. Em 2010, persistiu o esforço 
coletivo no sentido da captação de recursos para pesquisa. Vale citar alguns projetos em 
andamento: * As Políticas de Saúde Bucal no Brasil: caminhos, descaminhos e condições de 
possibilidade; * Avaliação da acessibilidade à atenção básica no município de Salvador, Bahia;  

* Avaliação da eficácia das seringas carpule e agulhas na aplicação de anestesia gengival;  

* Avaliação do emprego da fototerapia LED (&#955;850nm) e laser (&#955;790nm) no processo 
inflamatório induzido por carragenina na articulação temporomandibular de rato;  

* Avaliação da presença de bactérias periodontopatogênicas na saliva de mães e bebês; * Avaliação 
de processos e instituições educacionais;  

* Efeitos da exposição à fumaça de cigarros sobre as propriedades físicas de sorção e solubilidade de 
compósitos e sistemas adesivos;  

* Estudo comparativo do perfil de expressão gênica do Ceratocisto e do Ameloblastoma: 
contribuição para o conhecimento da patogênese;  

* Estudo da Longevidade das Restaurações Atraumáticas com Cimento de Ionômero de Vidro: Parte 
I.; * Estudo longitudinal do impacto do Programa de Saúde Bucal na Empresa sobre indicadores de 
saúde bucal no SESI- Bahia;  
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* Expressão de citoqueratinas em tumores odontogênicos queratocísticos primários, recorrentes e 
associados à síndrome;  

* Expressão da fascina em cisto radicular;  

* Pesquisa Multi-institucional sobre Doença Periodontal em Gestantes e Prematuridade/Baixo Peso 
ao Nascer - A Experiência de Salvador-Ba;  

* Tomografia computadorizada de baixa dose para implantes - dosimetria e qualidade de imagem;  

* Granuloma piogênico da boca: análise retrospectiva em uma população brasileira;  

* Influência do acabamento cavitário e do uso de clorexidina no desempenho de restaurações 
odontológicas de resina composta.  

* In Vitro and In Vivo studyonthekillingofPorfhyromonasgingivalis (ATCC33277), Enterococcusfaecalis 
(ATCC29212) andStaphyloccocus aureus (ATCC6538) using a 405nm SuperluminousDiode;  

* Irradiação com luz LED em diferentes comprimentos de onda e diferentes densidades de energia 
média espacial sobre o reparo de feridas cutâneas em ratos nutridos e desnutridos - análise 
histológica e imunoistoquímica dos componentes da matrix extracelular;  

* Perfil epidemiológico das condições de saúde geral e bucal e fatores associados em crianças de 0 a 
36 meses com Anemia Falciforme no estado da Bahia;  

* Perfil da Expressão Gênica Relacionada à Ativação de Macrófagos e Aspectos Clínico-patológicos do 
Carcinoma Escamocelular de Boca;  

* Plataforma Colaborativa Multimídia de Tempo Real para Apoio ao Diagnóstico e Ensino Bucomaxilar 
baseado em Imagens; * Tecnologias em saúde e educação: Avaliação de ações de promoção de saúde 
bucal de crianças de escolas municipais de educação Infantil em Salvador/BA;  

* Traumatismos aos Dentes Decíduos: Levantamento Epidemiológico na Clínica de Odontopediatria 
da UFBA. 

 

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

Inúmeras atividades de extensão foram desenvolvidas pela FOUFBA no ano de 2010. Estas 
envolveram eventos; cursos de curta duração; cursos de formação de pessoal auxiliar em 
odontologia; 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 estão listados abaixo, 
por Departamento:  

Departamento de Propedêutica e Clínica Integrada  

* Atenção Odontológica a Gestantes e Pacientes Especiais (permanente);  

* Cirurgia na Clínica Integrada (permanente);  

* Reabilitação Oral e Implantes na Clínica Integrada (permanente);  

* Curso de Técnicas Radiográficas Intra e Extra Bucais (permanente);  

* Adequação do Meio Bucal;  

* Tomografia Computadorizada;  

* III Jornada on line em Radiologia Odontológica;  

* Odontogeriatria;  
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* Atendimento em Pacientes Usuários de Drogas.  

Departamento de Clínica Odontológica  

* COAT – Centro de Oclusão e Articulação Têmporo-Mandibular;  

* Cirurgia;  

* Atendimento OPNE – Enfoque em pacientes com transtorno mental e comportamental;  

* Atualização em Prótese Dentária;  

* Estética Dental;  

* Atualização em Periodontia Contemporânea;  

* Capacitação de Cirurgiões-Dentistas do CEO de Mairí – Bahia, visando o atendimento odontológico 
de pacientes portadores de necessidades especiais;  

* Atualização em Periodontia Contemporânea;  

* Enceramento e Diagnóstico – Marcio Vieira Lisboa;  

* Anatomia Aplicada a Anestesia Bucal;  

* I Ciclo de Estudos em Periodontia.  

Departamento de Odontologia Social e Pediátrica  

* Formação de pessoal de nível médio - Curso de ACD/THD; atividades de capacitação de Agentes 
Comunitários de Saúde;  

* Urgências em Odontologia;  

* Seminário do Centro de Estudos e Pesquisas em Ortodontia da Bahia;  

* Promoção de saúde bucal em centros de educação infantil;  

* Condições de saúde bucal em crianças, adultos e idosos em áreas cobertas pela ESF de dois 
distritos de Salvador.  

* PET SAUDE;  

* Educação continuada para pais e cuidadores de pacientes da Bebê Clínica da FOUFBA.  

 

VII. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE  

• Jornada de Odontológica Integrada Acadêmica ; 

 

VIII. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA  

Os acadêmicos da FOUFBA estão inseridos em vários programas que priorizam o intercâmbio de 
conhecimentos e experiências diversas, com as ACCs (atividades em comunidade), PET/MEC, 
PET/SAÚDE. Destaque deve ser dado ao desenvolvimento de ações e atividades concernentes ao 
PRÓ-SAÚDE II – UFBA, juntamente com mais cinco cursos da área de saúde (Enfermagem, Farmácia, 
Nutrição, Psicologia e Fonoaudiologia). Assim como, através dos programas institucionais de  

intercâmbio, temos, no momento, quatro alunos em intercâmbio na Universidade de Santiago de 
Compostela/Espanha. Também, estamos recebendo duas alunas da graduação de Universidades da 
Espanha, como um aluno de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da 
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UFPE. Um dos nossos professores encontra-se em intercâmbio na Espanha através do Programa 
Erasmus Mundis.  

 

VIII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

Tiveram funcionamento regular no ano de 2010, o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP – FOUFBA) que 
analisou 47 projetos de pesquisa, o Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEEA – FOUFBA); a 
Comissão de Biossegurança; a Comissão de Segurança; a Comissão do Projeto Pedagógico; e a 
Comissão de Pós-Graduação.  

 

IX. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE  

Cooperação com o Centro de Biofotonica no Instituto Nacional de Óptica e Fotônica, FIOCRUZ/BA e 
Instituto de Engenharia Biomédica da Unicastelo – SP para pesquisas, Gnatus do Brazil para 
realização de avaliação instrumental de novos equipamentos na área de biofotonica.  

 

X. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE  

* 2o Lugar de Premiação com o Trabalho Restaurações Atraumáticas em Pacientes Infantis da Fila de 
Espera do ambulatório de odontopediatria da FOUFBA, V Jornada Odontológica Integrada 
Acadêmica. Prof.ª Dr.ª Alessandra Castro Alves (orientadora);  

* FDI/ UNILEVER Poster Award, FDI Annual World Dental Congress- com o título Tooth loss and oral 
health self-perception of adults covered by health strategy for the family in Salvador, Bahia, Brazil, 
autores: Mércia Sacramento Dos Santos, Gimena Melo Santos, Fabiana Raynal Floriano, Maria Isabel 
Pereira Vianna, Maria da Conceição Nascimento Costa).  

* FDI/ UNILEVER Poster Award, FDI Annual World Dental Congress- com o título Sickle cell disease, 
oral health status and socioeconomic conditions of children in the state of Bahia - a cohort study, 
autores: Felipe Fagundes Soares, Thaís Régis Aranha Rossi, Maria Isabel Pereira Vianna, Maria 
Cristina Teixeira Cangussu.  

* Melhor apresentação oral da área de Odontologia no Laser Florence 2010 – Prof.ª Dr.ªAparecida 
Maria Cordeiro Marques;  

* Melhor pôster no Laser Florence 2010 – doutorando Artur Felipe Santos Barbosa.  

 

XI. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

O corpo docente e discente participou de várias publicações, resumidamente foram publicados em 
torno de 20 artigos em periódicos internacionais, 22 artigos em periódicos nacionais, e 7 capítulos 
de livros.  

 

XII. PERSPECTIVAS PARA O EXÉRCÍCIO 2011  

Em 2010, a comunidade da FOUFBA buscou dar conta dos desafios diários e do cumprimento pleno 
da sua importante função social. Melhorias aconteceram por esforços individuais e/ou grupos de 
professores persistem, todavia, muitas dificuldades a serem enfrentadas em 2011, a exemplo da 
insuficiência e instabilidade dos recursos de custeio provenientes do Sistema Único de Saúde e do 
seu comprometimento com a contratação de pessoal, imprescindível ao pleno desenvolvimento das 
atividades de ensino/assistência da Unidade. Investimentos em infra-estrutura concernentes às 
redes hidráulica e de informática são absolutamente necessários. Persiste como um desafio a ser 
enfrentado a definição e adequação de espaço físico para instalação de laboratórios de pesquisa e 
ambientes adequados às atividades da pós-graduação. Além disso, cabe ressaltar: a permanente 
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preocupação com a melhoria das condições de desenvolvimento das atividades de 
ensino/assistência; a adequação da matriz curricular do curso de graduação e revisão do projeto 
pedagógico; a reestruturação da pós-graduação stricto sensu; e o enfrentamento dos demais 
problemas de natureza físico-estrutural.  

 
 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 

 
1. Objetivos, metas e análise crítica dos resultados (cumprimentos das metas definidas e 

avaliação das não implementadas) 
 

• Implantação do curso de Pós-graduação stricto sensu em Genética e BIODIVERSIDADE - 
MESTRADO 

• Realização do Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

• Solicitação de abertura de concursos públicos para docentes e técnicos-administrativos. 

• Reformulação da grade curricular do programa de Pós-graduação em Diversidade Animal. 

• Buscar apoio logístico e financeiro, realização de aulas práticas no campo para as diferentes 
disciplinas da área de botânica. 

• Melhorias das condições de salas e equipamentos dos laboratórios de aulas. 

•  de aulas. 

• Fortalecimento das linhas de pesquisa para a criação de uma pós-graduaçãão em 
biodiversidade vegetal. 

• Integração dos professores nos cursos de pós-graduação do IBIO. 

• Estabelecer grupos de pesquisas para o desenvolvimento de pesquisa integrada, visando à 
conservação de biodiversidade.  

 

2- Ações desenvolvidas na melhoria do Ensino de Graduação e de Pós-Graduação 

 
ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

• Participação de docentes do Departamento de Biologia Geral no Programa Institucional de 
bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – ProfªAlessandra Schnadelbach, Nora Nei Santos e 
Sueli Almuiña. 

• Oferta do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Plano Nacional de Formação de 
Professores de Educação Básica – PARFOR -2010 Profª Claudia Dias. 

• Criação da disciplina optativa Cultura de Tecidos Vegetais para os alunos de Biologia. 

• Oferta de monitoria nas disciplinas BIO 007 – Biologia Geral para os alunos dos cursos de 
Nutrição e Ciências Biológicas (noturno); BIO 010 – Biologia Celular para os alunos de Ciências 
Biológicas (Noturno e Diurno); BIO 158 – Biologia Celular e Molecular para os alunos de 
Medicina e BIO 125 Genética I para os alunos do curso de Ciências Biológicas.  

• Atualização de ementas de disciplinas ofertadas pelo Departamento de Biologia Geral, BIO A81 
– Biologia Aplicada a Farmácia, BIO 158 Biologia Celular e Molecular passará a BIO M01 
Biologia Celular e molecular aplicada a Medicina. 

• Utilização do ambiente virtual de aprendizagem, disponibilizado pela plataforma 
MOODLE/UFBA, a partir da inclusão de materiais didático-pedagogicos, como apoio a pratica 
de ensino e à aprendizagem em diversas disciplinas, tais como: BIO 007 – Biologia para o 
curso de Nutrição; BIO 010 – Biologia Celular para o curso de Ciências Biológicas; BIO A81 – 
Biologia aplicada á Farmácia e BIO 158 – Biologia Celular e molecular para o curso de 
Medicina.    
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• Ampliação do quadro docente com a realização do concurso na área de Fisiologia Animal 
Comparada em 2010 e a disponibilização de 02 vagas na área de Ecologia da Paisagem e 
Macroecologia e Zoologia de Invertebrados Marinhos, exceto Porífera e Arthropoda, cujos 
concursos ocorrerão em 2011. 

• Implantação das sugestões definidas no I Seminário de Ensino de Zoologia em 2009. 

• Coordenação da Área da licenciatura em Ciências Biológicas pela Profª. Rejane Maria Lira da 
Silva do programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da CAPES, com a 
participação dos Professores-orientadores: Adolfo Ricardo Calor, Ana Verena Magalhães 
Madeira, Blandina Felipe Viana e Favizia Freitas de Oliveira. 

 

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
• Implantaçã0 do Programa de Pós-graduação em Genética e Biodiversidade no Instituto de 

Biologia – Mestrado. 
• Implantação do Mestrado Profissional em Ecologia. 

• Participação de docentes do Departamento de Biologia Geral em disciplinas da Pós-graduação 
do IBIO:  
� Genética Aplicada à Ecologia e ao Biomonitoramento - (Curso de Ecologia e 

Biomonitoramento, Prof. Jose Geraldo de Aquino Assis). 

� BIO 585 Seminários em Ecologia e biomonitoramento - (Curso de Ecologia e 
Biomonitoramento, Prof. Charbel El-hani e Profª. Iara Sordi Joachim Bravo). 

� BIO A22 Comunicação Cientifica - (Curso de Ecologia e Biomonitoramento, Prof. Charbel 
El-hani e Profª. Iara Sordi Joachim Bravo). 

� BIO A23 Historia e Filosofia das Ciências Aplicadas à Ecologia - (Curso de Ecologia e 
Biomonitoramento, Prof. Charbel El-hani). 

� BIO A48 Seminários em projetos de dissertação – (Mestrado em Diversidade Animal, Profª. 
Iara Sordi Joachim Bravo). 

� BIO A72 Tópicos Especiais em Zoologia: Sistemática Molecular – (Curso de Mestrado em 
Biodiversidade Animal, Prof. Rodrigo Zucoloto). 

� BIO 590 Educação Ambiental – (Curso de Ecologia e Biomonitoramento, Profª. Sueli 
Almuiña). 

� BIO 793 Estágio Docente Orientação – (Curso de Ecologia e Biomonitoramento, Profª. Sueli 
Almuiña Holmer Silva). 

• Utilização do ambiente virtual de aprendizagem, disponibilizado pela plataforma 
MOODLE/UFBA, a partir da inclusão de matérias didático-pedagogicos, como apoio a pratica 
de ensino e à aprendizagem em diversas disciplinas, tais como: BIO A72 – Tópicos Especiais 
em Zoologia sistemática molecular (Pós-Graduação em Biodiversidade Animal). 

• Oferta do Curso de Pós-graduação latu sensu em Educação Ambiental á distancia (Carga 
horária 180 hs). 

• Curso de Verão em Diversidade Animal com 55 alunos inscritos (Relacionado à atividade 
curricular obrigatória ‘’Estágio Docente Orientado’’, oferecido em 2009.2); Coordenação 
Prof. Dr.Adolfo R. Calor e tópicos especiais em meio fauna; Profª. Dra. Orane Falcão de 
Souza Alves. 

• Foi Alcançada a meta com a reformulação a grade curricular do Programa de pós-graduação 
em diversidade Animal. Essas mudanças na grade curricular do curso são resultado do 1° 
Workshop de auto-avalição do PPG em Diversidade Animal, ocorrido em outubro de 2009, e 
fruto de uma ampla discussão entre os docentes e discentes do programa. 

• Os professores do Departamento de Botânica têm realizados cursos de qualificação na 
exterior, melhorando a sua produção cientifica, com reflexos positivos no ensino de 
graduação e pós-graduação. 

• Muitas disciplinas optativas e atividades de extensão do departamento de botânica são 
oferecidas.  
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3- Destaques em relação ao ensino de graduação de graduação e de pós-graduação 

 
• Na área de iniciação cientiíica, o Departamento de Botânica, com os seus 12 laboratórios de 

Pesquisa, orientam estagiários de iniciação cientifica, a maioria com bolsa PIBIC.  

• Aprovação do Programa de Pós-graduação em Genética e Biodiversidade pela Capes no Ano de 
2010, via APCN. 

• Conclusão da 1ª turma do 1° Curso de Pós-graduação a distancia no IBIO – Atualização em 
Educação Ambiental. 

• A cada ano os docentes do Programa de pós-graduação em Ecologia e Biomonitoramento vêm 
orientando um numero crescente de alunos de iniciação Cientifica que culmina com a 
apresentação oral dos Projetos no Seminário Estudantil  de Pesquisa, promovido pela PRPG. 

 

4- Principais projetos de pesquisa 

Caracterização molecular, morfologia e anatômica dos Spondias SPP. (Umbu, cajá 
e espécies relacionadas). FAPESP, edital nº 010/2009. 

Poaceae da Reserva Ecologia da Michelin, Bahia: checklist, caracterização 
taxonômica e estudos populacionais em espécies de difícil delimitação. 
Financiamento-Plantações Michelin da Bahia. 

Estudos biossitemáticos e filogenéticos em espécies de bambus herbáceos (Olyrea, 
Poaceae). Financiamento CNPq. 

Inventário florísticos, estudos taxonômicos e criação de banco de DNAS totais de 
gramíneas ocorrentes em florestas úmidas incluídas nos limites do semi-árido. 
Instituto de Biologia/UFBA, Edital MCT/CNPq/PPBio Nº 60/2009  

 

 

Profª. 
Alessandra 

Schnadelbach 

Conservação e propagação in vitro de espécies de cactos nativos da 
Chapada Diamantina, com potencial ornamental – Instituto de 
Biologia/UFBA, edital MCT/CNPq/PPBio N º 60/2009. 

Conservação ex situ de cetáceos ameaçados. Submetido Edital 
Sisbiota/MMA. Instituição parceira ICMBio.  

 

Profºs Moema Cortizo, Jose 
Geraldo Aquino e 

Alessandra Schnadelbach 

Biologia da Interação de neutrófilos com leishmania amazonensis e 
Leishmania major. Financiamento FIOCRUZ/CAPES/FSPESB  

Profª. Claudia Dias de 
Santana 

Geração, adaptação e desenvolvimento de tecnologia para o controle de moscas-
das-frutas nos pólos de fruticultura do semi-árido baiano. Projeto Edital semi-
árido. Financiamento FAPESB. Vigência: Dezembro de 2007 – Julho 2010.    

