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1. UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 
       
       

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
1. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2007 
1.1. Área Administrativa e de Informática 
1.1.1. Reforma do Auditório; 
1.1.2. Continuação da padronização das salas do 1º andar; 
1.1.3. Reforma e ativação do LAB2; 
1.1.4. Criação do Núcleo de Estudos em Conjuntura em ADM; 
1.1.5. Melhoria da Segurança; 
1.1.6. Capacitação dos funcionários; 
1.1.7. Implantação do sistema de empréstimo on-line na biblioteca; 
1.1.8. Inserção das dissertações e teses na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações/ BDTD;  
1.1.9. Reestruturação do espaço físico da biblioteca; 
1.1.10. Ampliação do parque de informática; 
1.1.11. Aquisição de 250 novos títulos de livros; 
1.1.12. Tornar operacional o portal www.adm.ufba.br; 
1.1.13. Projeto do tabuleiro digital da EAUFBA; 
1.1.14. Aumento da capacidade da rede local de internet da Escola; 
1.1.15. Implantação de Sistemas de Informações Gerenciais Acadêmicos e Financeiros na Pós-Graduação; 
1.1.16. Implantação da tecnologia de vídeo conferencia da sala 20; 
1.1.17. Melhoria nos sistema de comunicação (correio eletrônico colaborativo). 
1.2. Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
1.2.1. Implantação do programa PET – Programa Educação e Trabalho; 
1.2.2. Ampliação da Avaliação Institucional; 
1.2.3. Discussão da Reforma Curricular; 
1.2.4. Fortalecimento do Programa de Capacitação docente Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado; 
1.2.5. Articulação com os estudantes para revisão curricular. 
1.3. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
1.3.1. Iniciar a segunda turma do Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social; 
1.3.2. Realizar pelo menos 10 projetos de pesquisa; 
1.3.3. Realizar 01 evento internacional; 
1.3.4. Realizar 06 Encontros CIAGS (palestras periódicas abertas ao público); 
1.3.5. Participar de pelo menos 02 eventos internacionais e 04 eventos nacionais; 
1.3.6. Realizar novas parcerias; 
1.3.7. Manter o portal www.gestaosocial.org.br ; 
1.3.8. Desenvolver os cursos iniciados em 2006 (turma 1 do Mestrado Multidisciplinar em 

Desenvolvimento e Gestão Social; Turma de Especialização em Gestão do Desenvolvimento e 
Responsabilidade Social; Turma EAD de Especialização em Desenvolvimento Regional 
Sustentável). 

1.4. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
1.4.1. Cadernos NPGA; 
1.4.2. Implantação do novo currículo do Eixo Acadêmico dos cursos (Mestrado/Doutorado); 
1.4.3. Reforma do novo layout da Secretaria do NPGA; 
1.4.4. Tabuleiro Digital; 
1.4.5. Sistema de Informação Integrada; 
1.4.6. Instalação do novo espaço do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Publicações – NAPP. 
 
2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO 

IMPLEMENTADAS 
2.1. Área Administrativa e de Informática 
2.1.1. Elaboração do projeto para reforma do auditório e encaminhamento para o Banco do Brasil a fim 

de que a referida instituição venha a financiar a obra. Estamos no aguardo do atendimento da 
solicitação. No entanto, há a pretensão da criação do Centro de Convivência, com expectativa de 
ser financiado com recurso de Emenda Parlamentar. Este Centro contempla a criação de um novo 
auditório, bem como de uma biblioteca, uma videoteca e um anfiteatro. Vale ressaltar que em 
2007, foram realizadas as seguintes melhorias no auditório: aumento do número de pontos de 
rede e modernização o sistema de gravação e reprodução de áudio; 

2.1.2. Melhoria nas condições das salas de aula do 1º andar a fim de padronizá-la com as do 2º. Desse 
modo, foram feitas as seguintes alterações: conclusão da padronização dos quadros 
(negro/branco); aquisição de mesas para professor, com adaptação para computador, para as 
salas 03, 05, 07, 09, 11; instalação de computador para professor em todas as salas; instalação 
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de projetor fixo e tela de projeção nas salas 01 e 07; mudança de todas as portas das salas de 
aula. 

2.1.3. Por motivo de falta de recursos financeiros, não foi possível a ativação do LAB2; 
2.1.4. Criação do Núcleo de Estudos em Conjuntura em ADM; 
2.1.5. Instalação de sistema de vigilância por vídeo e portão eletrônico no 3º andar, bem como a 

conclusão do gradeamento da área externa da Escola; 
2.1.6. Liberação, dos funcionários interessados, para participação nos cursos fornecidos pelo 

CDH/UFBA. 
2.1.7. Implantação do empréstimo on-line na biblioteca, com a disponibilidade de 90% do acervo; 
2.1.8. Participação no treinamento para a implantação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, 

com previsão de inserção na base de dados em 2008; 
2.1.9. Modernização da infra-estrutura física e tecnológica da biblioteca, com aquisição de 

computadores, impressora, teclados pins, leitor de código de barras e estantes; 
2.1.10. Expansão e modernização do parque computacional da Escola, com a aquisição de 20 

computadores novos. Os computadores foram distribuídos aos seguintes setores: Biblioteca, 
Núcleo de graduação, Núcleo de Informática, algumas salas de professores do 2º andar e 3º 
andar, SAEG, APOIO, Vice-Diretoria, Diretoria e Assessoria; 

2.1.11. Aquisição de 31 novos títulos de livros, totalizando 121 novos exemplares; 
2.1.12. Modernização do portal da EAUFBA (www.adm.ufba.br)  tornando-o mais dinâmico e operacional; 
2.1.13. Instalação do tabuleiro digital no 3º andar, composto de 6 (seis) computadores com acesso livre; 
2.1.14. Aquisição e instalação de equipamentos ( switchs) de rede de alta velocidade; 
2.1.15. Implantação do Sistema de Informações Gerenciais no NPGA; 
2.1.16. Instalação da câmera de vídeo conferência na sala 20, porém o processo de implementação do 

sistema funcional está em andamento; 
2.1.17. Aquisição de um software de correio eletrônico colaborativo, porém ainda não foi implementado; 
Além das metas estabelecidas em 2007, outras atividades foram desenvolvidas a saber: Elaboração de 
Projeto Elétrico e acompanhamento do planejamento estratégico da Escola; 
2.2. Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
2.2.1. Continuidade do estudo de viabilização para implantação do Programa Educação e Trabalho; 
2.2.2. Reuniões sistemáticas com chefes de departamentos e colegiados e com a Diretoria para 

implantação, a partir de 2008, da avaliação institucional; 
2.2.3. Implantação do novo curriculum do curso de secretariado. No curso de administração, ainda 

continua a discussão para a reforma curricular; 
2.2.4. Continuidade do incentivo ao programa de capacidade de docente; 
2.2.5. Realização de reuniões periódicas com estudantes, sindicatos, Diretórios Acadêmicos para 

implantação do novo curriculum. 
2.3. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 

Todas as metas foram realizadas, com exceção dos Encontros CIAGS, que foram realizados 
apenas 03 vezes e não 06, conforme previsto. Os principais motivos foram: (a) a grande demanda 
de trabalho exigida na organização da VI Conferência da Rede Regional América Latina e Caribe 
da International Society for Third Sector Research, sendo o foco de atenção principal da equipe 
de maio a novembro de 2007; (b) a oferta de 10 cursos de curta duração — Oficinas de Gestão —
anteriormente não previstos. 
Algumas metas foram realizadas além do esperado, como os eventos internacionais (forma dois e 
não, um), a quantidade de projetos de pesquisa desenvolvidos e a participação em eventos. 

2.4. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
Todas as metas acima foram atendidas exceto o item 1.4. que não foi implementada devido a 
mudanças na equipe responsável pelo desenvolvimento do sistema, mas encontra-se em fase de 
conclusão para teste do sistema.  
 

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
3.1. Núcleo de Graduação (NUGRAD) 

• Avaliação do Projeto Experimental- ADM001/ADM012- Introdução à Administração - visando a 
integração Graduação/Pós-Graduação e a racionalização da carga horária de oferta externa do 
Departamento: demanda de 680 alunos no ano de 2007 o DEO atendeu 480. 

3.2. 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 17 alunos de graduação (Bolsas 
PIBIC, CNPq e Programa Permanecer), com ênfase na metodologia de Residência Social; 
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• Implementação nos dois semestres letivos da graduação da disciplina “Gestão em Economia 
Solidária”, em caráter de ACC (Atividade Curricular em Comunidade), com ênfase na 
metodologia de Residência Social. Participaram cerca de 40 estudantes; 
• Implementação da Residência Social nas estruturas curriculares dos cursos de pós-graduação 
lato e stricto sensu. 

3.3. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
• A implantação da meta estabelecida no item 1.4.2. implica diretamente na melhoria do ensino 
de pós-graduação. Iniciada a primeira turma em 2007, a fase de qualificação para doutorado ou 
mestrado ocorrerá em de 2008 quando será avaliado o sistema como um todo. 
 

4. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
4.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 

• Residência Social; 
• Interdisciplinaridade; 
• Atividades em EAD 
 

5. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA  
5.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 

• Ação Coletiva e Justiça Social Global: o Engajamento e a Práxis da Ação Social em Escala 
Transnacional; 
• Autonomia & Accountability: Redefinindo Padrões na Regulação de Serviços Públicos; 
• Avaliação, Informação e Formação; 
• Bases Teóricas e Metodológicas da Administração Política; 
• Capital Social, Solidariedade e Justiça: a Percepção dos Atores nas Organizações do Estado e 
da Sociedade Civil; 
• Comunidades de Prática como Bases da Aprendizagem em Processos de Desenvolvimento Sócio-
territorial; 
• Cooperação e Propensão ao Empreendedorismo: Vicissitudes nos APLS do Estado da Bahia; 
• Descoberta de Conhecimento em Bases Públicas de Dados: Sistemas de Apoio à Decisão 
Estratégica na Área Social; 
• Eco-luzia - Potencial para a Algicultura Solidária; 
• Gestão da Diversidade Cultural — os Mundos da Petrobrás; 
• Gestão de Empreendimentos Culturais e Criativos; 
• Globalização e Contestação: Organizações Reticulares e Gestão Transnacional do Fórum Social 
Mundial; 
• Identidade, Música e Gestão Cultural - o Impacto da Axé Music na Economia e na Cultura; 
• Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia Social; 
• Internet, Governo Eletrônico e Sociedade Civil NO Brasil: Realidades, Possibilidades e Limites 
da Democracia; 
• Mapeamento de Organizações e Interorganizações Sócio-Produtivas do Estado da Bahia- 
Tradições, Inovações e Desenvolvimento Social; 
• Maricultura Familiar Solidária no Baixo Sul Baiano – MARSOL; 
• Metodologias Não-convencionais para a Gestão Social; 
• 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; 
• Perfis da Gestão do Desenvolvimento Sócio-Territorial e Interorganizações; 
• Planejamento e Gestão da Cultura e do Turismo; 
• Projeto Eco-Luzia II - Rede de Economia Solidária; 
• Qualidade Ambiental das Águas e da Vida Urbana em Salvador; 
• Responsabilidade Social: Ações da Empresas Filiadas ao Instituto Ethos – Salvador; 
• Solidariedade e Justiça Social: a Ação dos Gestores de Organizações Não-Governamentais; 
• Ação Coletiva e Justiça Social Global: o Engajamento e a Práxis da Ação Social em Escala 
Transnacional; 
 

5.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
• Gestão da Tecnologia, Inovação e Competitividade:  

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

 Comunicação Organizacional Interna na Bahia; 
 Desenvolvimento Regional a partir de Clusters Produtivos: o caso da agroindústria da soja 

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

no Estado da Bahia; 
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 O Papel da FAPESB na construção e consolidação do Sistema Local de Inovação: um estudo 
comparativo com FAPESP; 

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

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

resultados; 
• Gestão de Instituições, Finanças e Políticas Públicas: 

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

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

Brasil e da Espanha. 
• Poderes Locais, Organizações e Gestão: 

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

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

 Estrangeiros nas Organizações Baianas: Interculturalidade e Impactos no Desenvolvimento 
Local; 

 Identidade, Cultura e Organizações: O papel da etnicidade na criação, desenvolvimento e 
consolidação de organizações associativas baianas; 

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

de uma economia local/global; 
• Ensino e Aprendizagem: 

 Pesquisa sobre Capacitação Docente e Pós-Graduação 
• Globalização, Política e Modelos de Gestão Internacional: 

 Contestação Internacional e Controles Democráticos; 
 Análise do Projeto ALFA-AMELAT XXI Mestrado Internacional à Distância sobre "Estudios 

Latino-Americanos" (União Européia); 
 Dilemas e Desafios na Construção de uma nova Governança Ambiental Global; 
 Gestão de Redes de Cooperação Interempresariais: em busca de espaços dinamizadores do 

aprendizado e da inovação;  
 Globalização e contestação: organizações reticulares e gestão transnacional do Fórum 

Social Mundial;  
 Solidariedade internacionais e transnacionais, visões comparadas da França e do Brasil 

(UFBA, UFRGS, Paris-1, Sciences Po) -  Projeto CAPES-COFECUB. 
  

6. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
6.1. Núcleo de Extensão (NEA) 

• Seminários, Palestras e Videoconferências: 
 Seminário Aprendendo a empreender; 
 Correios - Palestras e Videoconferência; 
 Gestão do Conhecimento: Construindo redes de colaboração e inovação na empresa; 
 Cenário Mundial: Foco Correios; 
 Excelência no atendimento e relacionamento com clientes. 

• Consultoria 
 Projeto Frangovos; 
 Projeto Portal eletrônico; 
 Projeto Espaço de lazer; 
 Projeto Programa de estágio (ADESOL); 
 Projeto Mordomia 

 
6.2. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 

• Encontros CIAGS: 
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 Aquecimento Global: Desafios para a Governança Ambiental Global; 
 Relatos da Conferência Internacional Ethos sobre Responsabilidade; 
 Marco Legal do Terceiro Setor no Brasil: Avanços, Limites e Novos. 

• Oficinas de gestão: 
 Aglomerações Produtivas; 
 Análise de Políticas Sociais; 
 Cultura e Política na Bahia Contemporânea; 
 Economia Solidária; 
 Gestão em Rede; 
 Metodologias não Convencionais para a Gestão Social; 
 Responsabilidade Social Empresarial; 
 Tecnologias Sociais; 
 Indicadores Sociais; 
 Práticas e Instrumentos de responsabilidade social empresarial 

 
7. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
7.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 

• VI Conferência da Rede Regional América Latina e Caribe da International Society for Third 
Sector Research;  

• II Escola de Verão MOST/UNESCO para América Latina e Caribe: Políticas e Gestão Social do 
Desenvolvimento Local; 

7.2. Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
• Mostra de Projetos Gestão de Secretariado; 
• Curso de Inovação Tecnológica; 
• Curso de Comunicação Escrita e Eletrônica; 
• Curso de Produção de Textos Acadêmicos; 

7.3. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
• XI Colóquio Internacional sobre Poder Local, promovido pelo NEPOL/CIAGS. 
• Pós EnANPAD – Seminário de apresentação dos trabalhos do NPGA selecionados para O Encontro 

da ANPAD; 
• II Fórum Social Nordestino 
• Palestras diversas, tais como: - Embaixador Antônio Patriota, embaixador do Brasil nos EUA;  

Pascale Dufour, Université de Montreal; Philippe Copinschi, Sciences Po (França), oficina sobre 
geopolítica do petróleo;  Guillaume Devin (Sciences Po) - Palestra sobre a União Européia 

 
8. INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA 
8.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 

• Vinda do Pesquisador Visitante Prof. Dr. Eduardo Davel (Teluq/UQAM – Canadá); 
• Residências Sociais dos Estudantes de Mestrado fora do país (Índia, Inglaterra e França); 
• Participação e apresentação de trabalhos em eventos internacionais (XXVI Congreso de la 

Asociación Latinoamericana de Sociologia — Latinoamérica en y desde el Mundo: Sociología y 
Ciencias Sociales ante el Cambio de Época: Legitimidades en Debate; VI Conferência Regional 
América Latina e Caribe da ISTR) e nacionais (XXXI ENANPAD; I ENEPQ; Seminário Nacional 
Movimentos Sociais, participação e democracia; XIII Congresso Brasileiro de Sociologia - 
Desigualdade, Diferença e Reconhecimento; XIII Encontro de Ciências Sociais do Norte 
Nordeste); 

• 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) 

• Convênios, cooperações ou parcerias vigentes em 2007: International Society for Third Sector 
Research; Instituto Invepar/CLN; SETRE/Governo da Bahia; Banco do Brasil; Petrobras; MCT – 
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Ministério de Ciência e Tecnologia e FINEP – Financiadora Estudos e Projetos, através do Fundo 
Verde e Amarelo; FAPESB – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia; CNPQ - 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico; UNESCO; PPGA/UFRGS 

 
9.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 

• Dinter/EAUFBA/UDESC 
• Parceira SENAI/CIMATEC 
• Projeto CAPES/COFECUB 
• NPGA/DESENBAHIA 
 

10. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS Á UNIDADE 
10.1. CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 

• Prêmio Giovanni Ferraro - Melhor tese de Doutorado em Planejamento Territorial e Políticas 
Públicas da Itália, Sociedade Italiana de Urbanistas e Universidades Italianas (IUAV, La 
Sapienza, Politécnico de Milão) — Profa. Rosana Boullosa (Coordenadora da Residência Social e 
Professora do Mestrado). 