Analysis of ecological spectron among Anastrepha fraterculus populations from 
Brazil through behavioral and demographic parameters. Financiamento IAEA 
(international Atomic Energy Agengy). Vigência 2010-2013. Profª. Iara Sordi 
Joachim Bravo. 

 

Profª. Iara 
Sordi 

Joachim 
Bravo 

Implantação de uma Rede de Investigação Genética da Deficiência mental nas 
regiões Norte/Nordeste/Centro-Oeste, no Âmbito do SUS. Projeto Edital 
MCT/CNPq/CT- Saúde N057/2010. Financiamento CNPq. 

Profª. Acácia 
Carvalho 

Genética em Articulação com a Sociedade: estudo de marcadores citogeneticos de 
susceptibilidade ao câncer de pele, Parceria com a APALBA: Associação de Pessoas 
com Albinismo do Estado da Bahia. Financiamento Programa Permanecer.   

Profª. Lilia 
Azevedo 

Estudos moleculares na Síndrome de Down e na Deficiência Mental de causa 
desconhecida. 

Diagnostico molecular das afecções genéticas fibrose Cística, doença de 
Huntington e síndrome do X-fragil no serviço de genética do IBIO/UFBA- Salvador 

Profª. Renata 
Ferreira de 

Lima 

Desenvolvimento de tecnologias para o fortalecimento da agropecuária Baiana. 
Subprojeto: caracterização molecular de viróides. Financiamentos FINEP. Empresa 
Baiana de Desenvolvimento agrícola e UFBA/IBIO. 

Profª. 
Luciana 
Veiga 
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Ligantes vegetais moduladores de receptores nucleares.  Profªs. Luciana Veiga e Suzana Telles 
de Cunha Lima 

Plantas medicinais usadas no tratamento de alterações hormonais em Salvador-
Ba. 

Produção de astaxantina e de biodiesel por microalgas da flora Brasileira. 

Profª. Suzana 
Telles da Cunha 

Lima 

Preservação ambiental e geração de emprego e renda pela morfogênese in vitro e 
micropropagação de espécies de sempre-vivas ( Syngonanthus mucugensis) 
endêmicas da Chapada Diamantina, em vias de extinção. Instituto de Biologia/UFBA, 
Biogênese Inovações Agrícolas, Universidade Estadual de Feira de Santana. 
Financiamento – FAPESB, Vigência:2009-2012  

Mcropropagação de espécies ornamentais nativas da Bahia. IBIO/UFBA- 
Financiamento – CNPq. 

Propagação in vitro de plantas medicinais, IBIO/UFBA. Finaciamento – CNPq. 

Pesquisa desenvolvimento e inovação no mercado de flores da Bahia, IBIO/UFBA, 
Biogeneseinovações Agrícolas. Financiamento CNPq, Vigência 2009-2012  

 

Profª. 
Moema 
Cortizo 

Integrando níveis de organização em modelos ecológicos preitivos: aportes da 
epistemologia, modelagem e investigação empírica. Subprojeto 1: Conceitos e 
medidas de biodiversidade na ecologia. Projeto PRONEX fonte de financiamento: 
CNPq e FAPESB. Instituições parceiras: UEFES, UESB, UNIFESP. 

Prof. Nei 
de Freitas 

Nunes 

Nicroalgas como matéria-prima para o Biodiesel: inovação nos processos produtivos 
para maior rendimento e barateamento de custos. Edital MCT/CNPq/SEAP-PR 
26/2008. Financiamento CNPq. Vigência: 2008-2011. 

Biodiesel de microalgas: seleção das melhores espécies com base na produção de 
lipídios. Vigência 2010-2011 

Eficiência na produção de matéria-prima algal para biodiesel: foco nos processos 
downstrean. Edital 049/2009. Financiamento CNPq. Vigência 2010-2012. 

 

Profª. 
Solange 
Pereira 

Projeto Educação Ambiental e Qualidade de Vida – Núcleo de estudos e Pesquisas 
em Educação Ambiental (NEPEA), IBIO/UFBA   

Profª. Sueli 
Silva 

Genética molecular para estudos de filogenia e conservação biológica de 
vertebrados e invertrebardos do MZUFBA. (Sem financiamento).  

Taxonomia de peixes de água doce da Bahia, Brasil, com ênfase nas drenagens 
costeiras do Estado. Subprojeto: estudos moleculares na resolução de problemas 
taxonômicos de Astyanax Scabripinnis e do gênero Aspidoras. Financiamento 
CNPq/protax. 

Estudo da genealogia de proteínas relacionadas aos processos de manutenção e 
transmissão da informação genética. Sem Financiamento. 

 

Prof. 
Rodrigo 
Zucoloto 

Avaliação do efeito citogenotóxico da exposição humana aos agrotóxicos 
empregados na agricultura de hortaliças em região do nordeste. Centro de Pesquisas 
Aggeu Magalhães, fundação Oswaldo Cruz, Recife. 

Profª. 
Débora de 
Lucca 
Preza 

 
5- Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão  

RESPONSAVEL PROJETO E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 

Prof. Marcelo 
Filgueiras Napoli 

Biodiversidade ao alcance de todas: criação da primeira exposição 
permanente do Museu de Historia natural da Universidade Federal da Bahia 

Profª Orane Falcão  Os animais de Nossas Praias: A Meiofauna 

 

Profª. Rejane 
Maria Lira 

Serpentes e ofidismo 
Escorpião e Escorpionismo 
Aranhas e Araneismo 
Oficina – Jogos para 
crianças sobre Animais 

Primavera de Museus - – Núcleo Regional de 
Ofiologia e Animais Peçonhentos   
8ª semana Nacional de Museus – Núcleo 
Regional de Ofiologia e Animais Peçonhentos 
Ciência Jovem nas Esferas- VII semana 
Nacional de Ciência e tecnologia 
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peçonhentos 
Os Bichos do museu vão a 
Escola – Ano Internacional 
da Biodiversidade  

Entrevista Radio – Metrópole, CBN, TV Bahia, 
TV Bandeirantes 
II Encontro de Jovens Cientistas da Bahia  
(Vídeo) 

Prof. Rodrigo Johsson VI Congresso Brasileiro de Crustáceos 

 

6- Eventos relevantes realizados pela unidade 
• I Congresso Brasileiro de Recursos 
Genéticos 08 a 11/06/2010 
• Jornada Comemorativa ao dia 
Internacional da síndrome de Down 2010 
• Mini curso sobre técnicas laboratoriais 
para o diagnostico de distúrbios genéticos 
• Programa Genética & Sociedade – 
Atendimento Genético e Palestra 
• Seminário de atualização sobre a 
contribuição da Genética na síndrome do X-
Fragil 
• Atendimento e Orientações Genéticas – 
LGHM 
• VI SEMBIO – 2010 
• Seminários Avançados em Biologia 
Molecular, Cultura de Tecidos Vegetais e 
fisiologiavegetal 

• Workshop Internacional em Bioenergia e Meio 
Ambiente 
• Curadoria da Coleção de Acesso ao Patrimônio 
Genético 
• Curso de Extensão em Saúde, Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, destinado a professores de1º e 2º 
Graus da Rede Pública 
• Jornada Pedagógica em Saúde, Meio Ambiente e 
Sustentabilidade 
• Curso em Ecologia - Programa de Pós-graduação 
em Ecologia e Biomonitoramento 
• Seminários Novos e Velhos Saberes 
• Seminário Interno de Avaliação, Exame de 
Qualificação dos Alunos de Doutorado, Estagio 
Docente Orientado (Realizado através de atividades 
de extensão – mini cursos), Do programa de Pós-
Graduação em Ecologia e Biomonitoramento 

 

7- Intercâmbios de natureza acadêmica 

 
DOCENTE 

 
EVENTO 

 

Profª Acácia 
Carvalho 

- Curso de Especialização em Citogenetica Humana e Biologia Molecular 
- UCSAL 
- Avaliadora Externa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Cientifica - PIBIC – UNICRUZ-RS 

Profª Claudia Dias - Programa de Pós-Graduação em Patologia da UFBA – FIOCRUZ 

Profª Suzana Lima - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia UFBA 
- Consultor AD HOC do Periodico Plant Physiology and Biochemistry  

Prof. Jose Geraldo de 
Aquino Assis 

-Programa de Licenciaturas Internacionais em Ciências 
(UFBA/Universidade de Coimbra) Supervisor 

Prof. Gilberto 
Cafezeiro 

- Curso de Especialização em Biologia Celular – Departamento de Ciências 
Biológicas da UEFS 

 

Profª Luciana 
Veiga 

- Bolsista Pós Doc na Universidade Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 
Superior de Inginieros Agronomos – Departamento de Biologia Vegetal, 
Madrid – España 
- Consultor AD HOC do Periodico Plant Species Biology - Japão 

Prof. Rodrigo 
Barban Zucoloto 

- Consultor AD HOC do Periodico Genetics and Molecular Biology 
- Consultor AD HOC do Periodico Journal of South American Herpetology 
  Consultor AD HOC do Periodico Revista de Biologia Tropical/International 
Journal of Tropical Biology and Conservation 

 

Prof.Charbel El-
Hani 

- Membro do Conselho Editorial do Periódico Revista Brasileira de Pesquisa 
em educação em Ciências 
- Membro do Comitê Editorial do Periódico Historia da Ciência 
- Membro do Corpo Editorial do Periódico revista Ciência em Tela 
- Membro do Conselho Editorial do Periódico Scientia Studia – Periódico 
Biosemiotics -  Periódico abstracta Linguagem, Mente, Ação - Periódico 
Filosofia e Historia da Biologia - Periódico Ocecologia Brasiliensis - 
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Periódico Ideação – Periódico ensaio de Pesquisa em Educação em Ciências 
– Periódico TripleC – Periódico Cultural studies IF science Education – 
Periódico Tempos e Espaços em Educação – Periódico Prometeica 

Prof. Eduardo 
Mendes da Silva 

- Intercambio com Instituições de Pesquisa e Ensino Sperior Estrangeiras, 
recebendo estagiários – Laboratórios MAREMBA  

Profª Nadia Roque - Projeto em parceria com Smithsnonian Instition 

Profs. Claudia Leme e Lazaro Benedito Silva  - Projetos em parceria com Kew Gardens 

 

Profª. Josanidea 
Lima 

- Projetos em parceria com Brasil/França, com financiamento da CAPES- 
COFECUB 
- Projetos em parceria com Center for Tecnology and Society – Technische 
Universitate Berlin - Alemanha  

Profª Maria Aparecida 
Oliveira 

- Projetos em parceria com Brasil/França, com financiamento da 
CAPES- COFECUB 

 

 
DISCENTE 

 
EVENTO 

Matheus dos Santos Vasconcelos Mota - Universidade de Michigan 2/2010 a 1/2011 

Ana Camila Mendes e Beatriz Rocha Simões Dias - Universidade de Granada - Espanha 

Rafael Hataya  Universidade de Santiago de Compstela 

 
• Em 2010.2 – O Curso de Graduação em Ciências Biológicas recebeu a aluna Margarita Viñes 

Bernardo da Espanha  
• Em 2010.2 – O Curso de Graduação em Ciências Biológicas recebeu 02 alunas (01 da UFMG 01 

da UFSC).  
• Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento 

- Em 2010, houve um aumento significativo de intercâmbios de natureza acadêmica 
1- Alunos do programa cursaram disciplinas ou realizaram cursos em outras 
universidades nacionais. 
2- Alunos de outros programas (locais e/ou nacionais) cursaram disciplinas neste 
programa 
3- Professores do programa ministraram disciplinas em outras universidades, como via 
PROCAD em genética da USP. 
4- Professores de outros programas ministraram ou participaram de disciplinas e/ou 
atividades no programa. 
 

8- Convênios, Cooperações e Parcerias de que participa a Unidade/Órgão 

 
� Convênio com a Secretaria de Educação – PARFOR e Curso de Extensão em Saúde, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade. 
� Convênio com Universidad Politécnica de Madrid – Espanha. 
� Cooperações com TECLIM, Projeto Química e microalags, laboratório de Biotecnologia e 

ecologia de Microorganismos, CRIAcq, Mestrado em Bioenergia FTC, Pesquisa genética da 
Conservação UFSCAR, Pesquisadores da UEFS, UESB e UNIFESP. 

� Cooperação de Pesquisa Biossistematica e Filogeografia, Sistemática e Sistemática de 
angiospermas e Floristica, Pesquisa Sistemática e filogenia Molecular de Plantas e Fungos, 
Pesquisa Fisiologia das Plantas do semi-árido. 

 
 
9- Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados á unidade/órgão 
 

� Prêmio Selo Quatro Estrelas – Editora Abril Guia do Estudante 2010 
� Prêmio melhor trabalho – Genética Humana - XVIII Encontro de Genética do Nordeste – 

Jequié BA – Junho 2010 – Aluna Ayling Martins 
� Prêmio PBLIC-FAPEX 2010 Trabalho Porto – Aluno Tiago Jordão Porto Santos  
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10 - Informações complementares 
 
10.1 – Produção Científica:  

� Trabalhos publicado – 443 
 
 
11. PERSPECTIVAS PARA 2011 
 

• Melhorias das condições das aulas práticas dos laboratórios para atender aos cursos diurnos 
e noturnos – solicitação de funcionários para o curso noturno. 

• Aquisição de computadores novos para equipar o Laboratório da sala 05, laboratório de 
informática, para atender aos cursos de graduação e pós-graduação. 

• Discutir, com a comunidade, o Plano Diretor do IB para os próximos 10 anos. 
• Colocação do elevador. 
• Ampliação do IB – anexo. 
• Reforma interna do IB. 
• Discutir, na Congregação, o orçamento de gastos para 2011.as 
• Melhoria da acessibilidade IB. 
• Implantação do Núcleo Específico. 
• Fomento ao acolhimento de bolsista de pós-doc. 
• Ampliação de cooperação inter-institucional. 
• Ampliação de convênios com instituições de pesquisa nacionais e internacionais. 
• Criar as condições para aumentar a produção científica dos discente e docentes. 

 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO 

 
1) OBJETIVOS E METAS: 
 
1.1) OBJETIVOS E METAS PARA O ANO DE 2011: 
 

a) Conclusão das obras do novo prédio do ICI no campus de Ondina e mudança para o local; 

b) Permuta de imóvel com a Pró-reitoria de Extensão, que ocupará o prédio atual do ICI de 
Ondina, cedendo-nos a ocupação do atual imóvel onde se encontra a Proext; 

c) Ampliação do quadro permanente de docentes e de técnicos-administrativos da Unidade, via 
Decreto REUNI, e de técnicos-administrativos pelo RJU; 

d) Iniciar a primeira turma de doutorado em Ciência da Informação; 

e) Promover e estimular a capacitação do corpo técnico-administrativo e a educação 
continuada do corpo docente; 

f) Dar continuidade à busca da melhoria das condições de trabalho, propocionando salas 
devidamente equipadas, visando à permanência dos docentes no ambiente de trabalho e, 
desta forma, promovendo maior participação dos mesmos na gestão do ICI; 

g) Implantar na sua integralidade o novo Regimento Interno da Unidade, aprovado por 
unanimidade pela Congregação do ICI, que se encontra na Comissão de Normas e Recursos 
do Consuni. O novo RI-ICI traz muitas modificações ao cotidiano de gestão da Unidade, 
como, por exemplo, o fim dos Departamentos e a criação da Coordenação Acadêmica e dos 
novos Núcleos Acadêmicos que a constituirão. Essas grandes modificações só serão 
implantadas após a aprovação do Consuni para o nosso RI; 
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h) Dar prosseguimento à organização do acervo arquivístico do ICI e implantar o Arquivo 
Setorial da Unidade; 

i) Implantar efetivamente o Núcleo Setorial da TV UFBA no ICI; 

j) Implantar efetivamente o Núcleo de Estágio dos Colegiados de Cursos de Graduação, 
previsto no novo RI-ICI; 

k) Implantar o Colegiado de Pesquisa, Criação, Inovação e Extensão e seus Núcleos 
Interdisciplinares (de Pesquisa, Criação e Inovação; de Extensão; e de Ensino à Distância), 
previstos no novo RI-ICI; 

l) Atualizar todos os Regulamentos e Regimentos da Unidade em decorrência do novo Estatuto 
e do novo Regimento Geral da UFBA, bem como em conseqüência do novo RI-ICI; 

m) Fortalecimento do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, particularmente 
com ampliação de seus recursos humanos e com a implantação do curso de doutorado em 
Ciência da Informação, já aprovado pela CAPES, com conceito 4; 

n) Estabelecer, fortalecer e/ou ampliar as ações de intercâmbio com a Universidade do Porto 
(Portugal), com Universidad Carlos III (Espanha), com a Universidad de Murcia (Espanha), 
com a Université de Lyon III (França), com a École Nationale Supérieure des Sciences de 
l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB, França), com o Arquivo Nacional (Brasil), com o 
Conselho Nacional de Arquivos, com a Biblioteca Nacional (Brasil), com o Centro de Pesquisa 
e Documentação da História Contemporânea do Brasil - Fundação Getúlio Vargas e com a 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); 

o) Aperfeiçoar as ações que nos permitam participar mais efetivamente de subprojetos de CT-
Infra e correlatos; 

p) Fortalecimento da infraestrutura de equipamentos e instalações da Unidade, especialmente 
dos Laboratórios, com a mudança para o novo prédio em construção em Ondina, cuja 
previsão de conclusão está indicada para outubro de 2011; 

q) Recriar o sítio eletrônico da Unidade com o uso de tecnologias e ferramentas mais atuais, 
mais intuitivas na atualização de dados e mais participativas; 

r) Implantar rede wifi na Unidade; 

s) Aperfeiçoar e estimular a comunicação na Unidade, tanto em seus formatos e tecnologias 
como em sua qualidade, transparência e participação colaborativa; 

t) Aperfeiçoar a elaboração e apresentação de Relatórios diversos de instâncias gestoras na 
Unidade; 

u) Aperfeiçoar a avaliação interna dos cursos de graduação; 

v) Estimular a criação de empresas juniores ligadas aos cursos de graduação da Unidade; 

w) Encaminhar as providências para substituição da disciplina LET044–Língua Portuguesa como 
Instrumento de Comunicação por LETA09 - Oficina de elaboração e produção de textos, que 
já vem sendo solicitada ao Departamento de Letras Vernáculas e oferecida em todos os 
semestres, com boa aceitação por parte dos alunos; 

x) Retomar as conversações com a Escola de Música da UFBA, sobre possibilidade de oferta de 
temas relativos a arquivos musicais nos novos componentes denominados Tópicos Especiais 
em Arquivologia; 

y) Ampliar as modalidades e alternativas de TCC para a graduação em Arquivologia (que 
atualmente só prevê monografias), enviando a devida documentação para aprovação nas 
instâncias superiores; 

z) Encaminhar as providências para a criação do componente optativo Arquivos Eclesiásticos no 
curso de Arquivologia; 

aa) Manter entendimentos com o curso de Museologia visando criar componente curricular 
optativo para o curso de Arquivologia; 

bb) Encaminhar as providências e apoiar a organização da III Reunião Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Arquivologia, a ser realizada em conjunto com o V Congresso Nacional de 
Arquivologia, em Salvador, em 2012; 
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cc) Continuar a organização do acervo arquivístico do Colegiado de Arquivologia com elaboração 
de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos; 

dd) Aperfeiçoamento e atualização das ementas dos componentes curriculares do curso de 
Arquivologia; 

ee) Apoiar a participação em ACC; 

ff) Estimular a agir para a ampliação da participação ativa do corpo discente na melhoria do 
ensino e da formação e para a melhor convivência entre os estudantes do ICI; 

gg) Continuar estudos associados ao Projeto Melhor Curso, sobre perfil dos cursos de Graduação 
em Arquivologia e em Biblioteconomia e Documentação, dos egressos e do mercado de 
trabalho; 

hh) Publicação do livro complementar ao projeto sobre a história da UFBA, denominado “Os 
Reitores”;  

ii) Publicação do livro “Perspectiva em Informação: cultura percepção e representação” 
(bilíngüe), produto da comemoração ao Ano da França no Brasil; 

jj) Submissão do novo currículo do curso de Biblioteconomia e Documentação a instâncias 
superiores, para aprovação, e implementação em 2012.1. 

 
 
1.2) ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS DOS OBJETIVOS E METAS DEFINIDOS PARA O ANO DE 2010: 
 

a) Lançamento da Pedra Fundamental do novo prédio do ICI, no Campus de Ondina: objetivo 
alcançado, com procedimentos inéditos na UFBA e no Brasil, e com indicações de 
especialistas de que foram procedimentos inéditos também internacionalmente; 

b) Criação de uma disciplina, ou de um projeto de extensão, ou outra forma ainda a ser 
gerada, acerca do que vem sendo denominado pela Escola de Música (EMUS) da UFBA de 
“Arquivologia musical”: as conversações com a Escola de Música da UFBA, sobre 
possibilidade de oferta de temas relativos a arquivos musicais nos novos componentes 
denominados Tópicos Especiais em Arquivologia, continuarão, com o retorno de prof. Pablo 
Sotuyo, que está fora do país, em estágio pós-doutoral; 

c) Ajustes finais e prosseguimento da tramitação do projeto de Reestruturação Curricular do 
curso de Biblioteconomia e Documentação para sua implementação em 2011.1: meta 
alcançada, objetivo em andamento. De acordo com a Prograd não seria possível a 
implantação para 2011 em razão da exigüidade temporal, vez que o processo deveria ainda 
ser aprovado no Colegiado, na Congregação e demais instâncias da UFBA. A previsão, 
portanto, de sua implantação é para 2012.1. 

d) Seminário sobre Preservação de Documentação e de Imagem em Movimento: objetivo 
alcançado; 

e) Apoio e participação na Semana do Arquivista 2010: objetivo alcançado; 

f) Publicações institucionais de “UFBA: do século XIX ao século XXI”; do livro complementar ao 
projeto sobre a história da UFBA, denominado “Os Reitores”; e do livro bilíngüe 
“Perspectiva em Informação: cultura percepção e representação”, produto da comemoração 
ao Ano da França no Brasil: objetivos parcialmente alcançados, pois os dois últimos livros 
referidos estão ainda no prelo; 

g) Continuar intensificando os contatos com outras universidades brasileiras e estrangeiras e 
outras instituições para a celebração de convênios e parcerias: metas alcançadas, objetivo 
em andamento; 

h) Agilizar ações para melhoria dos arquivos do ICI: metas alcançadas, objetivo em andamento; 
Por meio de bolsas da Proae (Projeto Institucional PERMANECER) foi possível concluir uma 
parte dos trabalhos, como o arquivo acadêmico e foi também concluída a seleção dos 
arquivos administrativo e contábil, mas ainda há muito trabalho a ser executado. Foram 
digitalizados os arquivos referentes aos históricos escolares da Escola de Biblioteconomia e 
Documentação e da Escola de Comunicação que estão sob a guarda do ICI. Após seleção do 
material arquivístico foi efetuado um contato com a Empresa Gráfica da Bahia para 
proceder à fragmentação de documentos, de acordo com a legislação em vigor. O arquivo 
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deslizante solicitado à Proplad não foi entregue, o que dificulta o desenvolvimento do 
trabalho com eficácia e qualidade; 

i) Manutenção do prédio do ICI-Ondina, instalando os laboratórios de Digitalização e 
Preservação que fazem parte do Núcleo de Laboratórios: metas alcançadas parcialmente, 
objetivo em andamento; foi montado um pequeno laboratório de digitalização com a 
participação de professor e alunos de arquivologia; o mobiliário solicitado à Proplad para 
as salas de aula do laboratório foram entregues; 

j) Encaminhar a CAPES projeto para implantação do doutorado: meta e objetivo alcançados, 
com aprovação com conceito 4; 

k) Proposta do Novo Regimento Interno do ICI: meta alcançada, com aprovação por 
unanimidade da Congregação, em julho de 2010; atualmente está em análise na Comissão 
de Normas e Recursos do Consuni. Vale destacar a participação de toda comunidade, cujas 
sugestões procedentes foram integralmente incorporadas ao texto final. 

l) Processo eleitoral para a gestão 2010/2014: objetivo alcançado; 

m) Atualizar e reinaugurar a Galeria de Fotos dos Ex-Diretores do ICI: objetivo alcançado. 

 
O apoio dos órgãos da Reitoria da UFBA, da VICE–REITORIA, DA PROPLAD, DA PROGRAD, CÂMARA DE 
GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO e PRPPG, a Assessoria Internacional, a EDUFBA, além do apoio 
incondicional da FAPESB, foram imprescindíveis para o alcance das metas. 
 
Os docentes, a Vice-Diretoria, os coordenadores dos Colegiados de Arquivologia, de Biblioteconomia 
e de Pós-graduação, os chefes de Departamentos, coordenadores da Biblioteca e dos laboratórios do 
ICI, cada um de acordo com suas atribuições, foram responsáveis, junto com a Diretoria, para o 
alcance das metas, que teve participação de toda comunidade do ICI, dos funcionários e dos 
discentes que atendendo as solicitações tomaram parte nas das atividades. Destacamos aqui a meta 
referente ao Doutorado, que teve sua aprovação na CAPES com conceito 4, o primeiro do 
Norte/Nordeste. 
 
Um problema grave que persiste e desgasta enormemente o cotidiano acadêmico-administrativo é o 
reduzido quadro permanente de funcionários técnico-administrativos, que demanda urgência na 
solução. 
 
 
2) AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
 

a) Ampliação do quadro de professores através de Concurso Público; foram três concursos 
realizados em 2010; 

b) Qualificação docente em doutorado e pós-doutorado, com conseqüente aumento do número 
de professores no quadro da pós-graduação; 

c) Projeto de implantação do curso do doutorado, aprovado pela CAPES com conceito 4. 

d) Convênios de cooperação com Universidades nacionais e internacionais para intercâmbio de 
alunos e desenvolvimento de projetos. 

e) Palestras abertas à comunidade, proferidas por docentes externos, para Graduação e Pós 
Graduação;  

f) Conclusão do curso de Especialização em Engenharia e Gestão do Conhecimento: 
Inteligência Empresarial, com duas turmas formadas, uma de profissionais graduados em 
áreas diversas e uma de oficiais da Policia Militar; as monografias de conclusão do curso 
estão sendo apreciadas pelo Colegiado; 

g) Busca de ações em parcerias com o terceiro setor, institutos de pesquisas, universidades 
regionais, nacionais e estrangeiras, estabelecendo alianças estratégicas e pesquisas 
cooperativas; 

h) Matérias amplas veiculadas em jornais de grande circulação, rádio e televisão sobre o curso 
de Graduação em Arquivologia; 

i) Revisão de resolução sobre Trabalhos de Conclusão de Curso de Arquivologia; 
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j) Emissão de resolução sobre Normas de Adaptação Curricular do curso de Arquivologia; 

k) Participação na I Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, promovida pela 
UnB; 

l) Reestruturação curricular do curso de Biblioteconomia e Documentação e revisões de 
resoluções do Colegiado e regulamento de estágio; 

m) Projeto Permanecer para Organização dos Arquivos do ICI; 

n) Projeto Arquivos Escolares, desenvolvido junto a SUPAC/SGC; 

o) Apoio e participação nas Comissões Provisória e Permanente de Arquivos da UFBA; 

p) Levantamento, análise de dados e relatório sobre os cursos de Graduação em Arquivologia e 
Biblioteconomia e Documentação, no âmbito do Projeto Melhor Curso, coordenado pela CPA 
e PROPLAD; 

q) Gestão para a oferta de novo componente optativo sobre Braile, tornado obrigatório pelo 
MEC (a falta de professores no Instituto de Letras para ministrar esse componente vem se 
apresentando como um problema a ser solucionado); 

r) Realização da Aula da Saudade, pela Coordenação do curso de Biblioteconomia e 
Documentação, reunindo os formandos de 2010.1, os demais discentes, suas famílias e os 
docentes.  

 
3) DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
 

a) Aprovação do curso de doutorado em Ciência da Informação pela CAPES, com conceito 4; 

b) Apresentação pública das monografias dos alunos de Biblioteconomia e Documentação, 
submetidos a Comissões Julgadoras, a partir de 2010, que enriqueceu o curso de graduação 
em Biblioteconomia, deixando um sentimento de aprimoramento do curso, como já havia 
acontecido com o curso de Arquivologia; 

c) Bolsas Capes e CNPq para Mestrandos em 2010; 

d) Realização de Concurso Público para o curso noturno de Arquivologia, através do  Programa 
Reuni; 

e) Destaca-se também a procura em melhorar as condições dos Serviços Acadêmicos, 
ampliando rede, adquirindo equipamentos, implantando linhas telefônicas; 

f) Inicio das obras do novo  prédio do ICI, no campus de Ondina, com previsão de conclusão 
para outubro de 2011; 

g) Certificação de 5 Estrelas no segmento Melhores Universidades do Guia do Estudante, da 
Editora Abril, para os cursos de de Arquivologia e de Biblioteconomia e Documentação; 

 
4) PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA: 
 
Como resultado da ampliação do número de docentes e da qualificação docente, o ICI vem 
intensificando, a cada ano, a quantidade de bolsas Permanecer e PIBIC e a inserção da graduação 
nos projetos de pesquisa, em sua quase totalidade apoiados com bolsas aos estudantes pela CAPES 
(no caso específico dos pós-graduandos, com sete bolsas) e pela Fapesb e CNPq (que contemplam os 
estudantes com bolsas de pós-graduação e de iniciação científica) ou pela própria UFBA (para a 
iniciação científica e para os projetos institucionais) 
 
Em 2010, o destaque ficou com o projeto de publicação do livro “UFBA: do século XIX ao século 
XXI”, fruto de longa investigação e da participação de todas as Unidades Universitárias da UFBA, que 
compõe a série “Memória” da EdUFBA. Para 2011, certamente um dos destaques ficará com o 
volume “Os Reitores”, que completa o projeto sobre a história da UFBA, conduzido pelo ICI. 
 
5) PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO: 
 
Dos projetos de extensão em desenvolvimento por docentes do ICI destaca-se o projeto “Livro Livre 
Salvador” como o mais produtivo e de maior relevância para a sociedade e para o ICI, no ano de 
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2010, cuja professora responsável aposentou-se. A docente continua atuando, já que representou o 
ICI no 1º Seminário EMredando Leituras, realizado pela Rede EMredando Leituras, no qual o ICI foi 
parceiro, juntamente com Instituto C&A e o Programa Prazer em Ler, Editora da UNEB, LDM Livraria 
Multicampi, Sociedade Unificadora dos Professores - SUP, Produtora Junior da FACOM/UFBA A 
Congregação do ICI deliberou por retomar o projeto “Livro Livre Salvador” após a aprovação do novo 
Regimento Interno do ICI, em análise na Comissão de Normas e Recursos do Consuni.  
 
A Parede Galeria também se configura como um importante local de exercício para a extensão, com 
exposições sobre artes e ciências. Em 2010 foram realizadas duas exposições de arte, uma sobre 
atividades de extensão em Salvador, e uma sobre ciência, com pôsteres resultantes de pesquisas dos 
mestrandos do PPGCI.  
 
6) EVENTOS RELEVANTES PROMOVIDOS PELA UNIDADE (NO CASO DE SUAS INSTÂNCIAS, PELOS 
DEPARTAMENTOS E COLEGIADOS): 
 
Foi realizado, pela Reitoria da UFBA, no campus de Ondina, Ato Solene de Lançamento da Pedra 
Fundamental do novo prédio do ICI-UFBA, em 23 de abril de 2010, Dia Mundial do Livro e do Direito 
de Autor, com o depósito de um receptáculo contendo cópias de importantes documentos 
representativos do momento vivenciado pelo ICI e pela UFBA, no que se refere às obras e à 
expansão da Universidade, para ser preservado para a posteridade no local onde se instalou a placa 
comemorativa de lançamento da Pedra Fundamental. Uma rede de especialistas foi constituída para 
os estudos e debates sobre os procedimentos a serem adotados, que contou coma participação de 
especialistas do Arquivo nacional, Conselho Nacional de Arquivos, Universidade Federal da Santa 
Catarina, Universidade Federal de Pernambuco, Arquivo Público do Estado da Bahia, Museu Nacional 
e ICI-UFBA. Para a realização, contamos com o irrestrito apoio da Coordenação de Planejamento do 
Espaço Físico da UFBA. 
 
Realizamos em 2010 o  Simpósio Internacional Memória Social e Meios de Armazenamento, em 
parceria com o Goethe Institute. 
 
O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) estabeleceu parceria com a 
Universidade Federal da Paraíba para o evento I Seminário de Ética na Informação. Realizou 
também, em convênio com a Universidade do Porto, o “Colóquio Internacional A medicina na era da 
informação – I Medinfor”, resultando em publicações relevantes organizados por docentes de ambas 
as Universidades, e cuja segunda edição acontecerá em Portugal. O Programa mantém ainda 
entendimentos com a Universidad Carlos III para novas parcerias em 2011. 
 
 
7) INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA: 
 
O ICI manteve intercâmbio em 2010 para a realização de eventos de extensão ou de pesquisa com a 
Université de Lyon (França); Universidad de León (Espanha); Université de Nice (França); 
Universidade do Porto (Portugal) e Universidade do Texas (EUA).  Os programas de intercâmbio 
podem contemplar estudantes de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e pessoal 
técnico e administrativo de nível superior. 
 
O PPGCI promoveu palestras e cursos com a presença de docentes da Universidade do Porto, do 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación da Universidad Carlos III (Espanha) e da Escola 
de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo.  
 
Duas docentes estão em intercâmbio no exterior, uma fazendo estágio pós-doutoral (na Université 
de Toulouse, França) e a outra com bolsa sanduíche (na Universidade do Porto), para seu 
doutoramento na FACOM-UFBA. 
 
8) CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES, PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE (NO CASO DE SUAS 
INSTÂNCIAS, PELOS DEPARTAMENTOS E COLEGIADOS): 
 
Além dos convênios já existentes com a Universidade do Porto e com a Universidade do Texas, o ICI 
manteve conversações em 2010 para o estabelecimento de convênio, via Assessoria de Assuntos 
Internacionais da UFBA, com a École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des 
Bibliothèques, e de renovação com a Université de Lyon III. Foram iniciadas conversações para 
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estabelecimento de convênio com a Universidad de Murcia. Um aditivo ao convênio de cooperação 
científica e cultural foi firmado entre a UFBA e a Universidade do Porto, onde se destacam 
atividades relacionadas com a Arquivologia, com a Biblioteconomia e com a área mais ampla da 
Ciência da Informação dessas universidades. 
No Brasil, iniciamos conversações, em 2010, com o Arquivo Nacional do Brasil e com o Conselho 
Nacional de Arquivos (CONARQ), para estabelecimento de cooperação técnica. 
 
Na área estadual foram estabelecidos convênios e contratos, através da Coordenadoria de Convênios 
e Contratos da UFBA, com a Fundação Pedro Calmon, para curso de EAD (foi realizado e 
encaminhado um estudo, que aguarda retorno com avaliação final), e com a ONG Abre-Alas, para 
cooperação técnica. 
 
Na UFBA, estabelecemos convênio (em andamento) com a Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), 
referente à conservação e preservação de seu acervo arquivístico, com a participação de alunos e 
professores de ambas as unidades. 
 
9) PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE: 
 
Como resultado da premiação do trabalho “Mediações para a leitura na universidade: ações 
docentes e da biblioteca”, de autoria da Profa. Henriette Ferreira Gomes, como o melhor trabalho 
da categoria sênior apresentado no GT3 da ANCIB, no IX ENANCIB, o texto foi publicado no livro 
“Temas de Pesquisa em Ciência da Informação no Brasil”, organizado pelas Profas. Dras. Marilda 
Lopes Ginez de Lara e Johanna Smit, em 2010, pela ECA/USP (ISBN 9788572050814). 
 
Prêmio Public/PIBIC 2010 (Fapex/UFBA) para o bolsista PIBIC Bruno Batista dos Anjos e para Profa. 
Aida Varela Varela (orientadora), como também para a bolsista Priscila Batista Rabelo e Prof. Othon 
Jambeiro (orientador). 
 
10) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
Faremos menção, aqui, a sugestões dos professores, por solicitação da Diretoria, no momento em 
que se intensificam reflexões, propostas, decisões e providências para a implementação da nova 
sede do Instituto de Ciência da Informação em Ondina, que representa significativos avanços 
acadêmico, administrativo, histórico e político, que devem merecer o envolvimento de toda a 
comunidade do ICI, no sentido de participação, responsabilidade coletiva e sentimento de 
pertencimento. Faremos, também, referência aos projetos em elaboração, com a participação do 
ICI, com vistas a serem submetidos ao Consuni, no âmbito co CT-Infra 2010, associados aos Órgãos 
Estruturantes da UFBA. 
 
Para o prédio novo, foram apresentadas e aprovadas três sugestões: a) para que o busto em bronze 
de Miguel de Cervantes, herança da sede do Instituto de Cultura Hispânica, órgão agregado à UFBA, 
seja utilizado na nova sede, em alguma área com característica de ambiência cultural (caso não 
haja surgido ideia melhor), ou no hall de entrada, se o projeto arquitetônico assim comportar, que 
poderia também expor grandes painéis que funcionem como uma linha do tempo, que revele uma 
pontuação o mais dinâmica possível dos principais marcos da trajetória histórica do ICI; b) para que 
a lápide em homenagem a Manuel Bastos Tigre, patrono dos bibliotecários brasileiros, posicionada 
sob a árvore nos fundos do prédio atual do ICI, fruto da idéia de um aluno de Biblioteconomia, seja 
trasladada para a nova sede para um local de destaque, com re-inauguração festiva em 12 de março 
– Dia do Bibliotecário; c) para que a Galeria de Fotos do Ex-Diretores do ICI ocupe, igualmente, um 
espaço privilegiado. 
 