10.2. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 
• A Profa. Vera Lúcia Peixoto Santos Mendes (NPGA/UFBA) recebeu, em setembro de 2007, 

02(dois) prêmios de Melhor Trabalho da Divisão Acadêmica Administração APS - Pública e 
Gestão Social, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração – 
ANPAD, e Melhor trabalho da categoria pôster, pelo júri popular no Qualihosp 2007, intitulado 
“Gestão da informação nos Hospitais: um estudo em Salvador – Ba”. Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – EAESP/FGV; 

•  Marcio Nery Cardoso, ex-aluno do MPA, recebe prêmio pela TOP SOCIAL 2007, promovido pela 
ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Capítulo BA), ADVB (Associação dos 
Dirigentes de Marketing e Vendas da Bahia) e ACB (Associação Comercial da Bahia). Pelo 
Projeto de Sensibilização para a Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis – Natal Reciclado.  

•  
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
11.1. Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA) 

• Livro editado 
 George Melo Barreto, ex-aluno do MPA. Turismo de proximidade via Vôos Charters. 

Salvador, BA: Dendê, 2007. 
• Trabalhos de Conclusão do NPGA concluídos em 2007 

 Mestrado Acadêmico: 16 dissertações 
 Mestrado Profissional (Curso de Pós-Graduação em Gestão Executiva): 34 dissertações  
 Doutorado: 11 teses 
 Programa CPA – Capacitação Profissional Avançada/Cursos de Especialização: 
 Administração 07/01 – 33 alunos 
 Administração 07/02 – 15 
 Gestão de Pessoas – 07/01 : 29  
 Gestão de Pessoas – 07/02 : 17   
 Administração de Serviços 07/01 – 17 
 Gestão da Comunicação Organizacional Integrada 07/01 – 43  
 Finanças Empresariais – 07/01: 29 
 Administração Hospitalar 07/01 : 37 

 
12. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2008 
12.1.    Área Administrativa e de Informática 

• Execução do Projeto Elétrico; 
• Reforma o espaço da cantina; 
• Acompanhamento do Planejamento Estratégico; 
• Conclusão da padronização das salas do 1º andar; 
• Criação do Setor de Gestão de Pessoas; 
• Melhoria e manutenção da infra-estrutura da Escola; 
• Ativação do Laboratório 2 de informática; 
• Construção do Centro de Convivência; 
• Reforma da área do térreo; 
• Reforma da sala de aula nº 06, dotando-a de condições especiais na infra-estrutura; 
• Inserção das dissertações e teses na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações/ BDTD; 
• Reestruturação do espaço físico da biblioteca; 
• Continuidade da modernização da infra-estrutura tecnológica. 
• Continuidade da disponibilidade do acervo de monografias e periódicos no Pergamum. 
• Aquisição de 200 títulos de livros. 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2007 

 - 13 - 

• Aumentar o quadro funcional de apoio à biblioteca para 2 assistentes administrativos 
• Separar a rede local em administrativa e acadêmica; 
• Capacitação dos funcionários do Nucinfo; 
• Melhorar as instalações físicas do LAB1; 
• Concluir o PDI da EAUFBA; 
• Implementar correio eletrônico colaborativo no NPGA ; 
• Expandir rede local nas salas dos professores do 2º andar, rede do térreo e modificar rede do 

NUGRAD; 
• Montar equipe do Núcleo de Informática; 
• Criar a intranet no www.adm.ufba.br com aplicações gerenciais específicas; 
• Dar continuidade ao projeto do tabuleiro digital da EAUFBA no  térreo e 1º andar; 
• Concluir a implementação da vídeo conferência no 3º andar; 
• Auxiliar o NUGRAD nas pesquisas de avaliações de Professores a cada semestre. 
 

12.2.    Núcleo de Graduação (NUGRAD) 
• Ampliação da Avaliação Institucional; 
• Discussão da Reforma Curricular no curso de administração; 
• Fortalecimento do Programa de Capacitação docente Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado; 
• Articulação com os estudantes para revisão curricular do curso de administração. 
 

12.3.    CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social) 
• 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; 

• Iniciar a terceira turma do Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social; 
• Iniciar a segunda turma da Especialização em Gestão do Desenvolvimento e Responsabilidade 

Social; 
• Iniciar a segunda turma do curso de Especialização em Desenvolvimento Regional Sustentável 

na modalidade EAD; 
• Realizar pelo menos 10 projetos de pesquisa; 
• Realizar 01 evento; 
• Realizar 06 Encontros CIAGS (palestras periódicas abertas ao público); 
• Participar de pelo menos 02 eventos internacionais e 04 eventos nacionais; 
• Realizar novas parcerias; 
• Manter o portal www.gestaosocial.org.br. 
 

12.4.    Núcleo de Pós-Graduação em Administração  
• Consolidação do Eixo Acadêmico do NPGA; 
• Desenvolvimento do DINTER com a UDESC; 
• Aprofundamento da participação de docentes e discentes em eventos acadêmicos; 
• Apoio à publicações de docentes e discentes de destaque nacional e  internacional; 
• Desenvolvimento do Curso de Especialização em Gestão Empresarial/Petrobrás; 
• Aprofundamento da internacionalização do Programa de Pós-Graduação; 
• Construção de sala para professores visitantes, nacionais e internacionais; 
• Racionalização do espaço da secretaria do NPGA; 
• Desenvolvimento do Curso de Gestão Financeira na modalidade EAD/Banco do Brasil; 
• Construção de sala para gestão do Curso de EAD do Banco do Brasil; 
• Aberturas de novos conteúdos de cursos de Especialização; 
• Redefinição do Mestrado Profissional. 
 

ESCOLA DE DANÇA 
 

A Escola de Dança da UFBA, em 2007, desenvolveu suas várias atividades acadêmicas, 
administrativas e artísticas em melhores condições de instalações físicas. Foram concluídas as obras nos 
Núcleos de Apoio Acadêmico, Administrativo e Técnico-Artístico, assim como no Teatro do Movimento. O 
Teatro do Movimento, após conclusão da reforma, com tratamento acústico e sonoro, se tornou um 
espaço cênico singular, excelente para performances coreográficas de caráter experimental e de 
pesquisa de linguagem. Este teatro, com seu espaço vazio e contínuo, sem a rigidez pré estabelecida de 
locus definido na relação palco x platéia é um importante ambiente para o desenvolvimento de projetos 
investigativos de dança, atendendo às criações artísticas tanto no âmbito da Graduação como da Pós 
Graduação. Foi possível também desenvolver, no Teatro do Movimento, durante o ano de 2007, uma 
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programação regular de espetáculos coreográficos facilitando o acesso da população a performances de 
Dança Contemporânea contribuindo, assim, para formação de platéia.  
 

O Grupo de Dança Contemporânea da UFBA, contando com o apoio do Fundo de Cultura da 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e do Programa Permanecer, teve uma atuação extremamente 
significativa com participação no evento internacional realizado na Escola de Dança, Assembléia Geral 
das Américas 2007 da World Dance Alliance- WDA, assim como, a convite da Petrobrás, apresentou 
espetáculo ILINX no Rio de Janeiro, na entrega da terceira edição do Prêmio Petrobras de Tecnologia e no 
Simpósio Dança e Universidade do Programa de Pós-Graduação de Dança da UFBA; 
 

O curso stricto sensu de pós-graduação em Dança implantou o site www.ppgdanca.dan.ufba.br, 
publicou o anuário de projetos Coletâneas de Resumos das pesquisas desenvolvidas por docentes e 
discentes do PPGDANCA e realizou o Simpósio de Pesquisa em Dança no âmbito da programação do World 
Dance Alliance- WDA, evento preparatório para a realização em julho de 2008 do Encontro de 
Pesquisadores em Dança na UFBA. Realizou também o Seminário de Pesquisa em Dança com os docentes 
convidados: Marco Giannotti (USP), Jorge Vieira (PUC-SP), Isaías Neto, Paulo Lima e Ricardo Miranda 
(UFBA), Theresa Calvet (UFMG) 
 
 
AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Ensino de Graduação 
 
1. Instalação, com a aquisição de aparelhagem específica, do Laboratório do Corpo onde são aplicadas 

técnicas contemporâneas de estudos do corpo, tais como: Pilates, Gyrokinesis e outros; 
2. Realização do IX e X Painel Performático, com ampla mostra de trabalhos artísticos dos alunos, 

resultados das atividades acadêmicas, com apresentações públicas, sob a coordenação dos professores 
David Ianitelli e Dra. Leda Ianitelli e direção geral de Dulce Aquino; 

3. O Teatro do Movimento apresentou, durante 2007, uma programação contínua, com destaque do 
espetáculo ILINX e do projeto “Nós e os de Casa”, com a participação do grupo Contempu´s e 
Mazurca, ambos formados por alunos da Graduação; 

 
Ensino de Pós Graduação 
 
1. Implantação do site www.ppgdanca.dan.ufba.br  onde serão cumpridas as diretrizes de divulgação do 

Programa, da produção intelectual dos docentes e discentes e das atividades, eventos e ações do 
PPGDança; 

2. Publicação do Anuário de Projetos – coletânea de Resumos das pesquisas desenvolvidas por docentes e 
discentes do PPGDança; 

3. Confecção de folder bilíngue com informações gerais do PPGDança; 
4. Realização do evento internacional “World Dance Alliance (WDA)- Assembléia das Américas 2007” 

(intercâmbio); 
5.Realização do Simpósio de Pesquisa em Dança, no âmbito da programação do WDA preparatório de 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Dança (a se realizar em julho/2008); 
6.Realização do Seminário de Pesquisa Em Dança, com participação de docentes convidados da USP, 

UFMG, PUC-SP e UFBA;  
7.Implantação do site do PPGDança; 
8.Participação de 6 docentes e 5 discentes, na reunião Científica da ABRACE – BH 2007; 
9.Publicação do Anuário de Projetos do PPGD, constando resumos de todas as pesquisas de docentes e 

discentes em andamento no programa; 
10. Realização de Exames de qualificação dos discentes Alexandre Molina e Rita Aquino; 
11. Apresentação do projeto de Curso em nível de Doutorado com parecer aprovado pela câmara de pós-

graduação da Ufba;  
12.Revisão e atualização da estrutura curricular; 
13.Início do processo de elaboração conjunta entre professores e alunos do Mestrado em Dança, de 

sistema de auto-avaliação do PPGDança; 
 
 Principais Projetos de Pesquisa  

   
1.Processos Corporeográficos e Educacionais em Dança – PROCEDA - Líder: Profª Drª Leda M. M. Ianittelli 
2.Laboratório Co-adaptativo – Lab-Zat  - Líder: Profª Drª Fabiana D. Britto 
3.Corpo Brincante - Líder: Profª Drª Eloísa Domenici  
4.Poéticas Tecnológicas da Dança - Líder: Profª Drª Ivani L. O. Santana 
5.Dança Ciência e Comunidade – Líder: Profº Drº Norberto Peña 
6.Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo - LAPAC – Líder: Prof.ª Dr.ª Dulce T. L. S. Aquino 
7.Memorial da Escola de Dança – Líder: Prof.ª Dr.ª Dulce T.l.S. Aquino 
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Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 
1. ENSAIO EM ESTUDO  
 “Células Satélites”, de Mara Guerrero (aluna PPGD) 
 “Bom de Quebrar”, de Verônica (BA) 
 
2.ENCONTRO COM ARTISTAS 
 Dia 03/maio: Ângelo Madureira e Ana Catarina (SP) 
 
3. CURSOS LIVRES – propostas de cursos ministrados por alunos de graduação e pós-graduação em 
Dança, sob a coordenação dos chefes de departamento e do coordenador do Núcleo Artístico da 
Escola de Dança; 
 

 Curso Pré-Universitário 
 Curso para Terceira Idade 
 Contact Improvisation 
 Curso de Dança do Ventre 
 Condicionamento Corporal/Pilates 
 Aulas de Gyrokinesis 
 Ballet Clássico 
 Curso de Dança do Salão 
 Curso de Dança Afro 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS DEPARTAMENTOS DE TÉCNICAS E PRÁTICAS CORPORAIS E TEORIA 
E CRIAÇÃO COREOGRÁFICA AO LONGO DE 2007 
 
Dentre as atividades oferecidas ao longo do semestre, constam: 
 
Janeiro, Fevereiro e Julho – docentes doutores lecionam no Curso de Especialização em Estudos 
Contemporâneos de Dança no Rio de Janeiro em parceria com a Faculdade Angel Vianna;  
 
Dia Internacional da Dança (29 de abril) – organização e apresentação de alunos e do Grupo de Dança 
Contemporânea (trechos do espetáculo Ilinx). O evento foi realizado no Terreiro de Jesus e assistido por 
grande público da cidade de Salvador; 
 
Julho – IX Painel Performático da Escola de Dança – Teatro do Movimento, envolvendo toda a comunidade 
acadêmica da escola. O público excedeu a quatrocentas pessoas; 
 
Abril – o GDC é convidado a se apresentar no Intercontinental Summer Dance Festival promovido pela 
University of Wisconsin, nos Estados Unidos, desistindo por falta de apoio financeiro para a compra de 
passagens; 
Abril – Chefes de Departamento da Escola viajam para o México para encontro da Comissão de 
organização do evento internacional “Assembléia Geral das Américas 2007”, com a Diretoria da World 
Dance Alliance, composta por membros de diversos paises das Américas; 
 
Julho – Performance colectiva internacional com a participação da profa. Ivani Santana. (dança-
telemática). Trabalho resultante do Proyecto Paso. Realizada entre Sevilla/Espanha (Salud Lopez en lugar 
de creación; idealizadora do projeto), Tempe/EUA (John Mitchell- Arizona University); Santiago/Chile 
(Vicente Ruiz Universidad Mayor), Salvador/Brasil (Ivani Santana GP Poética Tecnologica na Dança/UFBA); 
  
Agosto a Outubro – Projeto “Nós e os de Casa”- Apresentação artística do GDC e dos grupos CoMteMpu’s e 
“Mazurca” no Teatro do Movimento. Todos os trabalhos foram desenvolvidos no âmbito da Escola. 
Aproximadamente 800 pessoas assistiram esses espetáculos; 
 
Setembro – LE MOI, LE CRISTAL ET L´EAU, espetáculo criado pela profa. Ivani Santana durante residência 
artística no Centre Choregraphique National, concedida como Prêmio durante o Monaco Dance Forum 
2006. O espetáculo fez parte do evento SECOND NATURE, Arborescence et Territoires Électroniques - 
apresentado no Pavillon Noir, 14 e 15/09/2007; 
 
Setembro – Seminário de Estudos do Eixo e Alinhamento Corporal na Dança, coordenado por Antrifo 
Sanches, contando com a participação de docentes de Estudos do Corpo e de professores substitutos do 
Departamento I. Seus resultados contribuíram para novas abordagens e entendimentos de ensino dos 
Módulos Estudos do Corpo I e II; 
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Setembro e Outubro – Projeto “Imagens do Corpo” – Apresentação de vídeos, filmes e documentários com 
mediação e discussão. Este projeto obteve grande sucesso em sua proposta piloto, alcançando um público 
de 150 pessoas em suas duas sessões iniciais. A grande maioria do público, efetivamente participou nas 
discussões e debates. Em 2008, com base na experiência e resultados obtidos em 2007, este projeto 
deverá ser uma atividade no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Dança, contando com a 
participação de pesquisadores, artistas e film makers de áreas distintas prevendo um alcance maior de 
divulgação e de público; 
 
Outubro – Seminário Interno de Pesquisa PIBIC e IC Junior, coordenado pelos profs. Norberto Pena e 
Eloísa Domenici. Este evento visou difundir as pesquisas de bolsistas IC Junior e PIBIC da Escola de Dança, 
que foram realizadas no período 2006-07. Contou com uma significativa participação de alunos de 
graduação e de pós-graduação da Escola de Dança (aproximadamente 120 pessoas); 
 
Maio a Dezembro – “Pilates da Casa” – Projeto de Extensão proposto e ministrado pela profa. Maria 
Albertina Grebler e oferecido a funcionários da Escola, com excelente repercussão junto aos mesmos – 12 
funcionários usufruíram desta proposta em 2007. Vale ressaltar que este projeto só foi possível com a 
criação do Estúdio do Corpo, espaço com equipamentos de Pilates e instrumentos variados de trabalho 
corporal, concluído em março de 2007; 
 
Agosto a Novembro – Curso de Extensão “Dança Moderna Básica”, ministrado pelo Prof. Antrifo Sanches 
para as comunidades interna e externa de dança. Este curso surpreendeu pela procura, atingindo o 
número máximo de alunos – 32 alunos em sala; 
 
Agosto a Dezembro – Projeto “Poéticas da Diferença”: Oficinas de Dança para pessoas com necessidades 
especiais. Projeto desenvolvido pela mestranda em Dança, Eleonora Santos, e coordenado pela profa. 
Denise Coutinho. Atendeu a 40 adolescentes da comunidade com necessidades especiais diversificadas. 
Estes adolescentes realizaram algumas apresentações artísticas, resultantes da proposta, em diferentes 
espaços da cidade; 
 
Setembro a Dezembro – Grupos de Estudos de Dança e Política, coordenado por Jussara Setenta e Adriana 
Bittencourt. Este grupo de estudos contou com a participação de alunos de graduação e de pós-graduação 
(bolsistas ou não), estimulando a interação crítica e reflexiva sobre assuntos referentes à sua proposta 
temática, integrando alunos de diferentes níveis acadêmicos; 
 
Novembro – Evento Internacional de Dança – Assembléia Geral das Américas 2007, uma parceria da Escola 
de Dança com a World Dance Alliance e o Simpósio Dança e Universidade, promovido pelo Programa de 
Pós-Graduação em Dança. Estes 2 eventos contaram com a participação de mais de 40 pesquisadores de 
dança estrangeiros representando 9 países, sendo 7 das Américas e 2 da Ásia. Contou ainda com outros 45 
participantes, proponentes de atividades no evento, advindos de diferentes estados brasileiros. A 
programação do evento incluiu 7 workshops, 4 minicursos, 10 mesas redondas, cada uma com 4 
expositores e 1 mediador, 4 mesas temáticas, 8 palestras com demonstrações, 1 exposição, 25 
apresentações artísticas e 5 reuniões propositivas e deliberativas da Diretoria da World Dance Alliance e 
do Comitê organizador do Simpósio Dança e Universidade. Atenderam a este evento, em suas diversas 
atividades, aproximadamente 700 pessoas; 
 
Novembro – o Grupo de Dança Contemporânea é convidado a se apresentar na entrega de Prêmios de 
Ciência e Tecnologia da Petrobrás no Rio de Janeiro; 
 
Novembro – Seminário de Pesquisa em Dança, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Dança, 
com a participação de professores-pesquisadores convidados da UFBa e de outras instituições 
universitárias, professores e alunos da Escola. Contou com a participação de aproximadamente 50 
pessoas; 
 
Dezembro – Temporada de 3 dias do Grupo de Dança Contemporânea no Teatro Vila Velha, com um 
público total de 700 pessoas; 
 
Dezembro – X Painel Performático da Escola de Dança, realizado em espaços dentro e fora da Escola, num 
evento que durou 4 dias. Foram mais de 40 trabalhos artísticos apresentados, com a participação de 140 
alunos dos cursos de graduação e de pós-graduação em Dança. Aproximadamente 900 pessoas atenderam 
ao evento; 
 
Eventos mais relevantes realizados pela Escola de Dança da UFBA em 2007 
 
1. Dia 12.04 - Seminário Teórico  Paisagens do corpo: imagem, corpo e cidade  
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Realização: PPG Dança em parceria com PPG Arquitetura e Urbanismo-UFBA e apoio do Mestrado em 
Artes Visuais-UFBA e CAPES-Cofecube 
Participantes: Henry Pierre Jeudy (Universidade de Paris 1I - França), Patrick Baudry (Universidade de 
Bordeaux 3 - França), Massimo Canevacci (Universidade de Roma - Itália) 
Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UFBA 
 
2. dia 11.04 -  Seminário Performativo:  SANDMANN : corpo, metrópole e fetichismos na comunicação 
visual 
Realização: PPG Dança em parceria com PPG Arquitetura e Urbanismo-UFBA e apoio do Mestrado em 
Visuais-UFBA  
Participantes: Massimo Canevacci (Itália) e Sheila Ribeiro (SP) 
Local: Escola de Dança – UFBA 
 
3. dias 09 e 10.04 – Workshop de dança com a coreógrafa Sheila Ribeiro (SP) 
Realização PPG Dança 
Local: Escola de Dança - UFBA 
 
4. II Seminário Artístico Interdisciplinar - encontro acadêmico com professores e pesquisadores de 
outras universidades, para intercâmbio de idéias e projetos.(carga horária: 4hs) 
Maio/2007 
dia 28 – intersemiose entre música e dança  
Profº Drº José Luiz Martinez – PUC/SP  
participação: Profª Drª Helena Katz – PUC/SP 
 
dia 29 – dança e mestiçagem  
Profº Drº Amálio Pinheiro – PUC/SP 
Profª Drª Helena Katz – PUC/SP 
 
dia 30 –  dança e conhecimento 
Profª Drª Helena Katz – PUC/SP 
 
5. Mini-curso Ética e Conhecimento  
dias  11,12,13 de junho  
Profª Drª Helena Katz – PUC/SP 
Carga horária: 18hs 
 
6. WDA 
dias 14 a 18/novembro 
 
7. Simpósio Dança e Universidade 
dias  14 e 15.11 
realização: WDA e PPGDança 
participantes: Profº Drº Eusébio Lobo (UNICAMP), Profª Drª Kátia Godoy (UNESP), Profª Drª Helena Katz 
(PUC-SP); Profª Drª  Helena Bastos (ECA-USP); Profº Drº Fernando Passos (PPGAC-UFBA) 
 
8. Seminário de Pesquisa  
dias 28 e 29/novembro 
Participantes: Profª Drª Thereza Calvet (FFCH/UFMG), Profº Drº Marco Gianotti (PPGAV/USP), Profº Drº 
Jorge Vieira (COS/PUC-SP); Profº Drº Ricardo Miranda (Física-UFBA); Profº Drº  Isaías Neto (Arquitetura-
UFBA); Profº Drº Paulo Lima (diretor da Fundação gregório de Matos) 
 

 Intercâmbios de natureza acadêmica 
 
Realização do curso de Especialização em Estudos Contemporâneos em Dança em convênio com 
Faculdade Angel Vianna – RJ 
 

 Convênios cooperações e parcerias de que participa o PPGDança 
 
Programa de Bolsistas da Casa Hoffmann – Fundação Cultural de Curitiba 
 

 Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados ao PPGDança 
 
Discentes: 
- Daniella Aguiar  - Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2007, o Edital No. 06/2007 de Apoio à 
Pesquisa e Projetos Artístico-Educativos em Dança (FUNCEB), e o Prêmio Yanka Rudzka - Edital Nº. 
09/2007 de Apoio à Montagem de Espetáculos de Dança no Estado da Bahia (FUNCEB). 
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ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 
1. INTRODUÇÃO  

A Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia – EEUFBA iniciou suas atividades 
com encerramento das comemorações de 60 anos de sua fundação, registrando êxito na conclusão 
dos projetos de eventos com o cunho de integração acadêmica, seminários de reflexões históricas 
da EEUFBA, seminários de desenvolvimento de profissionais dos serviços em relação à aproximação 
com as entidades de classe e integração entre outros serviços de saúde, obtendo assim, contribuição 
para a valorização cultural e preservação da história de enfermagem desta Escola. Esse marco 
representa a retomada da liderança institucional na sociedade, caracterizando-se inicialmente, 
como necessário a organização do Centro histórico da EEUFBA, com divulgação de sua história em 
seminários nacionais e internacionais, assim como, através de publicação em periódicos nacionais e 
internacionais da área. 

 
Por outro lado, a Escola vivenciou mais uma situação de greve dos funcionários técnicos 

administrativos que perduraram mais de três meses que sem dúvida causou um grande atraso nos 
andamento dos processos que envolviam o trabalho dos funcionários técnicos administrativos. 

 
2. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2007 E SEUS RESULTADOS: 

1)Implantar o novo currículo do curso de Graduação em Enfermagem em 2007.2. Foram 
implantadas novas disciplinas nos semestres 8º e 9º pela exigência do MEC, os demais estão em 
tramitação na Câmara de Graduação; 2) revisar e atualizar os regimentos internos da unidade e do 
colegiado de Pós-Graduação. Em tramitação o regimento da EEUFBA atualizado na comissão de 
análise das normas na EEUFBA; 3) continuar o processo de tornar mais visível e transparente a 
administração financeira de todos os projetos desenvolvidos nesta unidade seguindo a instrução 
normativa da Procuradoria Federal da União. Foram detectadas problemas de oficialização dos 
projetos de gestões anteriores a partir dos segmentos Internos e Externos da EEUFBA. Alguns foram 
solucionados em parte e outros se encontram em tramitação; 4) Melhorar a segurança em torno da 
unidade.  A área externa da EEUFBA foi isolada, e contribuiu para reduzir o número de assaltos e 
danos da estrutura física (quebra de vidros das janelas e arrombamento das portas e janelas). 5) 
realizar modernização do Centro de Tecnologia conforme plano proposto pela Unidade junto a Pro - 
Reitoria de Planejamento da UFBA-PROPLAD. Não foram liberadas as Taxas prometidas pela bancada 
como foi prevista. 6) a modernização e reestruturação dos Grupos de Pesquisa com a aplicação de 
financiamentos provindos dos Projetos de infra-estrutura. A Escola foi contemplada com dois 
projetos da FAPESB os quais foram destinadas para reforma e modernização, além de aplicar 
recursos próprios. 7) Buscar mecanismos de solução para acomodação de sem tetos do entorno da 
EEUFBA, através de ação conjunta pela Reitoria, Prefeitura de Campus, Instituições e Órgãos 
governamentais competentes. Foram adotadas medidas possíveis e emergenciais para resolução de 
problemas que não garante  seu equacionamento dada a complexidade que o envolve o que merece 
aprofundamento de discussão para a amenizar esses efeitos. 8)efetuar a transferência da Biblioteca 
para Biblioteca setorial e redimensionar o espaço atual para Centro de Tecnologia. Não foi dado 
pela Administração Central andamento para concluir as obras da Biblioteca Setorial. Foi realizada 
transferência interna dos acervos bibliográficos prevenindo danos pela infiltração da área. 9) 
efetuar a transferência do Fórum Comunitário de Combate a Violência-FCCV para o outro espaço da 
unidade a fim de implantar secretaria única. O FCCV foi transferido para a Pro - Reitoria de 
Extensão. Aguada a implantação da Secretaria única no local. 10) efetivar o projeto de criação da 
área de convivência para comunidade da EE. Encontra-se em fase de organização pela Comissão. 11) 
organizar o Museu da EEUFBA reestruturando a antiga Capela da Unidade, com o apoio dos 
aposentados da EEUFBA. Aprovado Projeto de reestruturação do memorial da EEUFBA e em fase de 
organização junto com o Departamento de Museologia e as aposentadas. 12) Concretizar a reforma 
da área anteriormente ocupada pelo BB. Concluída primeira fase da reforma de pisos e as paredes 
internas e externas. Em negociação para 2008, apoio financeiro para continuidade da reforma. 13) 
reforma das salas de aula do subsolo com re-integração do espaço disponibilizado para projeto Bahia 
Azul/ Instituto de Saúde Coletivo-ISC. O espaço ainda não devolvido pelo ISC, embora o prazo 
acordado já tenha sido esgotado. 14)Saída da Procuradoria Jurídica. A procuradoria Jurídica aguarda 
que a Administração Central providencie novo espaço para que a mesma seja transferida. 15) 
Instalação do Comitê de Ética da EEUFBA. Foi aprovado Comitê de Ética pela CONEP e foi instalado 
e iniciado funcionamento do mesmo. 16)Elaboração de novo Projeto Institucional. Elaborado Projeto 
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integrado EEUFBA/SESAB para Incorporação de novas tecnologias de ensino ao processo de educação 
permanente dos profissionais do SUS do Estado da Bahia. 17) reforma do espaço físico da unidade. 
Concluída reestruturação dos pisos e pintura das paredes do térreo, 3º andar; reparo de infiltração 
de água dos banheiros com troca de torneiras, vasos sanitários do subsolo, térreo, segundo andar, 4º 
andar; reforma de pisos e paredes do banheiro do 4º andar. 18) apoiar discentes de graduação para 
organização e participação em eventos científicos, culturais e sociais, intercambio com os alunos de 
outras universidades e dos estudantes universitárias da Escola internacional de treinamento. Os 
alunos do DA e PET, tomaram iniciativa em programar vários eventos internos e externos, como 
também, participaram em vários eventos com a contribuição financeira da unidade e das doações 
dos docentes da unidade. 

 
3. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE ENSINO 

3.1. COLEGIADO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 Em janeiro houve eleição do Coordenador do colegiado e foi re-eleita a Profa. Ieda Helena 
Hurst como coordenadora do Colegiado, e em julho houve eleição do vice-Coordenador e foi eleita 
Profa. Célia Sales (gestão 2007-2009).Este ano houve revalidação do Curso de Graduação em 
Enfermagem da UFBA pelo MEC, e renovado credenciamento, sendo iniciado implementação da 
parte do novo projeto pedagógico a partir de 8º semestre com a inclusão da disciplina de TCC ( I e 
II). Foi instalado e implantado Matrícula na WEB em 2007.2 para o curso de Enfermagem com 
sucesso. 107 alunos selecionados participaram do ENADE, dos quais quatro não compareceram sendo 
eles dos primeiros semestre. Em 2007, foram matriculados totais de 409 alunos de graduação, sendo 
que destes 7 (sete) por transferência interna.  Graduaram-se 82 discentes (35 em 2007.1 e 47 em 
2007.2) tivemos 8 (oito) trancamentos total, 1 parcial, 22 aproveitamentos de estudo, 4 retificação 
de histórico escolar, 3 abandonos. Além disso, registrou 11 alunos com bolsa de estágio 
extracurricular com assinatura de termos de compromisso e foram renovados 4 termos aditivos em 
2007. (IEL e José Silveira) Em março foi encaminhada a SUPAC a proposta de reestruturação do 
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação e revisão do Regimento Interno e que se encontra em 
tramitação na Câmara de Graduação, última informação obtida em dezembro de 2007. Foram 
criadas Comissões para: 1.definir as normas para Estágio Extra-Curricular; 2. elaborar Manual do 
Professor Orientador e  Normalizar  Orientação Acadêmica da Unidade.  Criada a disciplina 
Estatística V em substituição a disciplina de Estatística IV, com carga horária de 68 h para área de 
saúde.  Realizado intercâmbio estudantil entre a UFBA e Universidades de Aveiro e Alfonso-Portugal, 
três alunas participaram desse evento. E convenio com Guiné-Bissau. 

Dificuldades encontradas: a greve dos funcionários dificultou os andamentos dos processos 
acadêmicos com repercussão na matrícula de 2008.1. Os formandos 2007.1 foram prejudicados por 
não receberem seus diplomas havendo a necessidade de solicitarem através do Colegiado de 
graduação a SGC, a liberação de certificado de conclusão do curso, bem como do histórico escolar 
oficial para o registro no COREN-BA. Sofremos também, déficit de pessoal de apoio devido 
problemas de saúde dos funcionários do colegiado.  