Com relação aos projetos de que estamos participando no âmbito do CT-Infra, a serem submetidos 
ao Consuni como sub-projetos a serem apresentados pela UFBA à FINEP, vimos atuando ativamente 
no mês de dezembro nos projetos relativos ao Sistema Universitário de Tecnologia da Informação 
(STI), ao Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI), ao Sistema Universitário de Museus (SUM) e ao 
Sistema Universitário Editorial (SUED), este último sem possibilidade de ser contemplado agora, por 
decisão do Consuni, mas que receberá atenção para que esteja pronto no momento mais adequado 
à sua submissão. 
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INSTITUTO DE  GEOCIÊNCIAS 
 
Nos anos 60, quando se iniciava a exploração petrolífera no país, os geólogos da UFBA formaram o 
quadro inicial da Petrobras, consolidando o que vem a ser hoje a maior empresa do Brasil e uma das 
maiores do mundo. Nas décadas de 70 e 80, o IGEO foi decisivo no mapeamento geológico da Bahia 
e do Brasil, base indispensável para o desenvolvimento do setor mineral nacional. Nos anos 80 se 
destaca o suporte do Instituto na exploração de minas, como as jazidas de cobre em Jaguarari, 
cromo em Campo Formoso e magnesita em Brumado. Nesta época, também se destaca a 
contribuição do curso de Geografia no planejamento urbano das cidades baianas, que sofriam com a 
explosão populacional, no avanço do mapeamento costeiro e zoneamento marinho.  
 
No início dos anos 90, iniciou, no IGEO, o Curso de Graduação em Geofísica, aprovado em 31.10.91 
pela Câmara de Ensino de Graduação (CEG) da UFBa, com ingresso da primeira turma no vestibular 
de 1992 e reconhecido conforme Portaria nº 1/24 de 08.09.1995 do MEC.  
 
Já em 2003, foi criado o Curso de Graduação em Oceanografia aprovado pela Câmara de Ensino de 
Graduação em 09/09/03, parecer n° 185/03, com ingresso da primeira turma em 2004. 
 
Estas atividades são suportadas por um quadro docente composto por 74 professores do quadro 
permanente, 10 professores substitutos e 49 servidores técnico administrativos. Entre os professores, 
58 são doutores e 18 mestres. Deste quadro, 08 são pesquisadores nos níveis 1 e 2 do CNPq. Cerca 
de 30% deste quadro de docentes e técnicos é representado por profissionais que já cumpriram o 
tempo necessário para aposentadoria, alguns com processos em tramitação, outros em compulsória 
e outros alcançarão este tempo nos próximos 5 anos. 
 
Em 2010 o IGEO contou com 1.777 alunos matriculados nos cursos de Graduação da Unidade. 
Complementando as atividades de ensino na Graduação o IGEO vem participando do esforço 
nacional para melhoria do ensino fundamental e médio através da oferta de cursos especiais para 
professores na área de Geografia. Mais recentemente foi aprovado o Doutorado em Geografia, 
recebendo o conceito inicial de 4. O Instituto passou a ter uma área de 10.240 m2 com a 
inauguração do Anexo do Bloco-A com 3.200 m2 e o Anexo do Bloco-E com 380 m2.   
 
No contexto da Pós Graduação, o IGEO vem se consolidando e ampliando sua excelência na 
formação de mestres e doutores na região Nordeste. Atualmente estão matriculados cerca de 230 
alunos nos cursos de Pós Graduação. O conjunto dos pesquisadores do IGEO realizou atividades 
vinculadas a cerca de 57 projetos de pesquisa financiados por agências de fomento à pesquisa e 
empresas (ex: CNPq, FINEP, FAPESB, CAPES, Petrobras, ANP, CBPM, CPRM, CERB, RIO TINTO, 
NUCLEBRAS, BATTRE etc.). A produção intelectual do Instituto no ano 2010 está relacionada em 
mais de uma centena de artigos em congressos nacionais e internacionais, mais de 60 artigos em 
periódicos científicos especializados e 17 livros e/ou capítulos de livros. 
 
Neste relatório serão apresentadas informações sobre as atividades relevantes desenvolvidas pelo 
Instituto de Geociências da UFBA tendo em vista o cumprimento dos objetivos e metas definidos 
para o ano de 2010 no Plano de Desenvolvimento Institucional do IGEO (PDI-IGEO)/UFBA. 
 
2- Metas definidas para o ano de 2010 

 
Metas Gerais da Unidade: 

01. Conclusão das obras dos blocos anexos do IGEO; 
02. Reestruturação acadêmica e administrativa através da revisão do Regimento Interno; 
03. Reforma da secretaria administrativa do IGEO, espaço dos professores da geografia do Bloco-

B, 2º andar e de pelo menos 02 laboratórios de graduação (ex: Geoprocessamento e 
Geologia de Campo); 

04. Início das obras do novo Laboratório de Preparação de Amostras; 
05. Aumento do número de bolsas de alunos de graduação; 
06. Ampliação da climatização das salas de aulas; 
07. Melhorar a avaliação dos cursos de Pós-Graduação na CAPES; 
08. Implantar o doutorado em Geografia; 
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09. Ampliação dos convênios existentes e estabelecimento de novas parcerias; 
10. Ampliar o número de concluintes dos cursos de graduação e Pós-Graduação; 
11. Contratação de 5 novos professores e 6 servidores técnico-administrativos; 
12. Elaboração do projeto de infra-estrutura dos cursos de Pós-Graduação no 3º andar do Bloco-D 

e envio para a FINEP; 
13. Melhoria e ampliação do acervo de livros, mapas e demais materiais da biblioteca; 
14. Aquisição de um ônibus com capacidade para 40 passageiros para viagens de campo e dois 

veículos 4x4 para atender a pesquisas. 
 
3- Ações desenvolvidas para cumprimento das metas e avaliação das não concretizadas 
 
Na perspectiva da Universidade, durante o exercício de 2010 o IGEO promoveu esforços, em 
conjunto com as demais Unidades da UFBA e a administração central da Universidade, no sentido de 
viabilizar de forma adequada a realização das diretrizes estabelecidas no Programa REUNI.  
 
Também foram realizadas reuniões e elaborados projetos em conjunto com a Administração Central 
da UFBA no sentido de viabilizar recursos para o cumprimento das metas definidas para o ano de 
2010. Neste particular destacam-se as ações que foram realizadas para a melhoria da segurança nas 
áreas internas e externas do IGEO, materializadas através do aumento do continente de pessoal de 
segurança e instalação de câmeras de segurança nas áreas interna e externa. 
 
As obras do novo prédio devem ser concluídas no inicio de 2011, não tendo sido concluído no tempo 
estimado devido à burocracia na liberação dos recursos. Foi iniciado em março/2009 o curso de Pós-
Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente, observando-se as primeiras dissertações que 
estão sendo concluídas. Mais recentemente, em dezembro de 2010, foi aprovado o Doutorado em 
Geografia, iniciando com o conceito 4. Também se destaca a liberação dos recursos do projeto de 
ampliação e reforma do Laboratório de Preparação de Amostras pela FINEP, no valor total de R$ 
930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), cujas obras serão iniciadas no ano de 2011. Finalmente, 
através de mobilização conjunta com a Reitoria da UFBA se conseguiu, através de emenda 
parlamentar individual e recursos da Petrobras, a complementação para conclusão das obras de 
ampliação do Instituto. 
 
Com relação às metas não alcançadas, elas se repetiram em 2010, destacando-se a necessidade de 
ampliação do Programa de Capacitação e Atualização Profissional dos Servidores Técnico-
Administrativos, aquisição de veículos para melhor atendimento das viagens de campo, contratação 
de servidores técnicos para os laboratórios e conclusão do processo de reforma e modernização 
administrativa /acadêmica do Instituto com a atualização do Regimento Interno. Este, aprovado 
pela congregação do IGEO em Dezembro de 2010, encaminhado para aprovação do CONSUNI.  
 
Também como meta não realizada está a reforma da secretaria administrativa e as salas dos 
professores do Curso de Geografia localizadas no segundo andar do Bloco-B. Esta reforma não foi 
possível devido ao uso dos recursos da Universidade para atender a emergências e reforma do 
Instituto de Química e do prédio da Reitoria que tiveram problemas com incêndio e inundação, 
respectivamente. No momento atual, aguarda-se a liberação das verbas para sua realização. 

 
4- Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de Graduação e Pós Graduação 

 
4.1- Cursos e treinamento de Docentes e Servidores Técnicos e Administrativos 

• 01 professor encontra-se em estágio pós-doutoral no exterior (Prof. Wendel Henrique – 
Passau Universidade, Alemanha). 

• 08 Servidores Técnicos-Administrativos participaram de cursos de capacitação oferecidos 
pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas e outras instituições.  
 

4.2- Melhorias na infra-estrutura-física predial e equipamentos 
• Reforma da Cantina e dos Centros Acadêmicos (Geologia, Geografia, Geofísica e 

Oceanografia), compra de equipamentos (microcomputadores e impressora) e móveis (mesa, 
cadeiras e arquivos); 

• Continuação das obras de ampliação e reforma do prédio do Instituto. 
• Aquisição de novos equipamentos de informática para secretarias dos colegiados de Pós-

Graduação; 
• Manutenção do sistema de refrigeração de salas de aulas e laboratórios de Graduação; 
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• Execução de obras para Instalação do Laboratório de Graduação de Geoprocessamento e 
Cartografia Digital e aquisição 20 computadores novos. 

• Aprovação de projeto no edital Pró-equipamentos (CAPES) para aquisição de equipamentos 
para os laboratórios vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e 
Meio Ambiente e da Pós-Graduação em Geologia. 

• Manutenção de sanitários; 
• Aquisição de equipamentos para apoio a Graduação – Foram adquiridas bússolas, GPS e 

datashows. 
• Em ação conjunta com a Reitoria foram estabelecidas novas rotinas e procedimentos para 

melhoria da estrutura para realização das atividades de campo dos cursos de Graduação. 
Tais medidas constaram de contratação de empresa especializada para transporte, 
hospedagem e alimentação dos alunos e transporte dos professores. 

• Foram adotadas medidas para funcionamento da biblioteca, laboratório de informática, 
cantina e almoxarifado de equipamentos didáticos até as 21 horas.  
 

4.3- Bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e estágios 
• Ampliação da oferta de estágios em instituições governamentais e privadas, inclusive no 

período de férias escolares (ex: CBPM, CPRM, Petrobras, CERB, CRA, DNPM, FERBASA, 
LARGO MINERAÇÃO, YAMANA MINERAÇÃO, IMA, CETREL, MIRABELA MINERAÇÃO, Governo do 
Estado, Prefeituras Municipal, dentre as mais freqüentes).  

•  
 

Tabela 1- Bolsas para alunos dos cursos de Graduação do IGEO - 2010 

INSTITUIÇÃO 
Geologia/ 

Oceanografia 
Geofísica Geografia Total 

CNPq 01 --- 05 06 
ANP 21 08  29 

FAPESB --- --- 01 01 
UFBA – PIBID/PIBIC 12 06 14 32 

UFBA – Programa 
Permanecer 

08 02 08 18 

Outras   14 14 
   Total 99 

 
 

Tabela 2- Bolsas para alunos dos cursos de Pós-Graduação do IGEO - 
2010 INSTITUIÇÃO Geologia Geofísica Geografia Geoquímica Total 

CAPES 26 14 15 09 64 
CNPq 19 06 02 01 28 
ANP --- 09 --- --- 09 

FAPESB 02 04 03 05 14 
    Total 115 
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Tabela 3- Estágios extra-curriculares dos alunos de Graduação no ano de 2010 

Curso 
Número 

de alunos 
Instituição 

69 
SEC - Secretaria de Educação do Estado da Bahia; 
Secretaria de Municipal de Educação e Cultura; 
Escolas particulares (Licenciatura) 

Geografia 

34 CONDER, IMA, IBGE, SMA, PMS, Limpurb, SEMA, COGEL (Bacharelado) 

Geologia 46 CPRM, IMA, CBPM, Concremat, Cetrel S/A, FEP/BA, Petrobras 

Geofísica 06 Petrobras 

Oceanografia 03 IMA, Hidro System Eng.; Biomonitoramento e Meio Ambiente Ltda. 

Total 158 

 
 
5- Destaques em relação ao ensino de Graduação e Pós Graduação 
 
Neste item são apresentados alguns dados relativos ao desempenho do Instituto nos últimos 03 (três) 
anos. 
 

Tabela 4- Alunos matriculados no primeiro/segundo semestre nos cursos 
de Graduação do IGEO nos anos 2008, 2009 e 2010 

Ano Geologia 
Geografia 
Licen/Bach 

Geofísica Oceanografia Total 

2008 280/262 265/269 70/62 114/110 729/703 
2009 288/268 389/393 95/95 135/131 907/887 
2010 276/253 405/406 92/81 139/125 912/865 

 

Tabela 5- Alunos concluintes nos cursos de Graduação do IGEO entre os 
anos 2008 e 2010 

Ano Geologia 
Geografia 
Linc/Bac 

Geofísica Oceanografia Total 

2008 26 11/20 06 06 69 
2009 35 25/18 14 08 100 
2010 31 36/19 06 08 92 

 
Tabela 6- Defesas de Teses de Doutorado, Dissertações de Mestrado e 
Monografias de Especialização dos cursos do IGEO 2008/2009/2010 

 Geologia Geofísica Geografia Total 
Doutorado 05/05/13 03/06/01 --- 08 / 11 / 14 
Mestrado 12/09/11 01/02/08 14/14/20 27 / 25 / 39 

 
Tabela 7- Avaliações externas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação do 

IGEO 
 Geologia Geofísica Geografia Geoquímica 
CAPES (Pós Graduação) 4 4 4 3 
ENADE (Graduação) --- --- 4 --- 
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6- Principais projetos de pesquisa desenvolvidos 
 

1. Projeto Rede Cooperativa em Recuperação de Áreas Contaminadas por Atividades 
Petrolíferas (RECUPETRO) - Projeto Apoio Complementar (CO) Entidades financiadoras - 
FINEP e CNPq - Convênio FINEP-FAPEX nº 01.05.0018.00. Contrapartida Petrobras - 
Termo de Cooperação nº 0050.0013399.05.4 - Petrobras-FAPEX - Convênio Específico nº 
SAP/R3 4600182871; 

2. Projeto Rede Cooperativa em Recuperação de Áreas Contaminadas (RECUPETRO) - 
Processos de Biorremediação - Projeto Novo (NO) Entidades financiadoras - FINEP e 
CNPq - Convênio FINEP-FAPEX nº 01.05.0016.00 Contrapartida Petrobras - Termo de 
Cooperação nº 0050.0020078.06.4 - Petrobras-FAPEX - Convênio Específico nº SAP/R3 
4600204631; 

3. Projeto Rede Cooperativa em Recuperação de Áreas Contaminadas por Atividades 
Petrolíferas - RECUPETRO - Projeto Processos de Gestão, Implantação e Pesquisa nos 
Laboratórios Integrados de Petróleo na Região Nordeste - RECUPETRO 3 - Convênio 
FINEP-FAPEX nº 01.07.0253.00 Entidade financiadora – FINEP Contrapartida Petrobras - 
Convênio Petrobras/FAPEX nº SAP/R3 4600244959, de n/nº 0050.0035931.07.4; 

4. Projeto Rede Cooperativa em Recuperação de Áreas Contaminadas por Atividades 
Petrolíferas - RECUPETRO - Projeto Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nos 
Laboratórios de Petróleo da Região Nordeste - RECUPETRO 4 - Convênio FINEP-FAPEX 
Ref. FINEP nº 0650/07. Entidade financiadora – FINEP; 

5. Projeto “Treinamento Laboratorial voltado para a Capacitação em Processos de 
Biorremediação utilizados em Áreas Impactadas por Atividades Petrolíferas”. Apoio da 
UFBA com financiamento de 02 Bolsas para alunos de Graduação; 

6. Projeto “Caracterização de agregados óleo-mineral: aceleração de procedimentos para 
remediação de derrames de petróleo”. Apoio da UFBA com financiamento de 01 Bolsa 
para aluno de Graduação. 

7. A apropriação sócio-espacial dos meios de comunicação nos bairros populares da cidade 
Contemporânea. Coordenador: Ângelo Serpa. 

8. A Geografia dos assentamentos na área rural. Coordenadora: Guiomar Germani. 
9. A indústria de calçados na Bahia e suas implicações na organização do espaço. 

Coordenador: Cristóvão Brito.  
10. A revalorização do espaço agrário a partir do processo produtivo de alimentos na 

economia globalizada: a produção de frangos de corte em Santa Catarina e na 
Bahia. Coordenadora: Noeli Pertile.  

11. A Questão regional brasileira: Avaliação e Perspectivas. Coordenador: Sylvio Bandeira 
Silva 

12. Avaliação do projeto piloto do curso de Licenciatura em Educação do Campo - 
FACED/UFBA. Coordenadora: Noeli Pertile.  

13. Climatologia Escolar - dos ditos populares a imagem de satélite. Coordenador: Diego 
Correia.  

14. Cidades médias e pequenas da Bahia: reestruturação urbana, mercado imobiliário, 
turismo e exclusão social. Fase I: o Recôncavo baiano e a instalação da UFRB. 
Coordenador: Wendel Henrique.  

15. Cultura e poder na formulação de políticas públicas de desenvolvimento territorial e 
cultural: um estudo sobre articulação de escalas geográficas e regionalização 
institucional no Estado da Bahia. Coordenador: Ângelo Serpa. 

16. Desequilíbrios regionais nos estados brasileiros. Coordenadora: Barbara Christine Silva.  
17. Disponibilidade de metais-traço na Baía de Todos os Santos: aplicação dos métodos 

Tessier e AVS. Coordenadora: Gisele Hadlich.  
18. Empreendedorismo, tecnologias sociais e desenvolvimento local. FAPESB, 2010. 

Coordenador: Alcides Caldas.  
19. Educação do campo e desenvolvimento local. FAPESB, 2010. 
20. Elaboração de Projetos de Saneamento com fitodepuradoras e reuso de águas servidas 

para fomento a agricultura peri-urbana em Irecê- BA e no Sertão de Alagoas.  
21. Estudo sócio-ambiental das bacias hidrográficas da região metropolitana de Salvador. 

Bacia do Rio Jaguaribe. Coordenador: Antonio Puentes.  
22. Geoambiente – LEAGET – Estudo ecodinâmico do Litoral Norte: o caso de Arembepe-BA. 

Coordenador: Marco Antonio Tomasoni.  
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23. Geoprocessamento como estratégia de investigação do espaço geográfico: uma 
abordagem socioambiental aplicada ao Território de Identidade Sertão do São Francisco 
(BA), 2004 a 2006. Edital Universal CNPQ – 2008/2009. Coordenadora: Márcia Scheer. 

24. Gestão territorial e conflitos ambientais nas reservas extrativistas marinhas da Bahia. 
Coordenadora: Catherine Prost.  

25. Indicações geográficas: possibilidades de desenvolvimento local. MAPA, 2010. 
Coordenador: Alcides Caldas.  

26. Manejo comunitário dos recursos naturais na reserva extrativista marinha Baía do Iguape 
27. Mídia jornalística e o ensino de climatologia escolar. Coordenador: Diego Correia.  
28. O papel das universidades no desenvolvimento urbano e regional: um estudo 

comparativo entre duas cidades pequenas - Cachoeira/Bahia e Passau/Alemanha. 
Coordenador: Wendel Henrique.  

29. Pesca e petróleo em Madre de Deus (Rede Recupetro). Coordenadora: Catherine Prost. 
30. Produção do espaço urbano na Região Metropolitana de Salvador. Coordenadora: Maria 

Auxiliadora da Silva.  
31. Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência – PIBID/CAPES. Coordenadora: 

Márcia Scheer. 
32. Projeto Atlas Socioambiental do Recôncavo Baiana foi desenvolvido no ano de 2010 no 

LACAR (Lab. de Cartografia) com 4 bolsistas vinculados ao NIMA. Coordenadora: Dária 
Nascimento.  

33. Projeto Permanecer: Monitoria em cartografia sistemática. Coordenadora: Dária 
Nascimento. 

34. Reestruturação Urbana, Mercado Imobiliário, Turismo e Exclusão Social no Município de 
Cachoeira, no Território do Recôncavo. Diagnóstico e Proposições. Coordenador: Wendel 
Henrique. 

35. Salvador: transformações e permanências. Coordenador: Pedro Vasconcelos.  
36. Tendências do comportamento das temperaturas médias e absolutas na cidade de 

Salvador: período 1945/2006, Coordenador:Emanuel Jesus.  
37. Tecnologia social: cooperação universidade comunidade para o desenvolvimento 

regional urbano e local sustentável. FAPESB, 2010.  
38. Trabalhos com Grupo de pesquisa em sostenibilidade da Catedra UNESCO da 

Universidade Politecnica da Catalunya na elaboração e execução de projetos de 
pesquisa e extensão universitária em Medellin - Colombia, Coordenador: Heraldo 
Peixoto. 

39. MORAES, S.S. et al. “Fósseis do Brasil: conhecer o passado e preservar para o futuro” 
desenvolvido com recursos do MEC/SESu/DIFES (PROEXT 2009) em parceria com a 
Secretaria de Educação do Estado da Bahia, UNIJORGE e DNPM. 

40. MORAES, S.S. et al. “Caracterização ecológica e paleoambiental do estuário do rio 
Jacuípe”; 

41. MINERVINO NETTO, A. et al. “Construção de modelos reduzidos da margem continental 
brasileira como instrumento de apoio ao aprendizado geológico/geofísico” subsidiado 
pelo CNPq; 

42. MINERVINO NETTO, A. et al. “Avaliação e composição dos bancos de algas calcárias no 
litoral norte da Bahia” com recursos do Edital: MCT/CNPq 14/2009; 

43. MINERVINO NETTO, A. et al.  “Sedimentologia e Estratigrafia dos Bancos de Rodolitos da 
Plataforma Continental do Litoral Norte da Bahia, durante o Holoceno” com recursos do 
CNPq. 

44. ANJOS, J.A.S.A. “Olhos Dágua: Uma visão responsável para o futuro”, financiamento 
FAPESB. Coordenação: Olga Maria Fragueiro Otero; 

45. ANJOS, J.A.S.A. “Recuperação de áreas degradadas pela metalurgia de chumbo em 
Santo Amaro da Purificação”. PROCAD/UNICAMP/UNIFACS. 

46. HOLZ, M. “Reavaliação geológica da Bacia de São Francisco” (Apoio: ANP). 
47. HOLZ, M. “Modelo deposicional para a Formação Maracangalha da Bacia do Recôncavo” 

(Apoio: Petrobrás). 
48. DOMINGUEZ, J. M. L. “Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo nas Bacias 

Sedimentares da Costa Leste do Brasil (Bacias Marítimas de Jacuípe, Camamu-Almada, 
Jequitinhonha, Cumuruxatiba e Mucuri – Estado da Bahia e Bacias Marítimas de Sergipe- 
Alagoas e Pernambuco-Paraíba)”. Edital: MMA – Ministério do Meio Ambiente Vigência: 
2005 a 2011 

49. DOMINGUEZ, J. M. L. “Mecanismos de Transferência de Sedimentos da Zona 
Costeira/Plataforma Continental para o Talude/Bacia durante os Últimos 120.000 anos – 
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Estudo de Caso – A Plataforma Continental Central do Estado da Bahia”. Edital: CNPq, 
Edital Universal Vigência: 2007 a 2010. 

50. DOMINGUEZ, J. M. L. “RECIFES - Mapeamento e Caracterização dos Recifes de coral e de 
Arenitos submersos na Plataforma Continental Jurídica Brasileira”. Edital: CAPES, Edital 
Ciências do Mar 09/2009 em parceria com UFPE e UFRN Vigência: 05/2010 a 05/2015 

51. DOMINGUEZ, J. M. L. “Controles Geológicos-Oceanográficos na Distribuição dos 
Sedimentos da Plataforma Continental Leste Nordeste do Brasil e sua Influência na 
Disponibilidade de Recursos Naturais”. Edital: CPNq, Edital MCT/CNPq 14/2010 
Vigência: 11/2010 a 11/2012 

52. ESTUDO DAS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS DO QUATERNÁRIO NA REGIÃO COSTEIRA DO ESTADO 
DA BAHIA (CNPq – Processo 308246/2009-8). 

53. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE DANOS E DA CAPACIDADE DE CARGA DAS PRAIAS DA COSTA 
DOS COQUEIROS, LITORAL NORTE DA BAHIA. Coordenador: Iracema Reimão Silva. 
Vigência: 2009 a 2011. Financiador: FAPESB. 

54. PROJETO BENEFICIAR. Coordenador: Antônio T. Puentes. Vigência: março/2010 a 
março/2012. Financiador: FAPESP. 

55. ESTUDO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E PROJEÇÕES DE CENÁRIOS FUTUROS NAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DO RECÔNCAVO NORTE/INHAMBUPE E SEUS DOMÍNIOS AQÜÍFEROS NO 
ESTADO DA BAHIA. Coordenador: Luiz Rogério Bastos Leal. Vigência: março/2010 a 
março/2012. Financiador: Petrobrás. 

56. MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALVADOR. Coordenador: Luiz Rogério 
Bastos Leal. Vigência: 2010-2012. Orgão Financiador: Veja Engenharia. 

57. Valores de referência para metais traços em águas de áreas de manguezal no Rio São 
Paulo, na Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil. Financiamento CNPq. Coordenador: 
Prof. Manoel Jerônimo Moreira Cruz. 

 
 

7- Participação dos Docentes do IGEO/UFBA em Eventos Nacionais/Internacionais, Periódicos, 
Livros/Capítulos de Livros 
 

Tabela 8 - Número de trabalhos publicados 

Eventos 
Nacionais/Internacionais Periódicos 

Livros/Capítulos 
de Livros 

Outros Eventos 

116 69 17 07 
 
 

8- Convênios, Cooperação e Parcerias de que participe 
 

1. CAPES-COFECUB – Projeto “Petrologia, geologia isotópica e geocronologia de regiões 
mineralisadas no embasamento do Craton do São Francisco na Bahia, Brasil (Cooperação 
internacional IGEO/UFBA – Universidade de Rennes e Clermont Ferrand FRANÇA); 

2. MORAES, S.S. Termo de parecia firmado com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia; 
3. MORAES, S.S. Termo de cessão de uso de espécimes fósseis efetuado pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral – DNPM; 
4. MORAES, S.S. Colaboração da UNIJORGE para execução de projetos de pesquisa e extensão; 
5. MINERVINO NETTO, A. Cooperação no Projeto de Pesquisa “Modelagem de habitats marinhos 

no litoral de Ilhéus, Bahia”. Coordenação: Gil Marcelo Reuss Strenzel, Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC); 

6. MORAES, S.S. Cooperação no Projeto de Pesquisa “Construção de modelos reduzidos da 
margem continental brasileira como instrumento de apoio ao aprendizado 
geológico/geofísico”. Coordenação: Caroline Scherer da UFRB subsidiado pelo CNPq; 

7. PEREIRA, A. M. S., SAMPAIO, F. J., DOMINGUEZ, J. M. L. Elaboração dos planos de controle 
ambiental para a regularização dos portos de Aratu, Salvador e Ilhéus através do convênio 
de cooperação UFBA/SEP/CODEBA; 

8. ANJOS, J.A.S.A. Cooperação cientifica entre o Instituto de Geociências e a UNIFACS, tema: 
Energias Renováveis (2011.1) e Estudo de Impacto Ambiental e Plano de Recuperação de 
Áreas degradadas (2011.2); 

9. ANJOS, J.A.S.A. Cooperação Cientifica entre a SICM – Secretaria Indústria, Comércio e 
Mineração do Estado da Bahia na Implantação de Usinas Nucleares no Nordeste do Brasil; 
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10. DOMINGUEZ, J. M. L. Parceria com UFPE e UFRN no desenvolvimento do projeto “RECIFES - 
Mapeamento e Caracterização dos Recifes de coral e de Arenitos submersos na Plataforma 
Continental Jurídica Brasileira”. Edital: CAPES, Edital Ciências do Mar 09/2009 em Vigência: 
05/2010 a 05/2015. 

 
11.  Perspectivas para o exercício de 2011 

� Para o cumprimento das metas estabelecidas será utilizado na Unidade, como base, o 
Novo Regimento Interno, permitindo, através da sua nova proposição de estrutura 
administrativa e acadêmica, uma melhor dinâmica, onde Direção, Departamentos e 
Colegiados de Graduação e Pós-Graduação desenvolverão esforços conjuntos, 
objetivando um melhor atendimento interno e externo. Cabe salientar, que com a 
atuação da Coordenação Acadêmica espera-se ser possível uma distribuição mais 
equilibrada na distribuição das cargas horárias dos Docentes e uma distribuição mais 
racional das vagas oferecidas por disciplinas. Estas ações permitirão que não existam 
sobrecargas desnecessárias, dando a todos, indiscriminadamente, um maior tempo no 
sentido de mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros. Neste sentido, terão 
um forte apoio, por todos os segmentos do IGEO, o empreendedorismo, criação e 
inovação, desde os mais simples projetos de extensão aos convênios com entidades 
governamentais, não-governamentais e empresas privadas, dentre elas a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Petrobras, FINEP, CNPq, 
CAPES, Governo do Estado da Bahia, Mineração Rio Tinto, Prefeituras Municipais, e 
todas aquelas que se enquadrem no sentido ético e social do IGEO. Esta parceria já 
permitiu e espera-se a continuidade da ampliação da oferta de estágios para alunos de 
Graduação bem como do desenvolvimento de novos projetos de pesquisa.  

� Na perspectiva da Universidade, durante o exercício de 2011 o IGEO deverá promover 
esforços, em conjunto com as demais Unidades da UFBA e a administração central da 
Universidade, no sentido de viabilizar de forma adequada a implementação das 
diretrizes estabelecidas no Programa REUNI.  

� Podem ser citadas como ações específicas: 
� Implementação do Novo Regimento Interno do IGEO; 
� Ocupação ordenada do anexo do IGEO (Novo Bloco A); 
� Reforma da secretaria administrativa do IGEO, espaço dos professores da geografia do 

Bloco-B, 2º andar e de 2 laboratórios de Graduação (que estava previsto para 2010); 
� Continuação do desenvolvimento do projeto do novo Laboratório de Preparação de 

Amostras e captação dos recursos para a obra; 
� Aumento do número de bolsas de alunos de Graduação e Pós-Graduação; 
� Continuação das Melhorias na Infra-Estrutura – Reforma e ampliação dos laboratórios de 

ensino e de pesquisa; 
� Ampliação da climatização das salas de aulas; 
� Melhoria da avaliação dos cursos de Pós-Graduação junto a CAPES; 
� Melhoria do sistema de segurança predial e no entorno do IGEO (Instalação de câmaras, 

estabelecimento de rondas de segurança etc); 
� Ampliação dos convênios existentes e estabelecimento de novas parcerias; 
� Contratação de novos professores e servidores técnico-administrativos; 
� Acompanhamento das ações para construção de novo prédio que irá abrigar a biblioteca 

do IGEO juntamente com os Institutos de Matemática, Física e Química; 
� Melhoria e ampliação do acervo de livros, mapas e demais materiais da Biblioteca; 
� Melhoria no sistema de transporte e de qualidade para viagens de campo; 
� Montagem de uma infra-estrutura satisfatória do IGEO para funcionamento do curso de 

Graduação em Geografia noturno (biblioteca, laboratório de informática, cantina, 
almoxarifado de equipamentos, segurança, etc); 

� Apoio ao novo Doutorado em Geografia, para sua consolidação; 
� Agendamento das excursões curriculares em período adequado, sem acarretar prejuízos 

para o corpo discente e docente; 
� Maior rigor no cumprimento do calendário acadêmico da UFBA, respeitando prazos de 

último dia de aula, prova final e digitação de notas no sistema; 
� Ampliação e estímulo a participação dos discentes em estágios extracurriculares e 

iniciação científica; 
� Dar continuidade e aperfeiçoar a orientação acadêmica dar continuidade a divulgação 

do curso e atualizar o site do curso de geologia; 
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� Promover cursos extra-curriculares como forma de melhoria da formação profissional 
do aluno;  

� Continuidade de ajustes do fluxograma do curso de graduação em Geologia, quando 
necessários;  

� Continuidade da Avaliação Ensino-Aprendizagem para os componentes curriculares do 
Curso; Adotar medidas saneadoras no que diz respeito ao aprendizado, a exemplo de 
apoio aos alunos das Disciplinas Básicas, permitindo uma diminuição do tempo de 
conclusão dos Cursos no IGEO;  

� Criação de uma área de Convivência, objetivando suprir a área de Estudo, leitura e 
aproximação interpessoal que deverá ocorrer com a saída da Biblioteca da área do 
IGEO). 

 

 
INSTITUTO DE LETRAS 
 
1. Objetivos, metas e análise crítica dos resultados (cumprimento das metas definidas e 

avaliação das não implementadas) 
 
No âmbito do ensino de Graduação, o Instituto de Letras oferece uma gama considerável de opções 
de percursos formativos em seu curso de Letras, a saber, as Licenciaturas em Letras Vernáculas, em 
Língua Estrangeira Moderna (Espanhol e Inglês), e na dupla habilitação, ou seja, Letras Vernáculas 
com Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Português Língua 
Estrangeira), e os Bacharelados em Letras Vernáculas e em Língua Estrangeira Moderna (Alemão, 
Espanhol, Francês, Inglês, Italiano) ou Clássica (Grego e Latim). Até o ano de 2008, eram oferecidas 
210 vagas anuais no turno diurno - matutino e vespertino (120 vagas no primeiro semestre e 90 
vagas no segundo semestre). Em 2009, foram acrescidas 135 vagas com a abertura do curso noturno, 
sendo 90 vagas no primeiro semestre e 45 vagas no segundo semestre. Em 2010, o objetivo principal 
foi o ajuste dos módulos do curso diurno ao padrão REUNI. Deste modo, o Instituto de Letras 
ampliou o número de vagas de entrada através do concurso Vestibular em seus cursos diurnos, de 
210 vagas de 2009 para 270 vagas distribuídas entre os cursos de Letras Vernáculas, de Língua 
Estrangeira e de Letras Vernáculas com Língua Estrangeira, cada um com 90 vagas anuais, em duas 
turmas de 45, uma para cada semestre. Somadas as 135 vagas de vestibular do curso noturno, o 
Instituto de Letras ofereceu 405 vagas para seus cursos de graduação em 2010. 
 
Outro objetivo era avaliar o currículo implantado em 2005. Em março de 2010, foi realizado o 
Fórum de Avaliação Curricular que contou com participação significativa da comunidade acadêmica, 
no qual foram aprovadas mudanças nos currículos para adequá-los à legislação em vigor. No 
entanto, os Colegiados dos Cursos de Letras ainda não concluíram o projeto de reformulação 
pretendido, que deveria ser enviado à PROGRAD para análise no segundo semestre. 
 
Ainda no que diz respeito ao ensino de graduação, a participação de Letras no REUNI vai além do 
significativo aumento de oferta de vagas para seus cursos. Os departamentos de Letras Vernáculas, 
de Fundamentos para o Estudo da Letras, de Letras Românicas e de Letras Germânicas oferecem um 
número significativo de componentes curriculares para os outros cursos, sobretudo, para os 
Bacharelados Interdisciplinares. O Departamento de Letras Vernáculas oferece duas disciplinas de 
caráter obrigatório para as quatro áreas dos Bacharelados Interdisciplinares, o que demanda 
algumas dezenas de turmas por semestre. 
 
No âmbito da Pós-Graduação, para 2010, foram planejadas e cumpridas as metas seguintes: 
 

• Início e consolidação do DINTER UFBA/UNIOESTE, com alunos aprovados na Seleção 2010; 
• Início dos dois novos programas recomendados em 2009, com alunos aprovados na Seleção 

2010 
• Retomada das ações relativas aos projetos de internacionalização da Pós-Graduação, dentro 

de dois acordos universitários: Universidade Federal da Bahia/Université de Montreal au 
Québec – UFBA/UQAM(Québec, Canadá) e Universidade Federal da Bahia/Università degli 
Studii Gabriele d’Annunzio – UFBA/Ud’A (Pescara, Itália). Além disso, a Pós-Graduação em 
Letras apoiou o projeto CAPES/COFECUB com a Université de Paris XIII. 
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Para 2010, foram cumpridas com sucesso todas as metas previstas. 
 
Do ponto de vista administrativo, em 2010, a meta foi a implantação da infraestrutura necessária 
para acolher os novos professores que ingressaram no Instituto nos dois últimos anos para atender à 
demanda crescente em virtude do aumento de vagas do REUNI. O Instituto de Letras inaugurou um 
anexo, construído com verbas próprias e recursos de emenda de bancada, com dezesseis gabinetes 
para professores, situados no primeiro e segundo pavimento do prédio existente. No térreo, foi 
construído um espaço para cantina, uma copa, vestiário para os servidores da limpeza, portaria e 
vigilância e um depósito. Este espaço encontra-se em funcionamento, o que permitiu licitar e por 
em funcionamento a cantina, desativada há cerca de dois anos. 
 