 

3.2. COLEGIADO DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO  
 

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF), composto por cursos Stricto Sensu 
(Doutorado e Mestrado) e Lato Sensu (especialização), tem por missão qualificar profissionais para a 
pesquisa, o ensino e prestação de serviços. O colegiado investiu na produção do relatório para a 
CAPES com a formação de comissão com docentes para análise dos indicadores e ajustes das 
informações prestadas referentes ao ano 2006 e como resultado mantivemos o conceito 4 na 
avaliação triênio (2004-2006) pela comissão de Avaliação e pelo CTC/CAPES. Foram matriculados 
num total de 89 alunos, sendo 14 alunos de doutorado, 39 do mestrado e 36 alunos especiais e 
concluíram 19 mestres. Foram definidos critérios para credenciamento e recredenciamento de 
docentes para o curso de mestrado e doutorado. Realizada Eleição de coordenador e seu Vice em 
outubro de 2007. Eleitas Profa. Mirian Santos Paiva e Cristina Maria Meira de Melo, respectivamente 
(Gestão 2007-2009).No ano em apreço, o PPGENF manteve colaboração de docentes de outros 
departamentos e programas de pós-graduação da UFBA e do Estado na formação de mestras e 
especialistas através da abertura de vagas em disciplinas ou desenvolvimento de projetos de 
pesquisa conjuntos e outras atividades com os Departamentos de antropologia/FFCH; Núcleo de 
Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher – NEIM; Finanças e políticas públicas/Escola de 
Administração; Instituto de Saúde Coletiva; Faculdade de Educação; Escola de Nutrição e da Escola 
de Saúde Publica do Estado da Bahia. O processo seletivo ocorreu no período de 07 a 23 de 
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Novembro, tendo sido aprovadas(os) e classificadas(os) 25 candidatas(os), sendo 18 para o mestrado 
e 07 para o doutorado.Consistiu na avaliação sistemática dos principais indicadores de avaliação 
utilizados pela CAPES levados às reuniões do colegiado e corpo docente, tendo em vista as correções 
cabíveis. Foram criadas duas novas disciplinas para os cursos de mestrado cujas inscrições ocorrerão 
no ano 2008. Todas(os) docentes dos cursos de mestrado e doutorado são doutoras(es) e três têm 
pós-doutorado no exterior; possuem vínculo institucional com a UFBA, sendo que vinte e um 
mantêm vínculo empregatício com dedicação exclusiva; uma é aposentada. Os cursos de 
especialização contaram com a participação de 23 docentes, sendo todas do quadro da EEUFBA. 
Além do corpo permanente, o Programa contou com a participação de docentes e espertas de outras 
IES do país, estrangeiros e de unidades da UFBA em bancas examinadoras de dissertação, 
disciplinas, missões de trabalho interinstitucionais, seminários e desenvolvimento de pesquisas 
conjuntas e participando do ensino. Publicada 01 número da Revista Baiana de Enfermagem (2007). 

 
 

1. ATIVIDADES DE PESQUISA 
 

Quanto aos esforços de investimentos no âmbito da pesquisa, capacitação e qualificação do 
corpo docente, a Escola tem tido retornos significativos no desenvolvimento e no incremento da 
produção científica como, também, no fortalecimento e consolidação dos grupos de estudos e 
pesquisas. No ano de 2007, retornou mais uma docente para o Estágio Pós-Doutorado (Portugal). 
Retornaram com a titulação de Doutorado cinco (5) docentes. Atualmente, há nove (9) docentes em 
processo de doutoramento. Além disso, há um número crescente de projetos individuais e coletivos 
financiados por órgãos de fomento como FAPESB, CNPq e Ministério da Saúde. Os grupos de pesquisa 
têm se esforçado para captar recursos e obter bolsas. Aqui, se destaca a obtenção de 22 bolsas de 
Iniciação Científica. A Unidade manteve as atividades do Programa de Qualificação Institucional 
(PQI/CAPES), tendo desenvolvido 1 missão de estudo e 5 missão de trabalho (participação UFBA, 
UFRJ e UFSC), com a realização de visitas técnicas, seminários, palestras, participação em bancas 
examinadoras de Mestrado e Doutorado e banca de seleção ao Curso de Doutorado 2007, alem disso, 
três projetos integrados de pesquisa encontram-se em andamento. Cabe destacar a instalação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da EE, que encontra-se em pleno funcionamento. 

 

Relação de Número de Bolsas recebidas pelos Estudantes e Docentes da EEUFBA no ano de 2007 

 

Modalidade/fomento Quantidade R$/unidade 

1.Iniciação Científica/PIBICCNPq e 
FAPESB 

22 R$ 300,00 

2.Programa Permanecer UFBA e 
SUS 
Programa Permanecer SUS SESAB 

13 
12 

R$300,00 
R$236,60 

3. Mestrado CAPES/CNPq 13 R$ 940,00 

4. Doutorado CAPES 4 R$ 1.394,00 

5. Residência em Enfermagem 
Hospital Cidade/SESAB 

14 R$ 1400,00 

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

22 R$ 500,00 

7. Programa de Treinamento dos 
Estudantes 

12 R$ 300,00 

8. Bolsa de Produtividade /CNPq 01 R$ 950,00 
9. Bolsa de Estudos dos docentes 
no curso de Doutorado 
CAPES/CNPq 

01 R$ 1.394,00 
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Relação de Projetos de Pesquisa/ atividades financiadas e coordenadas por docentes da EEUFBA, em 
2007 

Modalidade Fomento Financiamentos 
 

Aplicação 

Modernização e Reestruturação dos Grupos 
de Pesquisa 
(GEPASE, GECEOS, NUPESC e GESAM) 

FAPESB R$ 38.000,00  2006/2007 

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

FAPESB R$ 60.000,00 
 

2006/2007 

Pólo de Educação Permanente. Macro 
Região Nordeste Salvador e região 
metropolitana. Foram aprovados 4 
projetos. 

Ministério da 
Saúde  

R$ 207.000,00 2007 

A violência em famílias Negras:tensões e 
sociabilidade 

CNPq RS 35.000,00 2006/2008 

Repercussões da dor Neonatal no 
desenvolvimento neuromotor de infantes 

CNPq R$ 32.000,00 2006/2008 

A violência em famílias negras FAPESB R$ 32.000,00 2007/2009 

Avaliação da capacidade de gestão 
terceirizada de unidades de saúde do SUS 
municipal 

CNPQ R$ 120.739,47 2007/2008 

Gênero, racismo e acesso/utilização de 
serviços de saude 

CNDCT R$ 7.000,00 2006/2008 

Estágios curriculares na rede SUS: 
construindo uma proposta de avaliação 

FAPESB R$ 27.892,00 2007/2008 

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

CNPq R$ 51.000,00 2005/2007 

Total  R$ 610.631,47  

Fonte: EEUFBA 2007 

5. CONVÊNIOS E PARCERIAS LOCAIS 

 A Escola de Enfermagem mantém cooperação técnica e parceria em convênios com várias 
instituições de saúde e fundações para desenvolvimento de projetos de ensino dos Cursos de 
Especialização, pesquisa e as atividades de extensão: Mantivemos os convênios com a Fundação da 
ADM para o desenvolvimento financeiro dos Projetos dos Cursos e com o SIT para o desenvolvimento 
de atividades de intercambio cultural e com Fundação de Amparo a Pesquisas da Bahia para o 
desenvolvimento de Projetos de Pesquisa. Este ano renovamos os convênios com os Hospitais: São 
Rafael, Instituto Cárdio-Pulmonar da Bahia, Hospital Cidade/ Centro de Estudos e Pesquisas 
Sócrates Granais e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e em tramitação a renovação do 
convenio com a Secretaria de Saúde do Município e abrimos novos convênios com Hospitais 
Espanhol, Salvador e Santo Antônio para o desenvolvimento de cursos de Especialização Lato-Sensu 
e para manutenção de  campo de pratica.  
 

6. ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Foram desenvolvidas como principais atividades científicas com a participação dos docentes 
da EEUFBA: Programação de encerramento dos 60 anos de fundação da EEUFBA; Eventos 
comemorativos da Semana de Enfermagem junto com a Associação Brasileira de Enfermagem – 
Bahia; Programa de Treinamento nas Etapas do Processo de Enfermagem; Seminário de Curativos; 
Seminário de Reanimação Cardio-Respiratória; inúmeros cursos de curta duração através dos Grupos 
de Estudos e Pesquisa junto com serviços de saúde e associações de classe, contribuindo, assim, 
para a atualização e a capacitação dos profissionais da área de saúde, como o Curso de 
Gerenciamento de Enfermagem, promovido pelo GEPASE /HUPES; Cursos de Primeiros Socorros 
promovidos pelo Serviço Multidisciplinar de Pesquisa em Emergência e Ressuscitação cardíaca - 
SEMPER. No total, o DECOM teve 14 atividades de extensão e o DEMCAE 11 atividades.A unidade 
participa do Programa de Educação Tutorial (PET/UFBA CAPES), com o envolvimento de 12 bolsistas. 
Tem como projeto principal a manutenção da atividade desenvolvida na comunidade da Ilha de 
Maré. Os membros do Diretório Acadêmico desta unidade participaram ativamente na organização 
dos eventos científicos da categoria. 
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6.1 EVENTOS E VISITAS 

Relação de principais eventos comemorativos e visitas recebidas na EEUFBA em 2007 
Período Data e Eventos 

Janeiro 16- formatura sem solenidade 11 alunos Turma 2006.2 
20- formatura com solenidade no Centro de Convenções - 33 alunos 
29-Seminário O Programa de Pesquisa para SUS. Gestão Compartilhada PPSUS do 
Estado da Bahia 

Fevereiro 26.02 a 02.03.2007. I Seminário de integração Ensino-pesquisa do Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem, Contou com a participação de palestrantes 
externos ao Programa: Dr. Ricardo Burg Ceccim e Oswaldo Tanaka, Dra. Maria 
Lúcia Duarte Pereira, Dra. Ângela Maria Geraldo Pierin. 

Março 
 

9-Abertura do curso de Especialização em UTI CC 
12. Encerramento das Comemorações de 60 anos de fundação da EEUFBA 
Conferência de Profa. Dra.Taka Oguisso EE-USP 
14-Inicio da campanha de Vacinação contra Hepatite B  
15-. Semana de Recepção de Calouros da UFBA e da EEUFBA com a participação 
de Corpo de bombeiro com a demonstração de Primeiros Socorros. 
22-23- Oficina IV SUS/Preceptoria em saúde EEUFBA/SESAB 
25- Realizada Missão de Trabalho pelo PQI com UFSC 
26-30. Curso de Primeiros Socorros –DEMCAE 
31- Curso de Extensão AIDPI 

Abril  13- Curso Treinamento Pesquisa em bases de dados, destinados as docentes e 
discentes do programa. Ministrado pela bibliotecária Graça Almeida. 
17- Seminário de avaliação de Projeto Pedagógico da EEUFBA 
18- Cine PET 
20- Posse do Diretório Acadêmico “Romper o Muro”   
24- Seminário de Saúde Pública SIT/EEUFBA 
26-30. II Seminário internacional de pesquisa da EEUFBA com a conferência de 
Dra. Madeleine Estryn-Behear, do Hospital de Paris e realização de Curso de 
metodologia da Avaliação de condições de trabalho em hospitais, com apoio de: 
GEPASE/NUPESC/PEGENF. 

Maio 2- Cine PET 
4. Curso GEM 
21- Seminário Atualidades e perspectivas da Pós-Graduação em Enfermagem, 
com a participação do prof. Herbert Conceição, as professoras Alacoque Erdmann 
– representante da área de Enf/CNPq e Rosalina P. Rodrigues – Coord. da área de 
Enf/CAPES que vieram fazer visita técnica. 
28-Iniciam  Greve dos Funcionários Técnicos Administrativos.  

Junho 1-Seminário Saúde da Mulher 
4- Formatura sem solenidade dos 3 alunos de Graduação Turma 2007.1 
14- Segunda fase de Campanha de Vacinação contra Hepatite B 
24. Seminário Enfrentamento do Idoso Maria do Rosário Menezes 

Julho 9- Seminário para Apresentação dos Trabalho de conclusão do Curso. 
20- formatura sem solenidade dos 12 alunos da Turma 2007.1 

Agosto 6- Início da semana de Recepção de Calouros da EEUFBA 
9- Discussão sobre REUNI UFBA 
10- Formatura com solenidade 23 alunos da Turma 2007.1 
22-Seminário para discutir a proposta da REUNI EEUFBA com a presença de Prof. 
Maerbal Bittencourt,  

Setembro 1-Abertura do Curso de Especialização em UTI, CC, Emergência. 
5-Retorno de Funcionários técnicos administrativos da greve 
14- Encerramento do Curso de Especialização em Residência em Enfermagem 

Outubro 8- Seminário de Integração PETUFBA 
10- Palestra Estágio Curricular 
15-Ultima fase de Campanha de Vacinação 
15 e 16- Curso estímulo sensório em Bebês –Grupo CRESCER 
17- Encontro com docentes da UFSC Elaboração de Projeto Integrado com Grupo 
Crescer. Missão de Trabalho 
19- Visita de prof. Alain Giami Universidade de Paris 
25- Oficina para Operacionalização do Currículo para 2008.1-CAAC 
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Novembro 5. Cine PET 
6-9. Sessão temática Palestra PGENF Grupo GERIR. 
 
7- Abertura de Curso de Saúde da Família UFBA SESAB 
15-17- I Congresso Baiano de Pesquisadores Negros 
19- Visita Profa. Nathalia Ramos Universidade aberta de Lisboa 
20-21 Curso Prof. Michael Perrot – Universidade de Montreal 
23- Oficina CAAC 
28-29- Seminário Doenças falciforme GEM 

Dezembro 5- 11 - Seminários apresentação de TCC 
7- Posse dos Coordenadores do Programa de Pós-Graduação da EEUFBA 
13. Confraternização Natalina  

Fonte EEUFBA 2007 
 

 
7. PRÊMIOS E HOMENAGENS  

 
No ano de 2007, as docentes e discentes da Escola receberam as seguintes homenagens e/ou 

prêmios: Profa. Dra. Mirian Santos Paiva, Cristina Maria Meira de Melo receberam homenagem da 
Câmara municipal de Salvador. As Profas; Mariza Silva Almeida e Edméia de Almeida Cardoso 
receberam premiação de melhores trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Enfermagem e 
no Seminário de Pesquisa da UFBA, respectivamente. Estudantes do Curso de mestrado Michellle 
Araújo Mor, Carolina Pedroza Carvalho e Jorgas Marques Rodrigues também foram congratulados 
com premiação por trabalhos apresentados nos eventos Internacionais e nacionais de enfermagem. 

 

8. ADMINISTRAÇÃO  

8.1 PESSOAS 

Como em todas as unidades universitárias federais, a Escola de Enfermagem, manteve 
déficits de pessoal no seu quadro permanente de docente. Para tanto, a Unidade necessitou da 
contratação de professores substitutos, para o desenvolvimento de atividades acadêmicas, mesmo 
entendendo não ser esta a melhor solução para a garantia do processo de formação do graduado. 
Persistindo, portanto, a necessidade de abertura de novas vagas, por concurso, para o quadro 
permanente, bem como, faz-se necessário ampliação do quadro de professores Titulares. Vale 
ressaltar que a unidade tem 5 técnico-administrativos com previsão de aposentadoria para o 
próximo ano e vários funcionários com pedido de afastamento por problemas de saúde. 
 
8.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Aplicação dos Recursos Orçamentários-2007 da EEUFBA 
 

Fonte Despesas Receita/Despesa 

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

R$46.750,02  

Tesouro  
 

Material de Consumo 
Divisão de Material 
Serv.Terc.- Pessoa Jur. 
Material permanente 

R$22.630,00 
R$  6.370,65 
R$  3.110,00 
R$25.398.30 

Recursos Próprios da EE na 
conta da UFBA 

Material de consumo 
Serv.Terc.-Pessoa Jur. 
Material permanente 

R$  9.346,00 
R$  7.998,00 
R$23.930,00 

Recursos Próprios Fundações FAPEX - ProjetoProjeto nº 96.831- 
Fundação ADM Projeto Nº58 

R$  1.172,00 
R$  4.250,00 

Total  R$ 150.955,02 
 

8.3 PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS: 

Conselho Estadual de Saúde; Conselho Municipal de Saúde; Associação Brasileira de 
Enfermagem - Ba; Associação Nipo-Brasileiro de Salvador; Comitê Municipal de Mortalidade Materna; 
Rede Internacional Feminista Colegiado das Américas; Fórum Comunitário de Combate a Violência; 
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Pólo de Educação Permanente da Macro-Região Nordeste - Bahia; Rede de Combate a Violência do 
Fórum de Mulheres de Salvador. Comitê Municipal de Mortalidade Perinatal Infantil. Comissao 
Interinstitucional de Saúde da Mulher do Conselho Nacional de Saúde, Presidência do Conselho 
Estadual da Mulher, Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno, Associação Brasileira de 
Enfermeiras Obstetras e Obstetrizes, Presidência do Rotary Club Bahia Leste. 