Ainda no plano da expansão física, o Instituto deveria ter recebido um anexo, que corresponde à 
segunda etapa do prédio de Letras, cuja construção foi adiada por falta de verba. A adesão do 
Instituto ao Programa REUNI possibilitou a necessária ampliação. O novo prédio, anexo ao existente 
e a ele ligado por passarelas de acesso nos três andares e no térreo, possui um auditório e duas 
salas de aula com sessenta lugares, situados no térreo. Nos três andares acima, há um total de 
quarenta e duas salas medindo entre dezoito e vinte metros quadrados, que serão distribuídas entre 
os departamentos para abrigarem gabinetes de grupos de pesquisa, salas de setores, onde serão 
alocadas aulas para pequenas turmas, muito comuns nos cursos de Letras Clássicas (Latim e Grego) 
e línguas estrangeiras menos procuradas, como Alemão, Italiano e Francês. 
 
 
2. Destaque em relação ao ensino de graduação e de pós-graduação 
 

No ensino de Graduação, merece destaque, além do significativo aumento de vagas, a participação 
do Instituto de Letras no Programa de Licenciaturas Internacionais, intercâmbio de discentes, 
convênio entre UFBA/Capes/Grupo Coimbra. Os coordenadores dos colegiados de Letras Vernáculas 
e de Língua Estrangeira participaram ativamente da elaboração da Arquitetura Curricular do 
Programa Humanidades/Português, atenderam aos candidatos ao intercâmbio, selecionando-os 
conforme os critérios estabelecidos pela CAPES, definiram, em conjunto com a Coordenadora de 
Coimbra, a matrícula dos alunos nos componentes curriculares da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra (FLUC). As professoras Antonia Torreão Herrera e Nancy Rita Ferreira 
Vieira empreenderam viagem a Coimbra para acompanhar o programa in loco e visitar os sete 
bolsistas (5 de Letras e 2 do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades), conhecer a realidade do 
curso e avaliar o Projeto. 

 
Outro programa importante no âmbito da graduação é a participação do Instituto de Letras no 
Programa de Licenciaturas Especiais UFBA/PARFOR. O PARFOR é um programa do MEC, administrado 
pela DEB/CAPES, que visa à formação de professores da educação básica que não tenham 
licenciatura para atuar na área em que ministram aulas. No segundo semestre, deu-se início ao 
curso de Letras Vernáculas para uma turma de trinta professores residentes em Salvador, região 
metropolitana e outros municípios mais distantes. Trata-se de um curso oferecido em sistema 
modular, com aulas acontecendo uma semana a cada mês. Deste modo, pretende-se contribuir para 
a melhoria da qualidade da educação básica no Estado da Bahia, que ostenta um dos mais baixos 
níveis de IDEB do Brasil. 
 
No que tange à integração ensino de Graduação/Pós-Graduação, em 2010, as ações restringiram-se 
ao apoio decorrente de três das atividades obrigatórias da grade curricular: 
 

• Estágio Docente (Doutorado) e Estágio Docente (Mestrado), que tiveram estudantes bolsistas 
de Doutorado ou de Mestrado ministrando disciplinas da Graduação, com aplicação da sua 
experiência na pesquisa na pós-graduação; 

• LET791 Tirocínio Docente Orientado, na qual os estudantes não bolsistas e não docentes em 
cursos de graduação aprovados pelo MEC puderam ocupar-se de pelo menos um terço das 
aulas de disciplinas da Graduação, levando a sua experiência na pesquisa na pós-graduação. 

 
Destacaram-se duas ações que envolveram da pós-graduação e da graduação: 
 

• A concessão de bolsas no Programa CAPES-REUNI, que permitiu que três alunos do Mestrado 
(PPGLinC ou PPGLitC) atuassem como monitores junto ao Curso de Letras Vernáculas e junto 
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ao Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, ocupando-se, ainda, em um dos 
semestres, no ensino de uma disciplina; 

• A integração, através de projetos de pesquisa dos docentes credenciados, com alunos 
bolsistas de Iniciação Científica, preparando futuros candidatos à pós-graduação. Nesses 
casos, houve participação de um dos alunos do curso de Doutorado do como tutor dos 
bolsistas de IC. 

 
 
3. Principais projetos de pesquisa 
 
Destacam-se apenas os projetos que têm desenvolvimento de pesquisa com financiamento de 
agência de fomento e com alunos pesquisadores, ou aqueles de impacto social, indicando-se apenas 
o nome do coordenador do projeto. 
 

• A situação lingüística da criança surda frente ao desafio do letramento – Profa. Dra. 
Elizabeth Teixeira 

• Formação de professores indígenas: língua, escrita e (re)construção de identidades étnicas – 
Etapa III - Profa. Dra. América Lúcia César 

• Interculturalidade, competências para ensinar e formação de professor de língua portuguesa 
- Profa. Dra. Edleise Mendes 

• Dicionário etimológico do português arcaico - Prof. Dr. Américo Machado Filho 
• Estudo das realizações estruturais da focalização e da clivagem na história do português 

brasileiro: século XVIII-XX - Profa. Dra. Ilza Ribeiro 
• Ouvir o inaudível: uma história concisa da lingüística histórica - Profa. Dra. Rosa Virgínia 

Mattos e Silva 
• Edição semidiplomática dos Livros do Tombo (LIVRO VELHO DO TOMBO e LIVRO I DO TOMBO) 

do Mosteiro de São Bento da Bahia - Profa. Dra. Célia Telles e Alícia Duhá Lose 
• Edição modernizada do DIETÁRIO do Mosteiro de São Bento da Bahia: atualização 

ortográfica, adequação sintática e vocabulário - Profa. Dra. Alícia Duhá Lose 
• Edição e estudo de textos teatrais produzidos na Bahia no período da ditadura - Profa. Dra. 

Rosa Borges dos Santos 
• Atlas Linguístico do Brasil (ALIB) - Profa. Dra. Suzana Cardoso e Jacyra Mota 
• Vertentes do português popular do Estado da Bahia - Profa. Dra. Dante Lucchesi 
• EtniCidades: entre a cidade letrada e a rua - Profa. Dra. Eneida Leal Cunha 
• EtniCidades: escritores/as e intelectuais negros/as na Bahia - Profa. Dra. Florentina Souza 
• Acessibilidade audiovisual via autodescrição: em busca de um modelo (Eliana Franco) 
• Jogos de cenas: o amor em romances do século XX - Profa. Dra. Mirella Lima 
• Memória, diversidade e gestão social - Profa. Dra. Rachel Lima 
• O escritor e seus múltiplos: migrações - Profa. Dra. Evelina Hoisel 

 
Destaquem-se, ainda, os grupos e projetos de Pesquisa 
 

• PROHPOR – Programa para a História da Língua Portuguesa – Profa. Dra. Rosa Virgínia Matos 
e Silva 

• DIVERSITAS / ALIB - Profa. Dra. Suzana Alice Marcelino Cardoso / Profa. Dra. Jacyra Mota 
• PEPLP – Programa de Estudo e Pesquisa de Literatura Popular - Profa. Dra. Alvanita Almeida 

Santos / Profa. Dra. Maria de Fátima Ribeiro 
• LINCE – Núcleo de Estudos em Língua, Cultura e Ensino - Profa. Dra. Edleise Mendes / Prof. 

Dr. Antonio Marcos Pereira 
• Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa - Prof. Dr. Sandro Ornelas / Profa. 

Dra. Maria de Fátima Ribeiro 
• PRONEC – Projeto Núcleo de Estudos da Crítica - Profa. Dra. Rachel Lima  
• PALCO DO TEXTO - Estudo do Texto Teatral em Língua Portuguesa - Prof. Dr. Márcio Muniz 
• RASURAS – Estudos de Práticas de Leitura e Escrita - Prof. Dr. José Henrique Freitas 
• Discurso, Cultura e Sociedade -  Prof. Dr. Elmo Santos)  
• Núcleo de Estudos em Narrativas das Américas Contemporâneas - Profa. Dra. Suzane  
• Núcleo Interdisciplinar de Estudos das Linguagens - Profa. Dra. Simone Bueno 
• Projetos TRA-PRO-SOM e TRACULT – Tradução Áudio-Visual 
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• Projetos TRAMAD e Tradução do Acervo do Antigo Consulado Alemão na Bahia - Tradução e 
Legendagem 

• Projeto Sócio-Lingüística em Interação e Etnografia 
• Projeto Traduções Brasileiras de Autores de Língua Inglesa 
• ILF: Inglês como Língua Franca: Crítica, Atitude e Identidade 
• Educação, Linguagem, e Interculturalidade 
• Projeto ABEI Newsletter Bahia 
• Projeto Rumos nas Literaturas Anglo-Germânicas 
• Projeto Literaturas de Língua Inglesa e Cinema 
• NUPLI 
• Projeto RELLIBRA 
• Projeto Germanística Intercultural 
• Estratégias de Ensino em DaF (Alemão como Língua Estrangeira) 
• Projeto Literatura como Performance: Narrativas de Si e Poéticas de Si 
• O Exílio como Metáfora em Textos Literários de Língua Inglesa 
• ORLM - Órfãos de Rua na Literatura Mundial 
• Espaço Público Identidades e Mídia 
• Fraseografia teórica y práctica 
• Aprendizagem do espanhol no Brasil: Pluralidade e inclusão social 
• Representações do Quebec Contemporâneo 
• Escritura de Mulheres de Guiana 
• Núcleo de Estudos da Cultura e da Literatura Feminina 
• Rastro da decadência: permanência de elementos decadentistas na literatura e no cinema 

do sec. XX 
• Do sertão para o boulevards: o diálogo cultural através da tradução 
• Ver palavras, escrever imagens: entre o verbal e o cinematográfico 
• Cantiere di parole: a elaboração de um dicionário pedagógico em língua italiana 
• Núcleo de Pesquisa de Literatura Infanto-Juvenil Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira 
• Compreendendo o Italiano a partir de uma abordagem instrumental 
• A utilização da gramática francesa na obra de duas romancistas belgas 

 
 
4. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 
NELG – Núcleo de Extensão do Departamento de Letras Germânicas 
CEIFE - Centro de Estudos e Ensino de Inglês para Fins Específicos  
CELF - Curso de Extensão de Língua Francesa 
CEE - Curso de Extensão de Espanhol 
CEI - Curso de Extensão de Italiano 
Curso de Especialização em Estudos Lingüísticos e Literários 
PROPEEP – Programa de Pesquisa, Ensino e Extensão de Português 
 
 
5. Eventos relevantes realizados pela Unidade 
 
XI Seminário de Lingüística Aplicada e VII Seminário de Tradução 
(Trans) Discursividades – Seminário de Estudos do Discurso 
X Semana da Língua Italiana no Mundo. 
Sepesq – Seminário Estudantil de Pesquisa 
Colóquio A Literatura Portuguesa na Bahia: pesquisadores, pesquisas, perspectivas 
 
 
6. Intercâmbios de natureza acadêmica 
 
O Instituto de Letras participa do Programa de Licenciaturas Internacionais, intercâmbio de 
discentes, convênio entre UFBA/Capes/Grupo Coimbra, enviando cinco estudantes de Letras para a 
Universidade de Coimbra. 
Convênio UFBA-Pescara 
Convênio UFBA Universidade de Alcalá 
Convênio UFBA-Argentina (CELU – Certificado de Língua em Uso) 
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7. Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade/Órgão 
 
O curso de LETRAS/LIBRAS, em convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina. Trata-se de 
um curso no sistema EAD, que objetiva a formação de professores de Língua Brasileira de Sinais. A 
primeira turma concluiu o curso no segundo semestre de 2010. 
 
Professor Leitor pago pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, Instituto Italiano de Cultura 
(Rio de Janeiro): RAOUL POLLEGGI (2009/2011) 
 
Professor Leitor pago pelo governo da Galiza - Espanha, através de convênio firmado entre a UFBA, 
a FAPEX e a Xunta de Galícia: Xojé Manuel. 
 
Professor Leitor pago pelo governo espanhol, através de convênio da UFBA com o governo da 
Espanha, com participação do DLR: MARIA LUZ ROCIO GARCIA. 
 
Retomada das ações relativas aos  projetos de internacionalização da Pós-Graduação, dentro de dois 
acordos universitários: Universidade Federal da Bahia/Université de Montreal au Québec – 
UFBA/UQAM(Québec, Canadá) e Universidade Federal da Bahia/Università degli Studii Gabriele 
d’Annunzio – UFBA/Ud’A (Pescara, Itália). Além disso, a Pós-Graduação em Letras apoiou o projeto 
CAPES/COFECUB com a Université de Paris XIII. 
 
 
8. Prêmios recebidos por discentes e/docentes vinculados à Unidade/Órgão 
 
Não se tem registro oficial de prêmios recebidos por docentes e discentes do Instituto de Letras. 
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4. ÓRGÃOS ESTRUTURANTES 

 
 
4.1 SISTEMA UNIVERSITÁRIO DE BIBLIOTECAS DA UFBA 
 
1 OBJETIVOS, METAS E ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS (CUMPRIMENTO DAS METAS DEFINIDAS 

E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS 
 
a) manutenção da divulgação eletrônica da publicação intitulada Alerta, que dissemina o 
conhecimento registrado no acervo das bibliotecas da UFBA, no campo das Ciências Humanas e 
Linguagem; 
b) elaboração pelo SIBI, com consequente aprovação da PRODEP, do programa de Capacitação para 
o SIBI, a ser implantado em 2011; 
c) disponibilização on line do tutorial Sugestões para Compra de Livros através do Sistema 
Integrado Pergamum, produzido para orientar docentes, discentes, técnicos administrativos e o 
público em geral na sugestão de compras de materiais para composição do acervo da Universidade; 
d) conclusão da versão 1 da Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções SIBI – UFBA; 
e) manutenção da divulgação eletrônica da publicação intitulada Boletim Técnico, que traz 
orientações para o corpo técnico-administrativo do funcionamento do Sistema Pergamum; 
f) realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – de 18 a 24 de outubro, na qual a 
comunidade universitária foi convidads s participar de diversas atividades relacionadas à temática 
Biblioteca: espaço em tempo para inovação e tecnologia; 
g) participação de bibliotecários do SIBI no Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias;  
h) participação na organização do Teinamento Pró-Multiplicar do Portal de Periódicos da Capes; 
i) produção notável na indexação de artigos no Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos 
do Pergamum (ICAP);  
k) O Sistema de Bibliotecas, o IHAC e o Teatro Vila Velha realizaram a oficina de Técnicas para 
Higienização de Acervos no período de 02 de junho a 09 de junho, nas dependências da Bibliotheca 
Gonçalo Moniz – Memorial da Saúde Brasileira, Faculdade de Medicina – Terreiro de Jesus, cujo 
público alvo foram estudantes, assistentes de Bibliotecas do SIBI/UFBA e pessoal que trabalha nas 
Redes das Bibliotecas Cooperantes do Sistema da UFBA. 
l) instituição da Comissão composta por bibliotecários, com a finalidade de planejar, organizar, 
implantar e desenvolver o Curso de Especialização, para profissionais bibliotecários na área de 
Unidades de Informação do Sistema de Bibliotecas da UFBA; a proposta de projeto encontra-se em 
fase de avaliação pelas instâncias competentes;  
m) treinamento de bibliotecários com a Oficina de Capacitação na Catalogação de Periódicosno 
Sistema Pergamum, realizado realizar-se no dia 13 de abril. Na oportunidade, foi apresentado o 
Novo Portal de Periódicos da CAPES;  
n) representação do SIBI na Comisssão que elaborou o Relatório de Auto-avaliação Institucional 2009 
enviado através do e-MEC;  
o) comemoração do Dia do Bibliotecário, dia 12 de março, com a presença de representantes da 
Reitoria, Direção do ICI e Conselho Regional de Biblioteconomia, 5ª região, além de parceiros do 
SIBI; 
p) reabertura da biblioteca Bernadete Sinay Neves, no dia 15 de março, como parte das 
comemoração pelos 113 anos da Escola Politécnica; 
 
2 AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
O SIBI/UFBA manteve seu compromisso com a inovação tecnológica, implantando sua nova página 
web, elaborada a partir de padrões internacionais de acessibilidade. Atenção especial foi 
dispensada à otimização da recuperação da informação por parte dos seus usuários pelo 
aperfeiçoamento da estrutura e funcionamento da Base de Dados Bibliográficos Pergamum para um 
melhor atendimento às demandas da comunidade atendida pelo Sistema.  
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3 DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
O Programa de Capacitação de Usuários do SIBI manteve-se, oferecendo palestras, recepções aos 
calouros, visitas orientadas, cursos, treinamentos, aulas, entre outras iniciativas planejadas.  
 
Entre os treinamentos, destaca-se a participação do SIBI no Teinamento Pró-Multiplicar do Portal de 
Periódicos da Capes. O objetivo do treinamento foi divulgar o novo Portal de Periódicos da CAPES e 
qualificar as pessoas na utilização da ferramenta em atividades de ensino e pesquisa.  
 
4 PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 
Com a aprovação de Projetos no Programa Permanecer, 16 bolsistas puderam agregar à sua 
formação, o conhecimento técnico desenvolvido no SIBI.  
 
O Projeto Dom Quixote tem por objetivo estimular a prática da leitura, pelo desenvolvimento de 
capacidades técnica, político-social e psicopedagógica de bolsistas do Programa Permanecer, 
buscando favorecer formação abrangente nas áreas da Psicopedagogia, Antropologia Social e 
Antropologia Cultural, de maneira a atuarem como formadores de leitores em bibliotecas 
comunitárias de bairros carentes da cidade do Salvador.  
 
Subsídio foi conferido pelo SIBI/UFBA ao Projeto Biblioteca Solidária, que atende a 
aproximadamente 25 bibliotecas comunitárias distribuídas pelos bairros da cidade do Salvador. 
Foram doados cerca de 800 volumes de obras, entre livros e periódicos, privilegiando a informação 
como instrumento para transformação social de comunidades carentes locais. 
 
5 EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFBA 
 
O SIBI realizou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – de 18 a 24 de outubro, na qual a 
comunidade universitária foi convidada a participar de diversas atividades relacionadas à temática 
Biblioteca: espaço em tempo para inovação e tecnologia; 
O Treinamento Pró-Multiplicar do Portal de Periódicos da Capes; 
O Sistema de Bibliotecas, o IHAC e o Teatro Vila Velha realizaram a oficina de Técnicas para 
Higienização de Acervos no período de 02 de junho a 09 de junho, nas dependências da Bibliotheca 
Gonçalo Moniz – Memorial da Saúde Brasileira, Faculdade de Medicina – Terreiro de Jesus, cujo 
público alvo foram estudantes, assistentes de Bibliotecas do SIBI/UFBA e pessoal que trabalha nas 
Redes das Bibliotecas Cooperantes do Sistema da UFBA. 
 
6 CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS MANTIDAS PELO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFBA 
 
O SIBI/UFBA manteve convênios e parcerias com as seguintes instituições/órgãos:  
a) Ministério da Saúde: Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes de Saúde (Rede 
BIBLIOSUS).  
b) Comitê Brasileiro do Escudo Azul: Cruz Vermelha Internacional para bens culturais; 
c) Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU): Representação do Nordeste pelo 
SIBI/UFBA na CBBU, entidade que desempenha papel de relevante importância na política de 
desenvolvimento das bibliotecas universitárias em todo o país.  
d) Editora da UFBA (EDUFBA): Parceria junto ao órgão para a confecção de fichas catalográficas de 
suas publicações pelo Departamento de Tratamento da Informação (DTI) do SIBI; 
e) Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Medicina Veterinária e Zootecnia (BVS-VET): 
Cooperação com a Biblioteca da Escola de Medicina Veterinária; 
f) Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFBA: Parceria com o NIT para integração de 
conhecimentos visando ao incremento de soluções tecnológicas para o SIBI; 
g) Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT): Representação do SIBI/UFBA 
como membro do Conselho do Programa de Comutação Bibliográfica COMUT/IBICT. Através do 
IBICT, todas as instituições conveniadas com o COMUT, mantém intercâmbio com a Online Computer 
Library Center (OCLC), instituição pioneira em serviços e produtos padronizados de alta qualidade 
para acesso à informação internacional.  
O SIBI/UFBA também é parceiro no projeto Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, 
coordenado pelo IBICT, o qual objetiva integrar, em um só portal, os sistemas de informação de 
teses e dissertações existentes no país, assim como disponibilizar em todo o mundo, via Internet, o 
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catálogo nacional de teses e dissertações em texto integral, também acessível via Networked 
Digital Library of Theses and Dissertation (NDLTD); 
h) Comitê PROLER: Representação do SIBI/UFBA no na rede de cooperação que tem por finalidade 
contribuir para a ampliação do direito à leitura, promovendo condições de acesso a práticas de 
leitura e de escrita; 
j) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES): convênio da UFBA com 
o Portal .periodicos. CAPES; 
l) Teatro Vila Velha: convênio no qual as partes estabelecem bases gerais de mútua colaboração 
para o desenvolvimento de projetos de interesses dos Convenentes, especialmente na área das 
artes; 
m) Associação Guardiã da APA do Pratigi – Agir: prestação de consultoria a Biblioteca Pedro Rocha 
nas áreas de gestão do conhecimento e organização de bibliotecas, formação e desenvolvimento de 
acervos, capacitação e acesso às ferramentas tecnológicas de informação, conservação de acervos e 
formação de agentes educacionais na área de bibliotecas, além de treinamento de usuários em 
bases de dados on-line nacional e internacional, e, sobretudo, a formação e preservação da 
Memória intelectual da APA – Pratigi/AGIR, com a meta de inserir a sua Biblioteca na Rede de 
Bibliotecas Cooperantes do SIBI/UFBA. 

 

4.2 SISTEMA UNIVERSITÁRIO DE MUSEUS 

 

MUSEU DE ARTE SACRA 
 

Neste relatório, informamos as atividades desenvolvidas pelo Museu de Arte Sacra da UFBA, durante 

o exercício de 2010. Tem este documento síntese, a finalidade de registrar o esforço despendido 

por toda a equipe do MAS, representada pelos diversos setores da sua estrutura funcional. 

 
 

1- Metas atingidas pela Unidade/Órgão: 
 
� Conclusão do Projeto “Implantação do Sistema Interativo de Informação e Comunicação 

Museu-Público”: 
Elaboração de CD interativo sobre o Museu de Arte Sacra e instalação em totens 
multimídia. 
Elaboração de roteiro para visitação no Museu de Arte Sacra, utilizando áudioguias. 
 

� Aprovação dos projetos pelo Programa Permanecer: 
Capacitação de estudantes de museologia em práticas ligadas ao setor de exposição do 
MAS. 
Portas Abertas: Diálogo entre o Museu e a Comunidade Estudantil. 
Informatizar para Comunicar. 

� Apresentação de trabalho no IV Encontro Nacional dos estudantes de museologia: 
Museus Universitários e Estágios: uma análise sobre nossa iniciação científica e 
profissional. 

� Elaboração conceitual da exposição de arte sacra Mirabeau Sampaio. 
� Organização da Reserva Técnica do acervo da coleção Mirabeau Sampaio (em andamento). 
� Elaboração conceitual e produção dos textos do catálogo “Arte Sacra Mirabeau Sampaio”. 
� Confecção de etiquetas para os espaços de exposição de longa duração. 
� Avanço das revisões e marcações das coleções sob guarda do MAS. 
� Tratamento das imagens para inserção nas fichas descritivas das coleções de Santo Amaro 

de Ipitanga, da Arquidiocese de Salvador e da Irmandade do SS. Sacramento e Nossa Senhora 
do Pilar. 

� Sistematização da documentação referente à coleção de arte sacra Mirabeau Sampaio. 
� Conclusão do catálogo da Imaginária da coleção da Igreja do Pilar. 
� Conclusão do catálogo de Prataria da Igreja de Santo Amaro de Ipitanga. 
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� Registro fotográfico das quatrocentas e cinquenta e seis peças da coleção Mirabeau 
Sampaio. 

� Marcação das peças componentes da coleção Mirabeau Sampaio. 
� Treinamento dos estagiários do projeto Permanecer da UFBA nas atividades específicas do 

Museu. 
� Renovação de antigos comodatos e elaboração de novos (Odebrecht e Artur Sampaio). 
� Elaboração de Termos de Doação. 
� Continuação dos trabalhos fotográficos das obras do acervo para alimentação do banco de 

imagens do MAS. 
� Conservação rotineira de peças do acervo do MAS. 
� Conservação e restauração da coleção Mirabeau Sampaio. 
� Restauração de peças da coleção do MAS e de outras coleções sob guarda do Museu. 
 
 

2 – Ações (Gestão/Ensino/Pesquisa/Extensão) e Programas Especiais: 
 

� Pesquisa para informações técnicas e estilísticas da prataria da coleção da Arquidiocese de 
Salvador. 

� Pesquisa estilística e iconográfica das cem peças componentes do catálogo “Coleção de Arte 
Sacra Mirabeau Sampaio”. 

 
� Organização de pastas dos arquivos do setor de documentação do MAS. 
� Atendimento a pesquisadores, mestrandos e doutorandos do país e do exterior. 
� Atendimento aos alunos do curso de restauração da escola de Belas Artes da UFBA. 
� Pesquisa e coleta de dados para a informatização do acervo. 
� Atendimento aos alunos da rede pública e privada do ensino médio, fundamental e superior. 
� Atendimento aos alunos do curso de Teologia da Faculdade de São Bento da Bahia. 
� Treinamento de estagiários voluntários pelos setores de documentação, exposição e 

restauração. 
� Exposição de longa duração: “Coleção de Arte Sacra – Mirabeau Sampaio”. 
� Exposição temporária: Luzes, do artista plástico Genilson Conceição da Silva – EBA/UFBA. 
� Exposição temporária: ‘Fotografias” – Escola de Belas Artes da UFBA. 
� Exposição temporária: Brahma Kumaris. 
� Parcerias com a Universidade Católica do Salvador e Escola de Belas Artes da UFBA para 

estágio curricular no setor de restauração do MAS. 
� Parceria com o departamento de Museologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

da UFBA; 
 
3 – Eventos Gerais realizados: 
 

� Casamentos – 19 
� Concertos - 06  
� Recitais – 02 
� Coquetéis – 02 
� Exposições – 04 
� Missas - 01 
� Jantares – 03 
� Assinaturas de Contratos – 01 
� Colóquio - 01 

 
4 – Balanço Social: 
 
As ações de caráter educativo desenvolvidas pelo MAS junto às escolas das redes pública e privada e 
ao público em geral, contribuirão a médio e longo prazo para a consolidação de cidadania, como 
também para a conscientização de parcela da história e memória brasileiras. 
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5 – Perspectivas: 
 

� Ampliação e consolidação com instituições que desenvolveram projetos de caráter social, 
cujo objetivo seja a formação profissional de jovens aprendizes; 

� Busca persistente pela auto-sustentabilidade, através de projetos e ampliação dos espaços 
disponíveis a múltiplos eventos; 

� Elaboração de projetos a serem encaminhados a investidores, para a formação de novas 
parcerias; 

� Promoção e divulgação do MAS e conseqüentemente da UFBA; 
� Ampliação das ações de extensão, pesquisa e ensino. 

 

4.3 SISTEMA UNIVERSITÁRIO EDITORAL -  EDUFBA 
 
 
Ao final da gestão do Prof. Naomar Almeida Filho a Editora da Universidade Federal da Bahia 
(EDUFBA) preparou um Resumo Executivo de quatro anos de atividade [2006-2009] e entregou a 
nova reitora, Dora Leal Rosa para dar-lhe elementos para tomadas de decisão. Este Resumo 
Executivo registrou dados sobre a estrutura administrativo-funcional (quadro de pessoal, perfil da 
receita e reprografia), ações relevantes (títulos publicados e exemplares comercializados), 
demandas (necessidades imediatas e de médio prazo), projetos especiais e relatório diagnóstico da 
situação da estrutura do prédio onde funciona atualmente a editora. Neste relatório de gestão, 
apresenta-se uma atualização do Resumo Executivo, para incluir o exercício do segundo semestre de 
2010. 

 

 
OBJETIVOS GERAIS 
 
A Editora da UFBA (Edufba) tem como finalidade promover a difusão da produção acadêmica da 
Universidade. Busca publicar trabalhos originais com aprovação do seu Conselho Editorial, além da 
realizar coedições e parcerias por meio de convênios e acordos. Desenvolve ainda diferentes 
coleções para atender às demandas da comunidade científica. Sua política editorial prioriza a 
publicação de teses, dissertações, material didático - para suporte aos programas de ensino de 
graduação e pós-graduação - estruturados em forma de livros monográficos, coleções temáticas 
(Coleção Sala de Aula, Bahia de Todos, Manuais) e coletâneas relacionadas às linhas de pesquisa dos 
programas de pós-graduação da UFBA. 
 
 
METAS INSTITUCIONAIS 
 
A atuação da EDUFBA está de acordo com um dos objetivos específicos do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) do período 2004-2008: “Promover uma inserção qualificada da instituição no 
panorama nacional e internacional pela difusão de sua produção científica, técnica e artística.” 
Dessa forma, todas as ações deste órgão têm sido voltadas para a busca de resultados que 
possibilitem maior visibilidade da produção de seus dicentes, docentes e técnicos. 
 
 
ESTRATÉGIAS ELABORADAS E DESENVOLVIDAS  
 
Para alcançar metas e objetivos institucionais a Editora está participando de três importantes 
projetos: 
 

• Implantação do Repositório Institucional – a EDUFBA foi definida como órgão responsável 
pelo desenvolvimento da fase piloto do projeto por sua característica intrínseca de 
aglutinação da produção e disponibilizará gratuitamente obras de seu catálogo segundo 
critérios preestabelecidos pelo conselho gestor. No entanto, para o desenvolvimento das 
etapas seguintes é necessário apoio financeiro para a composição de uma equipe custeada 
com recursos da Universidade, desonerando, assim, os custos da Editora;  
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• Coleção Scielo Livros – a EDUFBA está entre as editoras participantes do Projeto Piloto para 
o Desenvolvimento dessa Coleção. Agregando a experiência do Scielo periódicos, pretende 
uma expansão progressiva em países ibero-americanos e objetiva além do aumento da 
visibilidade da produção científica, o aumento do acesso, da qualidade, do uso e do impacto 
dos livros bem como participar do aperfeiçoamento de pessoal das editoras participantes no 
que se refere à edição, publicação e comercialização dos livros em ambiente virtual. Para o 
desenvolvimento deste projeto está sendo levantado um valor de aproximadamente R$ 1,2 
milhões. Haverá cooperação entre a Bireme e as editoras da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da UFBA num período de 2 anos para 
a produção e publicação de 500 títulos; 

• Núcleo de Periódicos – a EDUFBA pretende liderar no âmbito da UFBA, conjuntamente com a 
PROPCI, as discussões relativas à editoração técnico-científica de revistas eletrônicas e 
impressas, visando a atender uma demanda já reprimida, bem como trazer à luz as questões 
políticas, conceituais, tecnológicas e técnicas que envolvem a publicação de periódicos. 
Operacionalmente, isto representará a implantação de uma instância de apoio e orientação 
às diferentes unidades da UFBA. 

 
 
ANÁLISE DE AÇÕES REALIZADAS 
 
 
A constante preocupação em acompanhar as transformações advindas do desenvolvimento de 
tecnologias de informação e comunicação e as novidades do mercado editorial nacional permite 
uma análise muito positiva em relação ao que tem sido feito no âmbito da Editora, conforme 
apresentado no item a seguir. 
 
 
SÍNTESE DE RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
A partir da produção editorial, a Edufba desenvolve atividades culturais, prioritariamente 
representadas por lançamentos de livros (individuais e coletivos), participação em feiras locais, 
nacionais e estrangeiras, além de estar presente em eventos científicos nas várias áreas do 
conhecimento. 
 
A título de ilustração da movimentação cultural da Editora, foram realizadas 95 ações, entre 
participação em eventos científicos para venda de publicações, lançamentos e feiras em 2009 e 
2010. 
 
Também, visando à promoção das publicações, recentemente o site da Editora foi recriado 
<www.edufba.ufba.br> na plataforma Wordpress, por designer especializado em Web, com um 
investimento de R$ 2.700,00 para criação. O site conta agora com novas funções, e disponibiliza, 
dentre outras informações, orientações para os autores, notícias e entrevistas, além do catálogo de 
títulos. Ainda acompanhando as tendências possibilitadas pelas tecnologias de informação e 
comunicação está sendo implantada a Livraria Virtual e já se dispõe de ferramentas da web social, 
como o Twitter <www.twitter.com/EDUFBA>. Serão investidos aproximadamente R$ 6.000,00 para a 
criação da livraria virtual. Pelo menos quatro funcionários estão diretamente envolvidos com esta 
ação.  

 
No que se refere especificamente à produção editorial, a seguir apresenta-se o movimento 

de títulos publicados e exemplares comercializados. 
 

 
TÍTULOS PUBLICADOS 
 
A seguir serão apresentados a quantidade de títulos publicados e exemplares comercializados pela 
Editora no período de 2006 à 2009. 
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                                               Quadro 1 - Publicações EDUFBA 2006-2010 
 

Ano Quantidade 
2006 44 
2007 45 
2008 65 
2009 110 
2010 99 

TOTAL 264 
 
                                            
EXEMPLARES COMERCIALIZADOS 
 

 
Dos 90 mil exemplares vendidos, cabe ressaltar que dentro desse montante há presença de títulos 
de outras Editoras as quais a EDUFBA representa.  

 
                                      Quadro 2- Exemplares comercializados 2006-2010 
 

Ano Quantidade 
2006 13.544  
2007 14.071  
2008 20.091  
2009 22.589  
2010 21.467 

TOTAL 91.762 
 
 
 
A definição de um projeto piloto de implantação para o RI tendo a Editora da UFBA sido definida 
como comunidade piloto, foi de fato uma decisão acertada tanto pela inserção que a Editora vem 
conquistando nos últimos anos, como pelo diálogo que mantém com as diferentes áreas da 
Universidade. Procedeu e procede com o autoarquivamento de suas publicações, obedecendo ao 
que foi estabelecido pelo seu Conselho editorial e respeitando os princípios do direito autoral, 
estabelecidos na forma contratual. Até o momento conta com 133 documentos arquivados e 
disponíveis. É necessário, porém estabelecer uma política institucional para o repositório, que vá 
além de uma Portaria ou qualquer outro tipo de documento meramente formal. Outras medidas 
convergentes são necessárias para o uso do acesso aberto a produção resultante dos trabalhos de 
pesquisa, ensino e extensão.  A comunidade científica tem que estar ciente da importância de sua 
participação nesse processo que requer adesão, entendimento do processo e de suas possibilidades 
e ainda motivação, entendendo que a visibilidade, a acessibilidade e o impacto serão as principais 
razões para incentivar essa comunidade.   

 
 
MOTIVOS DE IMPEDIMENTOS DE AÇÕES PLANEJADAS 
 
 
LIMITAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 
 
A instalação do kit tecnológico recebido do IBICT, uma das etapas referentes a implantação do 
sistema DSPACE, foi pontuda pela superação de várias barreiras no que diz respeito a parte técnica. 
Parte dos serviços do CPD são terceirizados e nem os gestores\servidores da UFBA nem os 
terceirizados dominavam a tecnologia do software adotado para a implantação do Repositório 
Institucional e pouco esforço foi feito para adquirir este domínio. Resultou na necessidade de 
investimento da UFBA, primeiramente enviando dois técnicos para participarem uma capacitação 
em Brasília atarvés de uma parceria IBICT\UnB através da PROPCI para a vinda de um técnico de 
Brasília para atender a esta finalidade. 
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O processo de pagamento do Projeto Scielo Livros no valor de R$ 299.000,00 há mais de um ano 
tramita nas instâncias responsáveis pelos contratos e convênios da UFBA. Desse total R$ 199.000,00 
foram repassados em 2009 pela Fapesb e o restante, equivalente a R$ 100.000,00 foi o compromisso 
assumido pela Universidade. No entanto o andamento processo tem ocorrido lentamente e a 
solicitação de documentação feita a instituição que receberá o pagamento a Bireme em mais de 
uma etapa. 
 
O projeto apresentado a Comissão de avaliação interna para concorrência a Chamada Pública 
MCT/FINEP /CT-INFRA - PROINFRA - 01/2010 visando a criação do Núcleo de Periódicos  não foi 
recomendado, embora o resultado tenha sido considerado excelente. Neste projeto foi solicitada 
ampliação e reforma da editora para abrigar o Núcleo. O CONSUNI entende que este projeto, bem 
como outros dois de órgãos estruturantes não aprovados, deverão ser considerados prioritários para 
a próxima chamada e/ou outras oportunidades de financiamento. Foi recomendada a continuidade e 
aperfeiçoamento do projeto sob a coordenação da PROPCI com assessoria da FAPEX na parte 
técnica de elaboração e revisão. 
 
 
DEMANDAS 
 
A constante expansão das atividades da Editora, evidenciadas nos quadros, justificam o pleito de 
providências e recursos, em dois níveis, conforme segue. 

 
 

NECESSIDADES IMEDIATAS 
 
As condições organizacionais para gerir a Editora carecem de instrumentos de institucionalização 
das atividades e serviços; acresça-se a isto, o estado de deterioração do prédio-sede e das 
demandas de espaço para instalação de serviços. 