9. AVALIAÇÃO E REFLEXÃO  

O ano de 2007, para a Escola de Enfermagem apresentou uma dinâmica que exigiu esforço, 
negociação, habilidades em vários sentidos. De um lado encaminhamento de mudança de projeto 
pedagógico e realização de oficinas para operacionalização do mesmo; organização e instalação e 
funcionamento do Comitê de Ética na unidade; renovação e criação de convênios para manutenção 
de campo de prática com  adequação a políticas  sociais de  educação, saúde e tecnologia; além da 
realização de constante estudos sobre ás propostas de reestruturação e ampliação e vagas dos 
cursos adotados pela Universidade Federal da Bahia, adequando-se a Proposta do MEC. Temos 
certeza de que os docentes e estudantes da escola somaram seus ideais para melhor contribuir e 
apoiar o projeto institucional, mesmo que as sugestões não foram totalmente discutidas em tempo. 
Os episódios de contratempos aconteceram na unidade, na UFBA que com certeza serão sempre 
refletidas pelas pessoas que vão compartilhar a caminhada dessas lutas. Sabemos que a luta política 
estará sempre presentes enquanto houver divergência nos pensamentos, no entanto, as discussões 
não devem ser interrompidas indo de encontro com a prerrogativa da democracia. A Escola manteve 
sempre diálogo aberta com toda a comunidade internas e externas, desenvolvendo oficinas 
seminários e reuniões da congregação aberta para comunidade. Portanto, esperemos que seja 
superada esta fase tão preciosa e rica para novas construções coletivas desta unidade e da UFBA no 
ano de 2008.  

A Unidade tem investido em constante qualificação docente e apresenta potencial para 
incrementar as atividades de pesquisa, ensino e extensão. No entanto, apresenta dificuldades 
relativas ao pessoal técnico-administrativo, quer seja aquelas relativas ao quantitativo, com a 
previsão de um número significativo de aposentadorias para 2008, quer sejam as referentes ao 
desempenho de certas funções devido principalmente, a problemas de saúde.  

No que se refere à infra-estrutura didática houve grande melhoria com aquisição de 
equipamentos-permanentes e consumos para desenvolvimento das atividades acadêmicas adquiridas 
através da aplicação financeira dos projetos dos cursos de especialização e de pesquisa.  

Porém, no tocante a continuidade da reestruturação física da Unidade, observou-se que o 
não atendimento as demandas está diretamente ligada à falta de viabilização de recursos humanos 
da Prefeitura de Campus da UFBA, alegando sempre a mesma justificativa que está com déficit de 
pessoal e verba para tal. 

Vale ressaltar que a Escola solicitou várias vezes a presença de técnicos da Prefeitura de 
Campus para realização de revisão geral da estrutura física e do sistema hidráulico e elétrico e 
respectivo orçamento para tal. Recebemos várias visitas técnicas e foram detectados grandes 
problemas em relação à estrutura física na área de antiga lavanderia, instalação elétrica e 
infiltração na unidade (SIC verbal). No entanto, somente a parte da infiltração de água foi reparada 
até o momento, e ainda não recebemos levantamento de outros problemas nem respectivo 
orçamento. O não atendimento destas medidas prejudica a manutenção e favorece o surgimento de 
novos problemas estruturais. 

Portanto, as melhorias que não foram realizadas pela parte da unidade não dependeram da 
governabilidade da Unidade, como: colocação de cercas definitivas no campus do Canela; 
reestruturação das paredes de vidros; reparo das janelas das salas da congregação, e da área da 
antiga lavanderia, em risco de desabamento; instalação de corrimão em todas as escadas do térreo 
ao 7º andar; revisão geral e correção do sistema hidráulico e elétrico; pintura externa do prédio; 
poda das árvores e eliminação de plantas parasitas dos telhados e das paredes do prédio, que são as 
causas principais de infiltração que por sua vez devem causar oxidação nos demais estruturas. Os 
problemas que foram citados são visíveis e o seu reparo poderá prevenir a deterioração do prédio.  

 
10. METAS DA EEUFBA PARA O ANO DE 2008 
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1)implantar o novo currículo do curso de Graduação em Enfermagem em 2008.2. 
2)Encaminhar regimentos da EEUFBA para aprovação no órgão competente; 3) Manter transparência 
Administrativa de todos os seguimentos seguindo a instrução normativa da Procuradoria Federal da 
União; 4) reformar 2º andar,5º andar, capela, banheiros do 2ºandar, parede de vidros, salas do 
subsolo com apoio dos projetos, prefeitura de Campus.  5) Desenvolver o projeto de modernização 
do Centro de Tecnologia em convenio com a Secretaria Estadual de Saúde do 6) continuar a 
modernização e reestruturação dos Grupos de Pesquisa com a aplicação de financiamentos 
provindos dos Projetos dos cursos de Especialização e da FAPESB e com os recursos próprios da 
unidade; 7) efetuar a transferência da Biblioteca para Biblioteca setorial e redimensionar o espaço 
atual para Centro de Tecnologia; 8) Criar estratégia para aperfeiçoar o trabalho de RH com apoio do 
PRODEP. 9) efetivar o projeto de criação da área de convivência para comunidade da EE. 10) 
Concluir a organização do Museu da EEUFBA 11) Programar atividades de Ensino a Distancia junto 
com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. 12)Organizar as salas do subsolo para os Cursos de 
pós-graduação da Unidade com re-integração do espaço disponibilizado para projeto Bahia Azul/ 
Instituto de Saúde Coletivo-ISC. 13) Revisar a Infra-estrutura da EEUBA. 14)Criar mecanismo para 
aumentar a produção científica dos docentes e estudantes da EEUFBA.15) Definir estratégias para 
efetivação da proposta da REUNI EEUFBA. 16) organizar seminário para avaliação Institucional. 
17)Programar e efetuar eleição da Diretora e Vice Diretora para gestão 2009-2013.  

 
 

ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 

No ensino de graduação deu-se continuidade às ações, visando a modernização de um novo 
projeto pedagógico para o curso de Medicina Veterinária, adequando-o ao REUNE, com a 
reestruturação curricular em módulos seriados e grandes eixos temáticos com flexibilização vertical 
(buscando otimizar uma interação entre as disciplinas do semestre, e uma coerência dos seus 
objetivos com os semestres subseqüentes durante todo o curso), e horizontal, com atualização dos 
conteúdos programáticos, incrementando práticas interdisciplinares de forma dinâmica e eficiente a 
fim de implementar um novo conceito de ensino na formação de profissionais competentes. 
 
ALGUMAS REALIZAÇÕES EXECUTADAS NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
NECESSÁRIAS AO NOVO PROJETO PEDAGÓGICO 
 
1 – Climatização das salas de aulas. 
2 – Construção de uma nova cantina, para implantar, na areada antiga cantina, 2 novas salas de aula 
teórica, para 65 alunos cada. 
3 – Construção de um prédio para os novos sanitários (1º e 2º pisos). 
4 – Reestruturação do Colegiado de Pós-Graduação. 
5 – Reestruturação do Colegiado de Graduação. 
6 – Reforma do Laboratório de Informática 
7 – Reforma do auditório. 
8 – Reforma nas áreas internas. 
9 –Reestruturação da Fazenda Experimental de São Gonçalo dos Campos e transferência do rebanho 
leiteiro, incluindo: 
    - construção de poço artesiano 
    - formação de 20 piquetes eletrificados para rotação de gado 
    - formação de mais de 60 Ha de pastagem 
    - formação de 2 Há de canavial para alimentação dos animais 
    - construção de estábulo 
10 – Adequação da Fazenda Experimental de Entre Rios aos novos Sistemas de Produção (recria de 
bovinos e criação de bubalinos). 
 
AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Foi oferecida aos alunos de graduação em Medicina Veterinária a possibilidade de estágios 
durante plantões de final de semana, o que propiciou àqueles que não puderam freqüentar a clínica 
durante a semana, a oportunidade de fazê-lo no final. Nestes plantões, os alunos são acompanhados 
e orientados por um docente, técnico ou aluno de pós-graduação. Os alunos de pós-graduação após 
a entrada no curso de mestrado em Ciência Animal nos Trópicos, sob a orientação dos professores, 
passam a residir e/ou freqüentar regularmente a fazenda experimental. Estes alunos além de 
desenvolverem suas pesquisas em um tema específico, passam a envolver-se com a rotina clínica 
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realizando plantões e atendimentos de ruminantes em propriedades rurais. Isto possibilita ao aluno 
de pós-graduação uma sólida formação geral em clínica de ruminantes além de uma formação 
especializada no tema de sua formação. 
 
- Orientação de bolsistas em Iniciação Científica PIBIC e Projeto Permanecer 
 
- Orientação de Mestrandos do Curso Ciência Animal nos Trópicos 
 
- Auxílio à Pesquisa 
- Realização de aulas práticas de campo das Disciplinas dos Cursos de graduação e pós-graduação  
 
- Participação direta de estudantes no suporte técnico e administrativo dos sistemas de produção 
através de estágios (oito por semestre) 
- Realização de experimentos científicos para elaboração de Monografias de Graduação (final de 
curso) e Teses de Mestrado 
 
AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS 
 

De forma a favorecer um maior número de alunos da graduação e responder à demanda de 
pedidos de estágios no CDP, foi oferecido um maior numero de vagas de estágio nos plantões de 
finais de semana. Procurou-se programar as aulas práticas, viabilizando algumas atividades das 
disciplinas Clínica Médica II, Prática Hospitalar III, Técnica Cirúrgica e Obstetrícia e Toxicologia 
Veterinária. Deu-se continuidade às parcerias com a Vallée, que forneceu medicamentos para a 
clínica, com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF 
e com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA Caprinos, que contribuíram para a 
execução de projetos de pesquisa no semi-árido baiano.  
 
- Adequação de reformulação curricular  

- Desmembramento da disciplina Técnica Cirúrgica e Obstetrícia, nas disciplinas Técnica 
Cirúrgica e Obstetrícia Veterinária. 
 

- Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física 
- Reforma da sala de cirurgia de grandes animais 
- Reforma de sala de aula e instalação de projetores multimídia 
 

- Desenvolvimento de Pesquisa 
- Aprovação de 05 projetos de pesquisa por Agencias de Fomentos 
 

- Oferta de Serviços à Comunidade por Meio da Extensão 
– Assistência médico-veterinária: Atendimento ambulatorial e laboratorial. 
 

- Ampliação do intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras 
- Viabilização da colaboração de pesquisador visitante vinculado a Emprapa-Gado de Corte, no 
desenvolvimento de projetos de pesquisa “Implantação de técnicas avançadas para o 
diagnóstico da neosporose e toxoplasmose animal no Estado da Bahia”. 
 

- Articulação com a Agencia de Cooperação Internacional do Japão promovendo: 
a) a atualização e disseminação de conhecimentos científicos para 07 médicos veterinários de 
Instituições da África (Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guine Bissau), por um mês; 
b) o treinamento de 01 professor no Instituto Nacional de Saúde Animal, em Tsukuba, Japão, 
por 40 dias. 

 
PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 

Novos projetos de pesquisa foram implementados. Através do “Projeto Permanecer” da 
UFBA, conseguiu-se, além de várias outras bolsas, duas bolsas para realização de atividades de 
extensão e pesquisa em comunidades de Santo Amaro-BA. 
 

 Dentre outros programas, destaca-se o intercâmbio acadêmico e docente FIPSE/CAPES, 
contemplando o envio de 10 acadêmicos/ano a cinco Universidades Americanas conveniadas 
e a vinda de 3 docentes e cinco acadêmicos americanos/ano. 
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 Convênio com o Governo Japonês. Tal convênio tem proporcionado a aquisição de 
equipamentos para laboratório a realização de cursos internacionais na área Parasitologia 
Veterinária, os quais vêm recebendo  participantes de mais de vinte países da América 
Latina e África, e devido a alta qualidade técnica dos cursos a cada ano vem aumentando a 
demanda por vagas. No último ano, recebemos 11 participantes de 5 países diferentes. 

 
 Firmado convênio com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), 

visando dar início a reestruturação física do Centro de Desenvolvimento da Pecuária. 
 

 A Pesquisa Científica e Tecnológica no Deptº de Patologia e Clínicas se organiza em grupos, 
contando atualmente com 16 destes certificados na Plataforma Lattes do CNPq, os quais 
desenvolvem 35 projetos de pesquisa em 05 laboratórios, sendo que destes 04 possuem 
financiamento externo por agências de fomento e pelo setor privado. Apresenta produção 
científica crescente atingindo atualmente cerca de 40 publicações neste ano em diferentes 
modalidades científicas. 

 
 
• Aspectos morfológicos, citoquímicos e metabolismo oxidativo de heterófilos de Arara sp.  
• Ceruloplasmina, haptoglobina e citologia vaginal em ovelhas da raça Santa Inês não gestantes e 

no pós-parto como ferramenta auxiliar no diagnóstico, prognóstico e monitoramento da saúde. 
• Avaliação do hemograma, bioquímica sérica e perfil eletroforético de proteínas de tartarugas 

marinhas, Caretta caretta (Linnaeus, 1758) de vida livre e em cativeiro 
• Determinação de parâmetros hematológicos e provas bioquímicas, para avaliação da função 

hepática, em Araras (Ara sp), mantidas em cativeiro 
• Influência da suplementação de vitamina E e Selênio sobre o quadro hematológico, e a 

utilização de marcadores bioquímicos na avaliação da lesão muscular e do etresse oxidativo em 
eqüinos de hipismo clássico 

• Polimorfismo da hemolgobina de gatos, criados na região metropolitana de Salvador 
• Validação de teste Elisa Indireto para imunodiagnóstico de brucelose canina 
• Terapia com células-tronco em animais 
• Emprego da reação de polimerização em cadeia para avaliar a presença de Hammondia 

heydorni em caprino 
• Investigação da galinha (Gallus gallus) como hospedeiro intermediário natural de Neospora 

caninum 
• Freqüência molecular de Hammondia heydorni em bovinos 
• Freqüência de anticorpos anti- Toxoplasma gondii em pardais (Passer domesticus) no Estado da 

Bahia 
• Aproveitamento do resíduo líquido de Agave sisalana como anti-helmíntico na produção de 

caprinos. 
• Avaliação in vitro do extrato metanólico de Prosopis juliflora (algaroba) sobre carrapatos de 

bovinos, Boophilus microplus. 
• Ocorrência de aflatoxinas em milho destinado a alimentação de aves no Estado da Bahia  
• Avaliação toxicológica do tratamento anti-helmíntico com Agave sisalana (sisal) em caprinos. 
• Atividade anti-helmíntica do extrato aquoso das folhas de Zanthoxylum rhoifolium Lamarck 

(Rutaceae). 
• Proliferação celular e apoptose no tumor de Ehrlich sob efeito do hipotireoidismo associado ou 

não à castração. 
• Falha na transferência passiva da imunidade em borregos da raça Santa Inês. Efeitos na taxa de 

mortalidade e no ganho de peso até o desmame. 
• Estudo clínico e epidemiológico da Maedi-visna (MV) na microregião de Juazeiro-BA, produção 

de antígeno para realização de Imunodifusão em gel de ágar (IDGA) e caracterização dos 
sistemas de produção. 

• Prevalência sorológica do Vírus da Língua Azul pelo teste de Imunodifusão em Gel de Ágar em 
rebanhos ovinos da Microrregião de Juazeiro - Bahia. 

• Caracterização clínica, citopatológica e histopatológica de neoplasias mamárias em cadelas no 
município de Salvador 

• Influência da omentopexia nas lesões de isquemia intestinal e reperfusão intestinal - Estudo 
experimental em ratos 

• Identificação de Biomarcadores Moleculares da Inflamação em Tumores Mamários de Cão e 
Caracterização de um Modelo Natural Útil no Estudo de Câncer Mamário Humano 

• Levantamento Epidemiológico de Trypanosoma cruzi em cães naturalmente acometidos na 
região de Barra de Pojuca/Bahia e avaliação cardiológica dos animais positivos.  
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• Avaliação da Especificidade e Sensibilidade de um Teste ELISA Indireto para Diagnóstico de 
Brucela Canis e sua Aplicação em Estudo Epidemiológico em Cães da Região Metropolitana de 
Salvador 

• Imunofenotipagem de Esplenócitos de Cão na Leishmaniose Visceral 
• Isolamento, Caracterização e Avaliação do Potencial de Diferenciação de Células-Tronco 

Mesenquimais de Medula Óssea de Cão 
• Transferência de embriões: influência da qualidade embrionária na taxa de prenhez 
• Tratamento da Papilomatose bovina pela vacina autogena pelo fenol e formol 
• Distribuição espaço-temporal de helmintos em plantéis de avestruzes (Struthio camelus l. 1758) 

criados no pólo regional do Paraguaçu, Estado da Bahia. 
• Distribuição espaço-temporal da infecção pelo protozoário coccídio do gênero Cryptosporidium 

em plantéis de avestruzes (Struthio camelus l. 1758) criados no Polo Regional do Paraguaçu, 
Estado da Bahia. 

• Comparação de testes in vitro na avaliação da atividade de plantas para nematóides 
gastrintestinais de caprinos 

• Avaliação do medicamento homeopático Sulphur 30X no controle e prevenção de nematódeos 
gastrintestinais em ovinos. 

• Efeito da administração do Flunixin Meglumine sobre as taxas de prenhez de receptoras de 
embriões bovinos 

• Topografia vértebro-medular de bicho-preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus, Illiger, 1811). 
Início: 2007. Iniciação científica - PIBIC(Graduando em Medicina Veterinária) - Universidade 
Federal da Bahia, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia.  

• Morfologia do aparelho reprodutor feminino da arara-canindé (Ara ararauna). 2007. Dissertação 
(Mestrado em Medicina Veterinaria Tropical) - Universidade Federal da Bahia, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.  

•  Sutura da Língua do Rato com Nylon e CatGut (Trabalho Experimental) 
 
PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 
Serviços à Comunidade:  
a) Atendimento Ambulatorial: Setores de Cirurgia e Clínica de Animais 
 
b) Atendimento Laboratorial: 

a) Laboratório de Anatomia Patológica; 
b) Laboratório de Análises Clínicas; 
c) Laboratório de Reprodução; 
d) Laboratório de Toxicologia; 
e) Laboratório de Diagnósticos das Parasitoses dos Animais. 
f) Anatomia: uma Visão Comparada Voltada aos Alunos da Escola de Ensino Fundamental e 

Médio da Cidade de Salvador 
g) Museu Interativo de Anatomia Comparada 

 
O setor de Extensão do Centro de Desenvolvimento da Pecuária (CDP) trabalha visando a 

excelência no atendimento de animais trazidos à clínica ou daqueles examinados em visitas nas 
propriedades rurais dos municípios baianos. O trabalho de extensão realizado possibilita ainda, a 
orientação de técnicas de manejo alimentar e sanitário, buscando influenciar positivamente na 
produtividade e na sanidade dos rebanhos da região. Com o pronto atendimento ambulatorial, 
clínico, cirúrgico, exames necroscópicos, clínico-laboratoriais, alem de visitas e orientações a 
propriedades rurais, o CDP vem contribuindo para o desenvolvimento pecuário em nosso Estado 
fornecendo aos produtores subsídios técnicos e sanitários otimizando, desta forma, a produção. 
 

Foram beneficiados com o setor de extensão do CDP, cerca de 60 municípios baianos: 
Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Araçás, Boa Vista do Tupim, Bonfim de 
Feira, Bonito, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Camaçari, Campo Alegre de Lourdes, Campo 
Formoso, Candeias, Cardeal da Silva, Casa Nova, Castro Alves, Catú, Conceição de Feira, Conceição 
do Jacuípe, Conde, Coração de Maria, Curaçá, Elísio Medrado, Entre Rios, Feira de Santana, Iaçú, 
Ipicaetá, Irará, Itapetinga, Juazeiro, Lajedinho, Macajuba, Marcionílio Souza, Mata de São João, 
Mirangaba, Mundo Novo, Nova Fátima, Pedrão, Pilão Arcado, Presidente Tancredo Neves, 
Queimadas, Rafael Jambeiro, Remanso, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Gonçalo dos 
Campos, São Sebastião do Passe, Sátiro Dias, Seabra, Senhor do Bonfim,Sento Sé, Serra Preta, 
Sobradinho, Teodoro Sampaio, Teodoro Sampaio, Terra Nova, Tucano, Ubaíra, Utinga.  
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Projeto Permanecer – UFBA: Ações educativas para o controle e prevenção de zoonoses no 
distrito de Oliveira dos Campinhos, município de Santo Amaro-Bahia. 
 

Este projeto é realizado com o apoio do Centro de Desenvolvimento da Pecuária (CDP), 
localizado em Oliveira dos Campinhos, distrito de Santo Amaro - BA. Desde 2002, foram atendidos 
na Clínica de Ruminantes vários casos de Raiva, Tuberculose e Brucelose em bovinos. Nota-se que é 
preocupante o despreparo da população frente a essas enfermidades que oferecem grande risco à 
saúde humana. É comum, por exemplo, o manuseio desses animais sem a utilização de 
equipamentos de proteção individual, como luvas, ou mesmo a comercialização do leite  e carne de 
animais sem exame prévio de tuberculose ou brucelose. Logo, a implementação de ações educativas 
em comunidades rurais mostrou-se imprescindível para o estabelecimento de medidas profiláticas 
dessas enfermidades zoonóticas. Logo, o objetivo deste projeto de extensão é realizar um estudo 
epidemiológico de algumas doenças infecto-contagiosas (Brucelose, Tuberculose e Raiva) no distrito 
de Oliveira dos Campinhos, nas localidades de Canoa, Nova Conquista, Tanque Senzala, Muringue, 
Barro Vermelho, Sergy, Vila São Francisco e Urupi, cuja população total é de 6.800 habitantes. 
Assim, pretende-se não só identificar os focos dessas enfermidades e as suas causas, como também 
implementar na região ações educativas de prevenção e controle de zoonoses, proporcionado aos 
alunos bolsistas experiência prática que certamente será de grande relevância para a sua formação 
profissional. 
 
EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS NA MEV 
 
1 – Programa de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose em parceria com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, foram realizados quatro Cursos ao longo do ano de 
2007, beneficiando um total de 110 médicos veterinários de diversas localidades do Estado da Bahia, 
como também de outros Estados. 
 
2- III Curso Internacional sobre o Diagnóstico das Parasitoses dos Animais de Produção 
 
3 – I Curso de Citopatologia Aspirativa na Clínica de Pequenos Animais 
 
4 – I Curso de Cardiologia em Animais de Companhia 
 
 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA CDP – OLIVEIRA DOS CAMPINHOS 
 

O Centro de Desenvolvimento da Pecuária ofereceu estágios para alunos de graduação da 
EMV/UFBA e de outras Instituições, a fim de que possam aprimorar seus conhecimentos em clínica 
de ruminantes. Os atendimentos clínicos, as cirurgias e as colheitas de material biológico para 
exames laboratoriais são realizados sob a supervisão dos professores e técnicos do Centro. No ano 
de 2007 foram oferecidos estágios a 55 alunos da graduação em Medicina Veterinária oriundos da 
Escola de Medicina Veterinária da UFBA (estágios curriculares, extra-curriculares e estágios de fim 
de semana) e de outras diversas instituições de ensino dentre as quais podemos citar a UESC (BA), 
UNIME (BA), Pio Décimo (SE), UFRA (PA), UFRPE (PE), UNIABC (SP), UNG (SP), UFES (ES) e UFMT 
(MT). 
 

O CDP tem convênio com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB, mantendo 
estreita relação para o controle de doenças infecto-contagiosas, de notificação obrigatória 
ajudando, dessa forma, a manter a sanidade do rebanho baiano. De forma a contribuir com a 
implantação de políticas públicas de prevenção e controle de enfermidades de pequenos 
ruminantes, o CDP tem parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 
Caprinos e com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 
CODEVASF. Também possui parceria com entidade privada (Vallée), que contribui com a realização 
dos cursos de extensão e fornece medicamentos para a clínica. Em 2007, visando à modernização do 
CDP, firmou-se um convênio com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), 
dando início à implantação do Centro Integrado de Saúde Animal. 
 
2 – Animais atendidos na Clínica de Bovinos – 338 
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3 – Municípios do Estado da Bahia atendidos pelo Centro de Desenvolvimento da Pecuária – 62 
 
4 – Exames Laboratoriais realizados – 1221 
 

ESCOLA DE MÚSICA 
 

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

 
Contamos com 17 professores efetivos e sete substitutos no Departamento do CLEM 

(Composição, Literatura e Estruturação Musical) e 21 efetivos e 14 substitutos no Departamento de 
Música Aplicada. 
 

1.METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2007  

Departamento de Musica Aplicada 
Uma  das metas mais buscadas pelo Departamento de Música Aplicada(DMA) durante todo o 

ano de 2007 foi a melhor organização das disciplinas Instrumento Suplementar I e II e Música de 
Câmara ( I, II, III e IV). As disciplinas Instrumento Suplementar sofrem todos os anos de problemas 
concernentes à  alocação de alunos a docentes  em virtude da altíssima demanda ( a disciplina  é  
obrigatória para todos os alunos da EMUS independente do curso – Instrumento, Composição e 
Regência, Licenciatura e Canto) e do seu caráter tutorial. O número de professores de Piano do DMA 
não seria suficiente para atender a todas os alunos matriculados e por isso temos em nossos quadros 
4( quatro)  professores substitutos que, pela freqüência  com que são substituídos, trazem também 
outros problemas para a disciplina. 

 
A Disciplina Música da Câmara ( I,II,III,IV) obrigatória para os alunos do curso de Instrumento 

traz, por sua vez, outro tipo de problema. A composição dos grupos de câmara é extremamente 
complicada pela heterogeneidade de níveis e pela diferença de cronologia entre os fluxogramas dos 
alunos. Por exemplo: alunos matriculados em Música de Câmara IV muitas vezes precisam se agrupar 
com alunos de Música da Câmara II pela natureza de seus instrumentos. A alocação desses grupos 
aos docentes do DMA também é problemática. 
 

Outra meta buscada pelo DMA foi a tentativa de resolução do problema de organização de 
espaços disponíveis para os professores da disciplina Instrumento?Piano das suas aulas. Como a EMUS 
não dispõe de pianos de qualidade em número suficiente para atender a todos os professores deste 
instrumento, muitos professores davam aulas em pianos em estado não adequado para aulas.  

 
A resolução de interferência sonora causado pelos alunos dos instrumentos de metal, 

naturalmente de poderoso volume sonoro, foi buscada pelo DMA. 
 
Departamento de Composição, Literatura, Estruturação Musical 

Para o ano de 2007 as principais metas do Departamento de Composição, Literatura, e 
Estruturação Musical (CLEM) foi a reorganização dos horários das disciplinas. 
 

Pós-Graduação 
 
O Programa manteve a sua nota 5 na avaliação tri-anual da CAPES demonstrando que 

manteve seus padrões de produção e formação discente e com as medidas tomadas pela 
coordenação pretende agora efetivar sua ascendência para a nota 6 (nota máxima na área de artes). 
 
Extensão  

• Desenvolver as habilidades e competências dos estudantes para ingressar na graduação da 
EMUS, permitindo complementar sua formação acadêmica.  

• Evitar evasão dos cursos.  
• Aperfeiçoar a qualidade dos cursos.  
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• Proporcionar melhor comunicação entre coordenadores, instrutores e funcionários da 
secretaria de Extensão.  

• Minimizar a irregularidade no pagamento das taxas.  
 

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

Departamento de Musica Aplicada 
 

Para tentar resolver ou minimizar o problema com a disciplina Instrumento Suplementar I e 
II o DMA resolveu incrementar as aulas de piano em grupo tentando assim atender um maior número 
de alunos por ano letivo.Os professores substituto foram encarregados de atender apenas os alunos 
dessas disciplina e na medida do possível em aulas coletivas 

 
Uma tentativa de parceria entre a EMUS e a ROLAND se provou infrutífera pela falta de 

interesse demonstrado pela empresa fabricante de teclados e pianos elétricos. A pesar disso, um 
projeto de laboratório de piano em grupo foi apresentado pelo Professor Eduardo Conde está em 
fase de implementação, graças à aquisição pela Direção da EMUS, de 8 novos teclados Yamaha que 
atenderão a esse laboratório em sua fase inicial. 

 
Quanto ao problema com a Disciplina Música de Câmara, foi escolhida uma coordenadora 

para se responsabilizar pelo agrupamento coerente dos alunos matriculados, direcionando esses 
grupos para uma alocação dos mesmos aos professores mais adequados buscando o melhor 
aproveitamento possível dos discentes na disciplina. 

 
Para solucionar o problema especial dos professores de piano o DMA priorizou a sala 102 para 

aulas da disciplina Instrumento/Piano, o que mostrou bastante efetivamos, infelizmente ainda não 
resolveu o problema em definitivo visto que, por ser a única sala que serve como auditório para a 
EMUS, por diversas vezes fomos obrigados a desmarcar aulas pra que eventos de porte maior 
pudessem se realizar. 

 
O DMA também buscou e conseguiu, junto à congregação da EMUS, a aprovação da 

priorização do uso da Sala Walter Smetak pelos alunos de instrumentos de Metal ( trompetes, 
trombones, tubas e trompas) afastando-os assim do prédio principal da EMUS, o que eliminou quase 
por completo as queixas em relação à distúrbios  sonoros provocados por esses alunos. 
 
Departamento de Composição, Literatura e Estruturação Musical 

 
Os Docentes aprovados no concurso em 2006 foram empossados no início do ano letivo e 

puderam contribuir de maneira significativa para esse Departamento.  
 
Os conteúdos programáticos de 25 disciplinas foram reestruturados e aprovados em sessão 

plenária, sendo que uma boa parte está disponível na página do departamento na internet 
(www.clem.ufba.br). É importante salientar que alguns desses conteúdos programáticos tiveram sua 
última aprovação nos anos 70, necessitando de uma reestruturação. 

 
Os horários das disciplinas do CLEM foram sendo determinados de maneira ad hoc durante os 

anos, tanto pela necessidade pessoal dos professores, quanto pela disponibilidade. No final de 2006 
fez-se um novo planejamento de horários visando atender os seguintes pontos: 

 
  não há aulas na sexta-feira. Como esse dia em geral é reservado para reuniões na 

unidade (departamentos, congregação, colegiados,etc) achamos melhor não programar 
aulas para esse dia, de modo que os professores sempre estarão livres para participar 
das reuniões.Além disso, os professores podem aproveitar o dia para reunir grupos de 
Pesquisa e ministrar palestras e forúns dentro da unidade. 

 não há aulas no horário entre as 12 e 13 horas. Com a adoção do novo esquema de 
horários da UFBA (aulas começam em horários ímpares), alguns alunos ficaram com 
aulas contínuas de 9 da manhã até as 17 da tarde, ou mesmo até as 19, sem um período 
vago para o almoço. O CLEM organizou o novo horário utilizando disciplinas que  duram 
3 horas ou 2 horas e 1 hora para que não fosse necessário  haver aula no período das 12-
13 horas. 
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 procurou-se organizar o horário pela semelhança de disciplinas. Por exemplo, todas as 
turmas de composição ficaram à tarde, de modo que os professores podem se 
intercambiar nessas disciplinas sem detrimento para seus horários. 

 procurou-se organizar as disciplinas segundo o fluxograma, de modo que o aluno possa 
se matricular em um máximo de disciplinas em um mesmo turno. Esses novos horários 
entraram em vigor durante o ano letivo de 2007 demonstrou-se bem sucedido, 
resultando em um maior conforto tanto para o corpo Docente quanto Discente. 

 
Ainda faltam cerca de 14 conteúdos programáticos para serem reorganizados e aprovados, 

sendo que se destacam os conteúdos das disciplinas de Composição, cujo conteúdo data de 1969. 
 

PÓS-GRADUAÇÃO 
Dentre as medidas implantadas estão: 1) estabelecimento de critérios para credenciamento 

e descredenciamento de docentes (o Programa credenciou um novo docente esse ano: o Dr. Eduardo 
Garcia), 2) estímulo à diminuição do tempo médio de titulação discente, 3) incentivo ao equilíbrio 
entre produção artística e bibliográfica e 4) organização de eventos internacionais. Para o ano 
vindouro pretende-se ampliar essas medidas além de buscar convênios e colaboração internacionais. 
 
EXTENSÃO  

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

• Acompanhamento do índice de assiduidade dos alunos, através da lista de presença. 
• Aplicação e análise de questionário de avaliação geral dos cursos. 
• Regularização e acompanhamento do rendimento dos alunos bolsistas. 
• Curso de Capacitação como Instrutores para Estudantes da Graduação da EMUS. 
• Reuniões periódicas para acompanhamento pedagógico. 
• Alteração no horário de atendimento da secretaria no período das 12:00 as 14:00 

horas para facilitar o acesso dos alunos. 
 

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

Departamento de Musica Aplicada 
 

Tentativa junto aos colegiados de curso de mudança do módulo da disciplina Instrumento 
Suplementar de 1 para 25 no sentido de viabilizar aulas coletivas em caráter de Máster Class onde os 
alunos teriam, ao longo do ano letivo, contato com professores de todos os instrumentos e não 
apenas aulas  tutoriais de um único instrumento. Apesar da concordância dos professores DMA, 
conseguiu-se uma posição dos colegiados que são, na verdade, os responsáveis por solicitar à 
Câmara de Graduação a mudança pretendida. 
 