 
Questões Soluções 

1 Aprovação do novo Regimento da Edufba Elaboração e encaminhamento à Reitoria, 
segundo o calendário da Universidade 

2 Reforma das instalações elétricas  Diagnóstico por parte da PCU e contratação de 
serviços com recursos financeiros da Proplan 

3 Substituição dos forros e do telhado Diagnóstico por parte da PCU e contratação de 
serviços com recursos financeiros da Proplan 

4 Liberação da área ocupada pelo Serviço 
de Seleção  

Mediação da Reitoria entre a Proplan e a Prograd 

5 Mudança da livraria do campus de Ondina Liberação de área e preparação das instalações 
(ar condicionado, mobiliário, iluminação, ponto 
telefônico e rede lógica) no Centro de 
Convivência 

6 Aquisição de um veículo utilitário Autorização da Reitoria e recursos financeiros da 
Proplan  

7 Implantação de módulo de nota fiscal 
eletrônica no Sistema Versa 

Autorização da Reitoria e recursos financeiros da 
Proplan 

 
Comentários a respeito das questões: 

 
1. Inserção da Edufba na estrutura da Universidade à luz dos novos instrumentos normativos, 

quando, entre outros, será regularizada a situação do Conselho Editorial; 
2. Conforme relatório-diagnóstico em anexo, as instalações elétricas estão comprometidas 

podendo acarretar sinistro no prédio; 
3. O estado em que se encontram o forro e o telhado já ocasionou acidente (sem vítimas), sem 

contar a molhação em época de chuva; em decorrência disto, há infiltração e mofo nas 
paredes; 

4. Essa liberação possibilitará melhor distribuição do espaço para armazenagem dos livros do 
estoque comum e da livraria virtual, bem como a instalação do Núcleo de Periódicos e do 
serviço de normalização.  

5. Quanto aos espaços de venda, urge a mudança da livraria do campus de Ondina, atualmente 
instalada no prédio da Biblioteca Reitor Macedo Costa, não por impropriedade, mas por 
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demanda daquele órgão, além de o Centro de Convivência oferecer um espaço mais 
adequado e de maior visibilidade.  

6. Em relação aos serviços externos, de demanda diária, a dependência do Setor de 
Transportes da Universidade tem trazido prejuízos em termos de cumprimento de 
cronograma de trabalho. O atendimento a este pleito beneficiará também as atividades de 
Promoção e Divulgação da produção da Editora, uma vez que possibilitará a implantação da 
livraria-ambulante. 

7. A implantação desse módulo permitirá o aproveitamento de bases de dados e 
interoperabilidade com outras editoras, livrarias e distribuidoras que usam o mesmo sistema 
para cumprimento de exigências legais para emissão de notas fiscais. 

 
 
NECESSIDADES DE MÉDIO PRAZO 
 

Questões Soluções 
1 Instalação da Livraria-café no Canela  Retomar o projeto junto ao 

Setor de Planejamento Físico 
para apreciação da Reitoria e 
autorização de sua realização.  

2 Alocação e/ou abertura de vagas de designers, revisores 
e bibliotecários para o quadro da Edufba 

Expediente junto ao MEC 
(abertura de vagas) e concurso 
público (provimento de 
cargos) 

 
Comentários a respeito das questões: 
 

1. A retomada e a execução do projeto da Livraria-Café no Canela (antigo prédio da Editora), 
possibilitarão a realização de lançamentos, convivência acadêmica, além de outros eventos 
da Universidade. A solicitação do espaço da casa ao lado do Serviço de Seleção justifica-se 
por ser um local de maior visibilidade e circulação de pessoas, mas não siginifica que 
excluímos outras opções; 

2. Desonerar a folha de pagamento da Editora, profissionalizar as atividades e assegurar a 
permanência dos profissionais. 
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4. OUTROS ÓRGÃOS 
 

HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RENATO 
RODENBURG DE MEDEIROS NETO 

 
Objetivos, metas e ações  

 
O objetivo do HOSPMEV é desenvolver atividades de ensino na área de saúde animal, propiciar 
atividades de extensão que atendam aos anseios da comunidade e programar pesquisas.  
 
Atualmente, trabalham 26 professores, sendo 90% doutores, que disponibilizam seus saberes para 
um número aproximado de 800 alunos por semestre. Sendo oferecidas 40 disciplinas 
profissionalizantes do curso graduação, 11 para os alunos da residência e 52 de pós-graduação. 
Percebe-se, então, que este hospital é o coração do ensino da Medicina Veterinária.  
 
O hospital participa ativamente na oferta de serviços à comunidade, por meio da Extensão, com a 
coordenação do atendimento ambulatorial em clínica cirúrgica e médica e dos laboratórios de 
Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Reprodução, Toxicologia, Diagnóstico das Parasitoses dos 
Animais, Bacterioses, Viroses, Infectologia e Georreferenciamento. 
 
Outro aspecto relevante é a pesquisa científica e tecnológica no Hospital, que se organiza em oito 
grupos, com registro CNPq, no qual os professores estão certificados na Plataforma Lattes. 
Atualmente desenvolvem 55 projetos de pesquisa, muitos destes com financiamento externo por 
agências de fomento. Tal assertiva vem gerando crescente produção científica em periódicos 
indexados nacionais e internacionais nas diferentes linhas de pesquisa e a contemplação de alunos e 
professores com 32 bolsas de Iniciação Científica/PIBIC, duas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação/PIBITI, 34 bolsas do Projeto Permanecer, três bolsas PRODOC (CAPES, CNPq 
e FAPESB), 49 bolsas de mestrado e doutorado (CAPES, CAPES/REUNI, CNPq e FAPESB) e um 
convênio PROCAD NF08/CAPES. 
 
Ressalta-se ainda o envolvimento dos docentes em intercâmbio com instituições nacionais e 
estrangeiras, em destaque a parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão/JICA, 
através do treinamento de nove professores desta Instituição de Ensino Superior em diferentes 
Instituições no Japão, implantação do “Programa de Treinamento para Terceiros Países (TCTP)”, 
desde 2000, em caráter anual, e que presta atualização de médicos veterinários, oriundos de países 
da América Latina e África (de língua portuguesa). De maneira semelhante, o convênio com os 
Estados Unidos da América, possibilita intercâmbio bi-lateral de alunos de graduação. 
 
O Hospital de Medicina Veterinária em números: 
 

DESCRIÇÃO NÚMERO / ANO 
Professores 26/2010 
Técnicos de nível superior 15/2010 
Técnicos de nível médio 15/2010 
Alunos de graduação, pós-graduação e residência 863/2010 
Trabalhos publicados em periódicos científicos 115/2007-2010    
Atendimento clínica médica e cirúrgica (casos novos) 3.586/2010 
Atendimento clínica médica e cirúrgica (retornos) 2.708/2010 
Procedimentos cirúrgicos 675/2010 
Exames laboratoriais realizados 5612/2010 
Recursos arrecadados com projetos de pesquisa 2009-2010.  R$ 1.047.676,12 
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O grande desafio hoje do HOSPMEV é dar continuidade e aprofundar os trabalhos voltados para o 
desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão, desta forma buscar-se-á: 
 
• Ações para readequação do Hospital de Medicina Veterinária no campus universitário de Ondina.  
• Readequação e recuperação física parcial de setores do HOSPMEV, enquanto a recuperação geral 

e definitiva não estiver com o aporte financeiro aprovado e disponibilizado. 
• Aquisição e distribuição de equipamentos novos e usados.  
• Ações para captação de recursos para execução de projetos definidos e não executados. 
• 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.  

• Manutenção do propósito de Inserção do Laboratório de Reprodução Animal no cenário produtivo 
da EMV – Seja do ponto de vista de pesquisa como o de extensão. 

• Reestruturação do centro cirúrgico de grandes animais, de forma a otimizar seu uso para 
atividades correlatas, como sala cirúrgica para desenvolvimento de atividades didáticas. 

• Sedimentação de Programa de Especialização sob a forma de Residência Médico – Veterinária, 
através da certificação junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária e com a ampliação de 
vagas e de áreas contempladas; 

• Implementação de normas e procedimentos de biosegurança para os Setores de Clínica, Cirurgia 
e Diagnostico por Imagem do HOSPMEV. 

 
Principais projetos de pesquisa: 
 

• Avaliação do fármaco nitazoxianita no tratamento de gastroenterite hemorrágica em cães. 
• Avaliação do método de ensino da Técnica Cirúrgica utilizando cadáveres quimicamente 

preservados. 
• Avaliação farmaco-toxicológica doextrato aquoso e de frações glicoflavonoídicas de 

Chenopodium ambrosioides (mastruz) sobre parasitos de caprinos e bovinos. 
• Avaliação dos efeitos do intervalo entre o final do cultivo e inovulação de embriões bovinos 

produzidos in vitro sobre a taxa de concepção. 
• Avaliação eletrocardiografica, ventilométrica e hemogasométrica de coelhos anestesiados 

com isofluorano ou sevofluorano e submetidos à ventilação espontânea ou controlada a 
volume. 

• Avaliação histológica renal e sua correlação com sintomatologia e patologia clínica de cães 
provenientes de área endêmica para leishmaniose visceral 

• Biocompatibilidade e Comportamento do Cimento de Alfa-Fosfato Tricálcico de Dupla Pega 
com Macroporosidades como Implante de Órbita Em Coelhos (Oryctolagus cuniculus). 

• Caracterização clínica e laboratorial da tristeza parasitária bovina com a utilização da 
haptoglobina como ferramenta no diagnóstico diferencial dos hemoparasitos. 

• Caracterização da resposta inflamatória nos carcinomas mamários da cadela. 
• Caracterização de marcadores hematológicos e bioquímicos para avaliação das condições 

sanitárias e ambientais em cultivos de tilápias Oreochromis nitilocus, no Estado da Bahia. 
• Caracterização e emprego de células-tronco mesenquimais em modelos clínicos de doenças 

naturais de cães e gatos domésticos 
• Comparação entre a Aplicação de ECG e FSH para Sincronização do Estro em Ovelhas. 
• Comportamento do Polimetilmetacrilato Munido com Canais de Interconexão como Implantes 

Orbitários em Coelhos (Oryctolagus Cuniculus). 
• Criopreservação de Sêmen Ovino. 
• Desenvolvimento, padronização e validação de PCR-RFLP para o biomonitoramento de 

frangos expostos a aflatoxina. 
• Detecção de mutação no gene p53 em frangos, decorrente da exposição a aflatoxinas por 

PCR-RFLP. 
• Diagnóstico sistêmico de infecções causadas por tripanosomatídeos no estado da Bahia: a 

transmissibilidade de Leishmania spp e Trypanosoma cruzi em uma abordagem do cão como 
reservatório, os vetores, o homem e o ambiente. 

• Divulgação de conceitos de guarda responsável de animais de companhia e responsabilidade 
ambiental: sensibilização para prevenção de zoonoses, bem-estar animal e sanidade do 
meio ambiente em Salvador. 
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• Efeitos da infusão contínua de propofol sobre parâmetros hemodinâmicos, ventilatórios, 
hemogasométricos e movimentação celular, em coelhos submetidos ao pneumoperitônio e 
mantidos em cefalodeclive ou em posição horizontal. 

• Efeitos da salinidade e da temperatura sobre os parâmetros hematológicos e bioquímicos de 
bijupirás (Rachycentron canadium) suplementados com bactérias probióticas. 

• Estudo comparativo entre a laparotomia mediana ventral e lateral direita para a 
ovariosalpingohisterectomia em cadelas. 

• Estudo da Microbiota Conjuntival Bacteriana em Cães Portadores de Ceratoconjuntivite Seca. 
• Estudo da Microbiota Conjuntival em Callithrix Jacchus e Callithrix Penicillata. 
• Estudo da Microbiota Conjuntival Bacteriana em Cães Clinicamente Sadios. 
• Estudo de Indicadores Metabólicos para monitoramento das fases de gestação e lactação em 

ovelhas Santa Inês X Dorper, criadas no semi-árido baiano. 
• Estudo Soroepidemiológico de Potenciais agentes Zoonóticos em Callithrix Jacchus e 

Callithrix Penicillata no Estado da Bahia. 
• Estudo Soroepidemiologico da Leptospirose em Animais Silvestres no Estado da Bahia. 
• Estudo morfológico, clínico e radiológico das estruturas sinoviais implicadas na manifestação 

da Síndrome do Navicular nos eqüinos. 
• Excisão artroplástica da cabeça e colo femorais utilizando um segmento de músculo bíceps 

femoral em cães. 
• Freqüência molecular de protozoários toxoplasmatíneos em galinhas (Gallus domesticus) e 

isolamento de Neospora caninum em animais soropositivos 
• Influência do pós-parto e do período de lactação sobre o hemograma e proteínas de fase 

aguda de ovelhas Santa Inês x Dorper criadas no Estado da Bahia. 
• Implantação de técnicas avançadas para o diagnóstico da neosporose e toxoplasmose animal 

no estado da Bahia. 
• Investigação de Toxoplasma gondii em pardais (Passer domesticus) capturados no estado da 

Bahia. 
• Investigação epidemiológica de Sarcocystis neurona e Neospora sp em equinos e asininos 

criados no Estado da Bahia (2009-2011). 
• Investigação molecular e sorológica de Hammondia heydorni, Neospora caninum e 

Toxoplasma gondii em bovinos e caprinos oriundos de abatedouros no estado da Bahia. 
• Modernização da Infra-estrutura dos Laboratórios do Programa de Pós-Graduação do 

Laboratórios do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos. 
• Patologia Mamária Humana, animal e experimental relacionadas ao diagnóstico cito e 

histopatológico de lesões mamárias. (Período: março de 2006 até o presente momento 
• Prevalência de aglutininas anti-leptospiras no rebanho eqüino da microrregião do Recôncavo 

Baiano. 
• Resposta tecidual local ao implante da abraçadeira de náilon e do fio cirúrgico de náilon em 

ratos. 
• Sexagem de Espermatozóides Ovinos por Centrifugação em Gradiente de Densidade. 
• Utilização da Lidocaína 2% com Vasoconstritor e Ropivacaína 0,75% no Bloqueio Retrobulbar 

em Coelhos (Oryctolagus Cuniculus). 
• Investigação epidemiológica de Sarcocystis neurona e Neospora sp em equinos e asininos 

criados no Estado da Bahia (2009-2011). 
• Investigação molecular e sorológica de Hammondia heydorni, Neospora caninum e 

Toxoplasma gondii em bovinos e caprinos oriundos de abatedouros no estado da Bahia. 
• Freqüência molecular de protozoários toxoplasmatíneos em galinhas (Gallus domesticus) e 

isolamento de Neospora caninum em animais soropositivos. 
• Implantação de técnicas avançadas para o diagnóstico da neosporose e toxoplasmose animal 

no estado da Bahia. 
• Investigação de Toxoplasma gondii em pardais (Passer domesticus) capturados no estado da 

Bahia. 
• Avaliação farmaco-toxicológica doextrato aquoso e de frações glicoflavonoídicas de 

Chenopodium ambrosioides (mastruz) sobre parasitos de caprinos e bovinos. 
• Detecção de mutação no gene p53 em frangos, decorrente da exposição a aflatoxinas por 

PCR-RFLP. 
• Desenvolvimento, padronização e validação de PCR-RFLP para o biomonitoramento de 

frangos expostos a aflatoxina. 
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• Levantamento epidemiológico para detecção de anticorpos contra o vírus da artrite 
encefalite caprina na microrregião de Juazeiro, Bahia.  

• Levantamento sorológico da leucose enzoótica bovina no Estado de Sergipe. 
 

• Prevalência sorológica da Brucella ovis em rebanhos ovinos de municípios da microrregião de 
Feira de Santana, Bahia e caracterização dos sistemas de produção. 

• Pesquisa de anticorpos para a Dengue em animais silvestres 2010/2011.  
• Proposta de um Sistema de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose Bovina no Estado da 

Bahia: Caracterização Molecular e Analise Espacial da Distribuição de Mycobacterium Bovis 
no Estado. 

• Prevalência da Leptospirose no Rebanho Eqüino da Microrregião do Recôncavo do Estado da 
Bahia. 

 
Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 
Serviços à comunidade no Hospital Prof. Renato de Medeiros Neto/ UFBA 
 

• Exames post-mortem e histopatológico mediante técnica de necropsia e coleta de materiais 
para exames diversos, além de acompanhamento de processamento histológico com leitura 
de lâminas e com emissão de laudos anátomo-patológicos e histopatológicos 

• Produção de folhetos instrutivos sobre guarda responsável e transmissão de zoonoses 
• Serviço de Análises Parasitológicas  
• Serviço de Análises Toxicológicas  
• Laboratório de Bacterioses (isolamento bacteriano, antibiograma e sorologia para 

leptospirose) 
• Laboratório de Viroses (Prova de imunodifusão ágar gel para caprino, artrite encefalite e 

vacina para papilomatose canina e bovina) 
• Laboratório de Análises Clínicas/LAC 
• Serviço de Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais  
• Serviço de Oftalmologia Veterinária 
• Serviço de Emergência de Pequenos Animais 

 
Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e pós-graduação 
 
No segundo semestre foi realizado o Curso de Biologia Molecular em caráter de Curso de Extensão 
para a comunidade científicas e Profissionais que exercem as suas atividades em laboratórios de 
diagnóstico de animais, havendo participação de 80 pessoas entre alunos de graduação, pós-
graduação e profissionais de áreas afins.  
 
Intercâmbio de natureza acadêmica 

 
• Projeto PROCAD novas fronteiras edital 08/2008 submetido à Capes pelo Programa de pós-
graduação em Ciência Animal nos Trópicos, da Universidade Federal da Bahia (instituição lider) em 
consonância com o Programa de Pós-graduação em Cirurgia Veterinária da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal – UNESP. 
 
Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade/Órgão 

  
• UFBA e UFMG - Cooperação técnico-científica e cultural, com vistas ao desenvolvimento de ações 
conjuntas no grupo de pesquisa do CNPq: Patologia Mamária Humana, animal e experimental 
relacionadas ao diagnóstico cito e histopatológico de lesões mamárias. 
 
Informações complementares 
 
A administração do Hospital Veterinário, ao longo do ano de 2010, continuou em um trabalho 
conjunto com os corpos docente e técnico-administrativo, empenhando-se, fundamentalmente, em 
gerenciar e a reduzir os custos inerentes às suas atividades de ensino e de extensão, tendo, 
entretanto, a preocupação em manter e disponibilizar condições satisfatórias para a realização das 
atividades didática e extensionista.  
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Paralelamente a este trabalho, essa administração continuou empenhando-se também em buscar 
mecanismos concretos para propiciar melhorias infra-estruturais, operacionais e de acesso dos 
corpos docente, técnico e, especialmente, discente, por exemplo, às inovações terapêuticas e 
tecnológicas, através de propostas de convênios com laboratórios e empresas que comercializam 
produtos médico-veterinários.  
 
Temos a certeza de que a postura adotada por esta administração continuou pautando-se em 
princípios democráticos por ter sido justa e participativa, voltada para o resgate do nome, dos 
valores morais, dos princípios éticos, da consciência do papel gerador e divulgador de ciência dos 
profissionais e discentes que nele trabalham e estudam, respectivamente, muito embora sempre 
restando muito a realizar. 