Estrutura Física 

• Colocação do forro de PVC das salas 310;311;312  
• Colocação de divisória na biblioteca  
• Aplicação de sinteco e pintura das salas 104 e 105  
• Conserto de várias portas no prédio da escola;  
• Instalação de 15 aparelhos de condicionador de ar na biblioteca, auditório, mestrado, 

colegiado, departamento e sala de extensão.  
• Colocação e pintura da área externa do laboratório do Mestrado  
• Colocação do forro de PVC e pintura das salas do colegiado, curso de extensão, 

contabilidade e secretaria da direção  
• Reforma da copa  
• Reforma no auditório, forro e colocação de paredes acústicas  
• Pintura, concertos de portas, troca de placas acústicas dos acessos da escola  
• Pintura do pátio da escola; rol da entrada e saída do memorial e escadaria.  
• Reforma dos sanitários da cantina e do mestrado  
• Concerto de pianos e teclados  
• Colocação de placas de eucatex no rol de entrada do andar térreo, 2º e 3º andares, inclusive 

em algumas portas  
• Colocação da placa acrílica com o nome da escola  
• Manutenção e afinação regular dos pianos;  
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Aquisição de Instrumentos 

• Pianos de armário, Marca Fritz Dobber, com verba da FINEP, Projeto da Pós-Graduação em 
Música 

• Aquisição de 8 Teclados Yamaha, com verba da PROPLAD 
• Aquisição de uma Marimba, com verba dos Cursos de Extensão da EMUS. 

 
 
4. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

GRADUAÇÃO  

• O grande destaque do Departamento de Música Aplicada em relação ao ensino de graduação 
se deu através do Laboratório de Orquestra ( LAO), projeto didático desenvolvido pelo Prof. 
Alexandre Casado ( violino) e Suzana Kat0 ( violoncelo). Criado em 2005, seu principal 
objetivo é o de proporcionar aos alunos de cordas da EMUS a prática de conjunto, 
supervisionado pelos professores de instrumento. Desta forma o aluno desenvolve suas 
habilidades camerísticas e se prepara também para futuras atividades orquestrais.Foram 
apresentados 3 concertos ao longo do ano. 

PÓS-GRADUAÇÃO 

• O Programa manteve a sua nota 5 na avaliação tri-anual da CAPES demonstrando que 
manteve seus padrões de produção e formação discente e com as medidas tomadas pela 
coordenação pretende agora efetivar sua ascendência para a nota 6  

• O PPGMUS criou a nova Área de Concentração em Musicologia Histórica que já começa a 
funcionar no próximo semestre letivo e pretende ser um pólo formador de musicólogos de 
alta qualificação com conexões internacionais.  

• Na pós-graduação foram concluídas dezessete dissertações no Mestrado e defendidas cinco 
teses no Doutorado em 2005. 

 

5. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 

EXTENSÃO 

• PROJETOS DO NÚCLEO DE PERCUSSÃO DA UFBA 
Formação de Agentes Multiplicadores 
Repercutindo nas Comunidades 
Festival de Interação 

• NÚCLEO DE PESQUISA DE REGÊNCIA EM INTERPRETAÇÃO MUSICAL - NUPRIM 
Coordenado pelo Prof.  EricK Magalhães Vasconcelos 

• ESTILOS DE ATUAÇÃO E DESEMPENHO NA EXECUÇÃO MUSICAL: ASPECTOS  DA PRÁTICA MUSICAL E DA 
PERFORMANCE EM DUAS ESCOLAS DE MUSICA NO BRASIL  
Período: 03/2007 a 02/2010. 
Coordenado pelo Prof.Leonardo Vincenzo Boccia, envolvendo duas outras pesquisadoras, 
Profa. Rosane Cardoso (UFPR) e Profa. Margareth Milani (EMBAP), 4 bolsistas PIBIC e 1 
Bolsista PIBIC-Júnior 

GRADUAÇÃO 

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

 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 GRUPOS DE PESQUISA EM ATIVIDADE NO PPGMUS: 
GEMBA - Grupo de Estudo e Pesquisa de Música na Bahia 
GENOS 
GRUPO DE PESQUISA "COMPOSIÇÃO E IDENTIDADE CULTURAL" 
GRUPO DE PESQUISA EM PERFORMANCE MUSICAL E ENSINO INSTRUMENTAL 
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GRUPO DE PESQUISA "MATERIAIS DIDÁTICOS E HIPERMÍDIA EM MÚSICA" 

MeMuBa On-Line 

NEMUS - Núcleo de Estudos Musicais 

NUPSIMUS - Núcleo de Pesquisa em Performance Musical e Psicologia 

ODU - Grupo de Pesquisa 

 LINHAS DE PESQUISA 
• MÚSICA BRASILEIRA: CRIAÇÃO MUSICAL 

Projeto relacionado com a composição e educação musical, que lidam com o aspecto 
criativo. 

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

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

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

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

 
Programas de extensão 
 

O programa de extensão da EMUS, coordenado pelo Prof. Dr.Leonardo Boccia, conta com os 
cursos: BÁSICO curso técnico, pré-universitário: São oferecidos os seguintes cursos: Canto, Clarinete, 
Composição e Regência, Flauta Doce e Transversal, Licenciatura, Percussão, Piano, Saxofone, 
Trompa, Trompete, Violão, Violino e Violoncelo. 

 
OFICINAS DE MÚSICA: musicalização para bebês (0 a 4 anos), núcleo de educação musical (NEM) 

- programa de iniciação musical (5 a 14 anos), Oficinas para jovens e adultos: canto, coral 
instrumentos (cordas, sopro, teclado, percussão). 

 
Total de 900 alunos inscritos na Extensão por semestre. 
 

7. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA EMUS/UFBA 

Concerto– Orquestra de Câmara da UFBA 
Madrigal da UFBA, Turmas de Canto Coral I, II e III, Te Deum, de Jean Baptiste Lully,  
Regente: Horst Schwebel, Catedral Basílica de Salvador, 08 e 09 de novembro, às 19:00 h. 

 Concerto Gran Finale do Nordeste 
 Centenas de vozes infantis em um só coro 
 Teatro Castro Alves, 28 de outubro, às 10:00 h. 
 
8. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
Intercâmbio da Escola de Música da UFBA com a Escola de Música de Mannheim – Alemanha 
 
9. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
CONVENIOS 

• Assinatura pelo Magnífico Reitor de Convênio UFBA/EMUS-Escola Superior de Música “ Carl 
Maria von Weber”, Dresden – Alemanha  

CONTRATOS 
• Contrato de Parceria Cultural entre o SESC e a EMUS, para realizações de concertos musicais 

de alunos e professores da EMUS.  
PROJETOS: 
Projeto TIM/EMUS 
Acordo de colaboração entre a TIM e EMUS, na recuperação de 3 salas do subsolo da Escola, para uso 
dos mesmos duas vezes por semana durante dois anos, prorrogáveis por mais dois. 
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10. INFORMAÇÒES COMPLEMENTARES 
• ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
A atual estrutura administrativa conta com 2 Departamentos, 5 Colegiados (4 de graduação e 1 de 
Pós-Graduação), Secretaria da Escola, Secretaria dos Cursos de Extensão, Contabilidade, Apoio 
Administrativo, Setor de Produção Artística da Orquestra Sinfônica da UFBA, Diretoria, Vice-
Diretoria, Biblioteca, Orquestra Sinfônica da UFBA e Madrigal da UFBA. Contamos atualmente com: 

 Servidores Técnico-Administrativos  23 

 Servidores Músicos (Orquestra Sinfônica) 23 
Servidores Músicos (Madrigal)  16 
 

• EVENTOS DIVERSOS 
 
Fóruns.  Sob a coordenação da Dra. Sônia Chada o PPGMUS realizou 17 Fóruns, com a participação 
de docentes e discentes, totalizando em média 60 trabalhos apresentados;  
 
I FIMC (Festival Internacional de Música Contemporânea) organizado pelo  Dr. Pablo S. Blanco) de 
1o a 6 de setembro, que contou com a presença do maestro e compositor norte-americano Jack 
Fortner e a harpista carioca Vanja Ferreira, além de compositores e alunos da Escola de Música da 
UFBA, apresentando obras inéditas para o público local; 
 
 I EIPEM (Encontro Internacional de Pesquisa em Educação Musical), coordenado pela Dra. Cristina 
Tourinho o que contou com a participação das Dras. Joan Russel (da Universidade MacGill do 
Canadá) e Beatriz Illari (da UFPR). 
 
Workshops com a harpista Vanja Ferreira, trazida pelo programa de pós-graduação em música, 
trouxe, por duas ocasiões, com recursos do PROAP para dar prosseguimento ao Projeto FINEP: a 
primeira para inaugurar a harpa adquirida pelo programa em concerto durante o I FIMC (além do 
concerto realizou dois workshops e prestou consultoria aos professores e alunos) e a segunda 
durante os VIII Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação (VIII SEMPPG) e XXVI Seminário Estudantil de 
Pesquisa (XXVI SEMEP), quando também deu aulas para 4 alunos e prestou consultoria aos 
professores do programa para atender ao edital FINEP Multiusuários. 
 
III Simpósio de Cognição e Artes Musicais - Internacional ( III SICAM), UFBa de 21 a 25 de maio de 
2007, com a presença de pesquisadores de 14 países. 
Núcleo de Estudos do Piano Brasileiro da EM<US, núcleo este coordenado pela Profa. Diana Santiago. 
Salão Nobre da Reitoria  da UFBA, 14 de junho de 2007 
 
MASTER CLASS DE CANTO  

Curso ministrado pelo Professor Valentin Gloor,Suíço, uma parceria da  Fundação Ernest 
Widmer e a EMUS, realizado no dia 11 de outubro de 2007. 

 
MASTER CLASS DE MUSICA FOLCLÓRICA DA VENEZUELA – GRUPO ENSAMBLE LATINOARICANO 

Cursos ministrados, de 14 a 17 de maio de 2007, pelos integrantes o GRUPO ENSAMBLE 
LATINOARICANO da Universidade de Medina – Venezuela, nas áreas de: 

- “ Composicioón y Arreglo Midi” – Prof. Claudio Tripputi 
- “ El Piano en la Musica Latinoamericana” – Prof. Aneiro Zambrano 
- “Musicoterapia Artística” – Profa Yadira Albatros 
- “ Estilos Musicales de Venezuela” – Brs. Engelberth Arellano e Ernesto Duque  

Concerto dia 17 de maio, Reitoria da UFBA. 
 
MASTER CLASS DE CANTO  

Curso ministrado pelo Prof. Güinter Sommer, da Escola Superior de Música “ Carl Maria von 
Weber” – de Dresdem –Alemanha, no período de 26 de fevereiro a 1 de março. 
Concerto dia 2 de março na Reitoria da UFBA. 

 
• PUBLICAÇÕES 
• BOCCIA,L.V.; BRUNELLO, Yuri. Gramsci e o Teatro. Sipario, v.1.p.28-29,2007 ( Revista 

Italiana)  
• LUDES, Peter;BOCCIA,L.V.; KÜHNEN, Ulrich;MAGUIRE, Joseph. Hegemonias visuais. 1ed. 

Salvador: Cian Gráfica Editora, 2007. v1000.150p.  
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• BIÃO, Armindo Jorge de Carvalho;SANTOS, Adailton, Moura, Milton Araújo, BOCCIA, L.V.. 
Musicologia etnomusicologia e etnocenologia. In: Armindo Bião. (Org.) Artes do corpo e do 
espetáculio. Questões de etnomusicologia.01 ed. Salvador: P&A Gráfica e Editora, 
2007.v.01vp-109-116.  

• O periódico ICTUS, do programa de pós-graduação situa-se hoje, graças aos esforços do Dr. 
Pablo S. Blanco, entre os melhores do país, sendo avaliado como Internacional A no Qualis 
bibliográfico da CAPES. Esse ano já não se publicou números impressos de acordo com as 
tendências apoiadas pelo IBICT. A revista adotou a submissão de artigos em fluxo contínuo e 
pode ser acessada em 5 idiomas. Esse ano foram publicados dois números do volume 8.  

 
11. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2008 
 
Departamento de Composição, Literatura, e Estruturação Musical 
 

Algumas metas a serem alcançadas pelo CLEM durante o ano de 2008: a)revisar, completar e 
aprovar em reunião departamental os conteúdos programáticos das disciplinas do CLEM. b)Rever a 
ementa e a estrutura da disciplina “Prática de Ensino” (estudar a possibilidade de cadastrá-la  na 
SUPAC como estágio);c) estudar a  criação de regras e procedimentos que viabilizem a adoção de 
“monitoria” para algumas disciplinas do CLEM,  conforme 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 as 
especificidades do departamento CLEM 

 
Departamento de Música Aplicada 
 
  O DMA tem uma expectativa extremamente positiva para o ano de 2008 em vista d ter 
apoiado, quase que de forma unânime, que a EMUS aderisse ao REUNE. A possibilidade real de 
sermos comtemplados com um prédio novo e adequado para a realização plena de atividades de 
Pesquisa, Ensino e Práticas  musicais nos incentiva muito. 
 
As perspectivas de contratação de novos professores também é um fator estimulante, visto que 
temos, há anos, um corpo docente que, apesar de extremamente bem qualificado, é deficitário em 
diversos instrumentos. 
 

Por outro lado, até que possamos realizar os concursos e efetivamente contratar os novos 
docentes, enfrentaremos problemas com a iminente aposentadoria do Prof. Erick Vasconcelos, 
professor da disciplina de Regência. 

 
Outra grande perspectiva do DMA para 2008 dis respeito à reativação do convênio UFBA-COELBA 
para que a OSUFBA possa voltar a servir de laboratório para a disciplina Prática de Orquestra, 
oferecida por este departamento. 
 
Pós-Graduação 
 

As perspectivas para 2008 lastreiam-se em três eixos principais: 1) continuar e ampliar a 
destinação de recursos para a participação de docentes e discentes em eventos científicos, 
incentivando particularmente a participação em eventos internacionais; 2) O Programa manteve a 
sua nota 5 na avaliação tri-anual da CAPES demonstrando que manteve seus padrões de produção e 
formação discente e com as medidas tomadas pela coordenação pretende agora efetivar sua 
ascendência para a nota 6 (nota máxima na área de artes).; 3) prosseguir na busca de recursos 
através da participação em editais de infra-estrutura, de modo a permitir a expansão do programa. 
 
Extensão 
 

• Incorporar novas tecnologias que representem avanços para a realização da atividade 
acadêmico-pedagógica.  

• Aquisição de novos equipamentos e instrumentos.  
• Melhoria da infra-estrutura com recursos próprios da Extensão.  
• Atingir maior parcela da comunidade.  
• Divulgar os cursos por meio de apresentações públicas e concertos.  
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ESCOLA DE NUTRIÇÃO 
 

 
APRESENTAÇÃO 
 

O ano de 2007 foi bastante significativo para a Escola de Nutrição. Iniciamos o ano letivo 
com a realização do seminário - ENUFBA ANO ZERO – com o objetivo de repensar e discutir a 
proposta político-acadêmica da Escola e as metas para os próximos 10 anos. Entre essas metas 
foram aprovadas a ampliação de vagas para o curso de Nutrição, a reativação do Núcleo de 
Extensão, a qualificação do corpo docente, a reforma curricular, dentre outras. O seminário 
proporcionou uma maior integração entre os docentes e um aprofundamento das discussões, pois 
teve a duração de cinco dias úteis.  

 
Considera-se ainda o aumento no número de projetos de pesquisa aprovados pelos órgãos 

financiadores, a consolidação dos grupos de pesquisa já existentes e a formação de grupos 
emergentes, ampliando o número de pesquisadores e consequentemente o número e a qualidade 
das publicações. Foram desenvolvidas diversas atividades de extensão, com o oferecimento de 
cursos para a comunidade interna e externa. Em 2007, os professores orientaram 29 (vinte e nove) 
estudantes de iniciação científica bolsistas do CNPq, FAPESB, Programa Permanecer e outros ligados 
a projetos de pesquisa, demonstrando o compromisso dos docentes com a formação científica dos 
alunos.   

 
Neste sentido, vale ressaltar o avanço dos docentes em relação à sua qualificação: um 

docente concluiu o curso de doutorado, seis estão em curso, sendo quatro em via de conclusão e 
cinco foram aprovados na seleção para cursar o doutorado em 2008, totalizando onze docentes em 
processo de qualificação.    

  
Ainda em relação às atividades de pesquisa foram construídos dois novos laboratórios e 

reformado o laboratório de Bioquímica da Nutrição, este credenciado pelo Ministério da Saúde para 
análise de vitamina A. Os recursos foram oriundos de projeto de pesquisa financiado pela FAPESB. 
Outro aspecto positivo deste ano foi a reforma das instalações administrativas da ENUFBA, 
realizadas com o apoio incondicional do Centro Colaborador em Alimentação Escolar, resultado do 
convênio entre a Escola e o FNDE, proporcionando melhores condições de trabalho para o corpo 
docente e técnico-administrativo.  

 
O ano de 2007 representou também um marco para a ENUFBA. A Escola sediou e organizou a 

XXVIII Reunião do Consórcio das Instituições Brasileiras de Alimentação e Nutrição – CIBRAN, 
tendo como Tema “Educação em Alimentação e Nutrição: Desafios entre o informar, o 
comunicar e o transformar”, realizado no período de 28 a 30 de novembro de 2007 e contou com o 
apoio financeiro da FAPESB, Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, e Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, FNDE. Foram inscritos 82 trabalhos e 155 representantes de 
Instituições de Ensino de Nutrição do Brasil. 

 
Outro aspecto a ser destacado foi a participação da ENUFBA no Projeto REUNI. A 

comunidade se mobilizou para a implantação de um novo curso de graduação no turno noturno, 
ampliação de vagas no curso de nutrição e oferecimento de componentes curriculares para os 
bacharelados interdisciplinares. 
 
GRADUAÇÃO 
 

Ingressam anualmente 80 estudantes no curso de nutrição totalizando 517 alunos 
matriculados neste ano. Destes, 52 integralizaram o curso. Estima-se para 2008 um aumento no 
número de formandos, de 52 para 87, pois uma série de fatores – eliminação de pré-requisitos e 
aumento do índice de aprovação dentre outros, tem aumentado o fluxo curricular. A sua formação 
está baseada em princípios ético-humanísticos, com uma visão holística do ser humano, devendo ser 
capaz de acompanhar de forma sistemática e crítica os permanentes desafios científico-tecnológicos 
e as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, antevendo essas mudanças, impondo e ampliando 
espaços.  
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O curso de graduação em Nutrição passou por dois momentos importantes no ano de 2007: a 
participação no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE e o processo de avaliação 
de renovação de reconhecimento do curso pelo MEC/INEP. 

 
Em relação ao ENADE foram cadastrados no sistema do INEP 80 alunos concluintes e 94 

ingressantes em junho 2007. Foram convocados 114 estudantes do curso de nutrição para a 
realização da prova. No presente momento, aguarda-se o resultado para posterior analise e 
discussão.  

 
Quanto à renovação de reconhecimento do curso, todo o material necessário foi 

providenciado e informado ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES como: o 
perfil do curso, perfil do egresso, representação gráfica de um perfil de formação; forma de acesso 
ao curso/ processo seletivo; sistema de Avaliação do Projeto do Curso; sistema de Avaliação do 
Processo de Ensino Aprendizagem; Trabalho de Conclusão de Curso; Atividades complementares; 
estágio curricular, incluindo a lista de componentes curriculares do curso (obrigatórios e optativos) 
contendo: componente, período, carga horária, conteúdo, bibliografia básica e bibliográfica 
complementar e a lista dos docentes que atuam no curso contendo: nome completo do docente; 
matrícula SIAPE e CPF; titulação e regime de trabalho e componentes curriculares vinculados ao 
docente. No mês de novembro, o curso de nutrição da ENUFBA foi incluso do grupo 15 cujo ciclo 
avaliativo ocorreria no mês de novembro. Para tanto, um novo formulário foi preenchido com mais 
dados detalhados e o cadastramento dos docentes. O colegiado se preparou para receber a equipe 
de avaliadores, porém até o final do ano a avaliação não aconteceu. 

           

           INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA  

No decorrer deste ano, 5 (cinco) alunos da Escola de Nutrição da UFBA estão participando de 
Programa de Intercâmbio Acadêmico no Exterior. Alem disso, a nossa Escola de Nutrição recebeu 4 
(quatro) alunos vindo da Universidade do Porto - Portugal.  
 
PÓS-GRADUAÇÃO 

O programa de pós-graduação em Alimentos Nutrição e Saúde é constituído pelo Curso de 
Especialização em Nutrição Clínica, pela Residência em Nutrição Clínica e pelo Mestrado em 
Alimentos Nutrição e Saúde. O Programa neste ano de 2007 matriculou 67 alunos sendo 17 no Curso 
de Especialização, 18 na Residência e 32 no Mestrado. A primeira turma a completar o Mestrado 
defendeu as dissertações dentro do prazo de 24 meses, tendo o programa alcançado o tempo médio 
de 23,5 meses entre a primeira matrícula e a defesa. Em relação à Residência os 8 (oito) estudantes 
ingressos em 2005 concluíram o curso em julho/2007.  

 
A principal meta do Programa em 2007 foi a consolidação do Mestrado visando a avaliação da 

CAPES para se alcançar o conceito que permitiria ao Programa pleitear a implantação do doutorado. 
Todavia, no sistema de avaliação trienal o Programa foi avaliado pelo Comitê de Área com o 
conceito 4 (quatro) e foi rebaixado pelo Comitê Técnico Científico para o conceito 3 (três), 
mantendo o mesmo que obteve na época de sua criação.  

 
Embora não se tenha alcançado a meta planejada, o programa de pós-graduação em 

Alimentos Nutrição e Saúde vai continuar investindo nos pontos avaliados pela CAPES como mais 
fracos, produção científica, participação discente na produção, dentre outros, para obter sucesso na 
próxima avaliação. 
 

PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

As atividades de Pesquisa da ENUFBA obtiveram no ano de 2007 ótimos resultados.  
 

Deu-se continuidade aos projetos já iniciados em anos anteriores, e deu-se início aos novos, 
totalizando cerca de 40 projetos. Ressalta-se a ampliação do número de bolsas sendo 17 bolsas de 
iniciação científica e 8 bolsas do Programa Permanecer que contribui na formação do estudante.  

 
A produção científica da Escola de nutrição cresce a cada ano, fruto da ampliação dos 

grupos de pesquisa e da qualificação docente. Os dois departamentos publicaram 23 artigos 
científicos em periódicos nacionais e internacionais e 04 capítulos de livros. Cerca de 80 trabalhos 
foram apresentados em congressos e eventos científicos, além de uma significativa participação dos 
docentes em palestras e cursos realizados.    
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EXTENSÃO 

A Escola de Nutrição da UFBA mantém em funcionamento 3 unidades de atendimento 
ambulatorial em Nutrição. Possui 01 consultório dietético, com 04 salas para atendimentos que 
funciona na própria Escola de Nutrição, 11 ambulatórios em diversas especialidades no Pavilhão 
Profº José Francisco Magalhães Netto e 01 ambulatório de nutrição em saúde do trabalhador que 
funciona no Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador – CESAT / SESAB. 

 
O ano de 2007 foi promissor para as atividades de extensão, especialmente os cursos de 

capacitação. O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar para a região Nordeste, 
CECANE, capacitou 1.197 profissionais que fazem parte do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE -, sendo 319 Merendeiras, 339 Conselheiros e 519 Nutricionistas abrangendo diversos 
municípios de todos os Estados do Nordeste. Para realizar as capacitações, o CECANE selecionou 20 
Monitores das áreas de nutrição e ciências contábeis. Esses profissionais foram treinados tanto pela 
equipe do CECANE como pela equipe do FNDE e participaram de diversos eventos técnico-
científicos.  

 
Além dessas capacitações, a ENUFBA realizou cursos tanto para a população em geral como 

específicos para empresas, totalizando 27 atividades de extensão entre cursos, palestras, sessão de 
filmes, treinamentos e outras que propiciaram um intercâmbio com professores de diversas 
instituições do país. 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO PERMANENTES 

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

 
1 – Ambulatório de Nutrição em Saúde do Trabalhador  

Na área específica de Saúde do Trabalhador, mantém-se em funcionamento desde 1995, em 
parceria com o CESAT –SESAB (Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Saúde 
do Estado da Bahia), um ambulatório de nutrição, com o desenvolvimento do projeto “Assistência 
Nutricional e Monitoramento Contínuo em Vigilância Nutricional do Trabalhador”. Em 2007, este 
projeto de extensão recebeu 2 bolsistas do Programa Permanecer, que estão contribuindo na análise 
dos dados dos trabalhadores para futura publicação. A dificuldade em ampliar o número de 
atendimentos está relacionada à participação de apenas um professor atualmente no projeto como 
também a não existência de nutricionista nos quadros do CESAT para proporcionar uma maior 
regularidade no atendimento, uma vez que só é realizado em um turno semanalmente. Esta 
parceria é de fundamental importância para o ensino da graduação, pois capacita estudantes no 
desenvolvimento de práticas e tecnologias na área de saúde do trabalhador, especialmente nos 
portadores de doenças ocupacionais.  

Quadro 1 – Atendimentos realizados no ambulatório de 

Nutrição – CESAT, 2007. 

Tipo de atendimento Nº. de Trabalhadores 

1ª consulta 46 

Retorno 171 

Total 217 

 

 

2 – Consultório Dietético 

O Consultório Dietético é a clínica-escola do Curso de Nutrição da Universidade Federal da 
Bahia - um projeto acadêmico de ensino, pesquisa e extensão em funcionamento há 25 anos e 
atende pacientes encaminhados por profissionais de saúde de ambulatórios e hospitais da própria 
universidade e de outros serviços de saúde, públicos e privados, além da demanda espontânea de 
indivíduos aparentemente saudáveis que buscam orientação profissional para correção de peso e 
para uma alimentação saudável. Está vinculado à disciplina NUT 172 - Dietoterapia Aplicada.  
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O consultório dietético da ENUFBA não dispõe nem de pessoal técnico nem administrativo e 
suas atividades vem sendo realizadas pelo esforço dos professores que desenvolvem atividades de 
extensão acadêmicas para atender a população carente de Salvador e municípios vizinhos. No ano 
de 2007 o consultório concorreu no Programa Permanecer da UFBA e foi contemplado com 2 (dois) 
bolsistas. 

 

Quadro 2 – Atendimentos realizados no consultório dietético 

da Escola de Nutrição, 2007 

Tipo de atendimento    Nº. de Pacientes 

1ª consulta 254 

Retorno 338 

Total 592 

 

3 – Ambulatório de Nutrição do Pavilhão Profº Francisco Magalhães Neto 

 
Ao longo dos anos o corpo docente da Escola de Nutrição da UFBA vem se empenhando no 

sentido de criar oportunidades para que aos alunos possam obter na prática, conhecimentos e 
habilidades imprescindíveis à assistência e à educação nutricional. Nesse sentido, o Projeto de 
Atendimento Ambulatorial em Nutrição Clínica foi criado em 1992 e vem sendo ampliado a cada 
ano.  
Atualmente, onze (11) ambulatórios de Nutrição fazem parte desse projeto, sendo que dez (10) 
funcionam no Pavilhão Prof. José Francisco Magalhães Neto e estão vinculados aos ambulatórios 
das diversas especialidades médicas, num trabalho conjunto e transdisciplinar.  

 
Quadro 3 – Atendimentos realizados nos ambulatórios de nutrição do Pavilhão Prof. Francisco 

Magalhães Neto, 2007. 

 

Tipo de atendimento Nº. de Pacientes 

1ª consulta 1.128 

Retorno 2.591 

Total 3.719 

 

PRÊMIOS 

 Merece particular destaque a indicação pela FAPESB do trabalho Desenvolvimento de 
produtos enriquecidos com ferro com base em matérias-primas regionais: Subsídio ao Programa de 
Alimentação Escolar, para concorrer ao Prêmio Peter Murány 2008. Esta pesquisa objetiva a 
elaboração de barra de cereais rica em ferro e pães e biscoitos enriquecidos com semente de jaca e 
polpa de açaí. São produtos de custo acessível e simples elaboração e poderão ser produzidos e 
comercializados por empresas alimentícias locais possibilitando a diversificação da merenda escolar 
e favorecendo a redução da carência de minerais, especialmente, ferro neste segmento da 
população. 
 

CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

O ano de 2007 foi bastante promissor. Obtivemos inúmeras conquistas, principalmente 
acadêmicas: elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional para os próximos 10 anos, 
ampliação de 10 vagas para o curso de nutrição e criação de um curso noturno de gastronomia. O 
consultório dietético foi ampliado e reequipado, além da criação do laboratório de avaliação 
nutricional proporcionando um espaço físico adequado para as práticas de nutrição aplicada e 
avaliação nutricional, permitindo também mais conforto para os usuários.  
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Ainda em relação às atividades acadêmicas as novas instalações do colegiado da graduação e 
dos departamentos, ampliaram as condições de trabalho destes órgãos e, por conseguinte, uma 
maior qualidade na realização das tarefas cotidianas. A aprovação de um novo Regimento Interno do 
Colegiado foi uma grande conquista, redefinindo inclusive a sua própria composição.   

 
Em relação à Pós-graduação será criada uma residência em Alimentação Escolar e um curso para 
formação de técnicos em Alimentação Escolar, fruto da parceria com a Secretaria de Educação do 
Município e FNDE. 
 

Do ponto de vista administrativo deve-se destacar a contratação de uma bibliotecária para 
reorganizar os arquivos da Escola e reestruturar o fluxo de informações, que certamente impactará 
no processo de trabalho bem como no resgate da memória da ENUFBA. Foi desenvolvido um 
software para registro e acompanhamento de toda a documentação da Escola. 

 
Em relação às parcerias foram renovados os convênios com o FNDE e Secretaria Municipal de 

Educação para o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de alimentação escolar. A ENUFBA 
recebeu proposta para realizar uma parceria com a Secretaria de Justiça do Estado da Bahia para 
assessorar a alimentação dos internos. Estes projetos serão desenvolvidos no decorrer de 2008. 

 
O quadro destoante desta Escola ainda é o número de servidores técnico-administrativos; a 

ENUFBA mantém uma equipe bastante defasada o que tem gerado transtornos para o funcionamento 
global da Escola comprometendo muitas vezes a qualidade do atendimento. Embora a Escola 
mantenha em funcionamento quatro laboratórios para aulas práticas da graduação, funcionando em 
ambos os turnos, não temos em nosso quadro funcional nenhum técnico nem auxiliar de laboratório.    

 
As perspectivas para 2008/2009 são bastante promissoras. A participação da ENUFBA no 

REUNI com a criação de um novo curso noturno e a ampliação de vagas possibilitará a expansão da 
Escola tanto do ponto de vista acadêmico, como de estrutura física.  Em relação à área física 
pretende-se voltar a Escola para o campus do Canela, ampliar os laboratórios e salas de aula para 
dar melhores condições tanto para estudantes como para servidores e docentes.   
 

ESCOLA DE TEATRO 
 

 
A Escola de Teatro da UFBA completou neste ano de 2007, cinqüenta e um anos de 

atividades acadêmicas, entre as quais destacam-se: 
  
ATIVIDADES DE ENSINO: 
1.1 Graduação 
 

A Escola de Teatro neste ano de 2007 desenvolveu atividades de ensino na graduação 
referentes aos dois semestres letivos (2007.1 e 2007.2). 

 
No primeiro semestre letivo (2007.1), 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  (2007.2), foram oferecidas as disciplinas do semestre ímpar 
para os cursos de graduação citados acima, do "Velho Currículo". 

Neste semestre de 2007.1, ingressaram na graduação 26 alunos para Licenciatura em Teatro, 
20 alunos para Interpretação Teatral e 10 alunos para Direção Teatral; ao todo ingressaram 56 novos 
alunos na Escola de Teatro. Na pós-graduação ingressaram 14 novos alunos para mestrado e 11 
novos alunos para doutorado. 

 
A Escola de Teatro formou suas primeiras 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 e VI em Direção Teatral. 
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1.2 Pós-Graduação:    
O PPGAC reuniu um total de 113 alunos regulares. Foram atendidos cerca de 70 alunos 

especiais. O PPGAC recebeu 15 novas bolsas em 2007 para mestrado e doutorado.  
 
. Convênios (Acadêmicos): 
- Université De Paris 10 Nanterre 
- Université De Franche Compté – Bensançon 
- Université Paris 8 – Saint Denis 
- Faculdade De Artes Do Paraná Mestrado Interinstitucional - Minter/Ppgac/Faap 
- Universidade De Berlim 
 

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, 
cinco integram o corpo docente do PPGAC.  
 
. Publicações do GIPE-CIT /PPGAC em 2007: 
 
CADERNOS DO GIPE-CIT Nº 18 
*ESTUDOS EM MOVIMENTO: CORPO, CRIAÇÃO E CRÍTICA, Org. Ciane Fernandes 
 
REVISTA REPERTÓRIO Nº 09  
*ANAIS DO V COLÓQUIO DE ETNOCENOLOGIA, Org. Armindo Bião, Co-organizadores: Antonia Pereira, 
Sérgio Farias e Nadja Miranda 
 
ARTES DO CORPO E DO ESPETÁCULO: QUESTÕES DE ETNOCENOLOGIA, Org. Armindo Bião 
 
* A RODA DO MUNDO GIRA: UM OLHAR SOBRE O CAVALO MARINHO ESTRELA DE OURO (CONDADO- 
PE), do Prof. Dr. Érico José Souza de Oliveira 
 

A relação da PG com a Graduação, além do Programa de Bolsas de Iniciação, deu-se através 
do Estágio Docente Orientado, atividade obrigatória para os alunos do PPGAC. 

 
O PPGAC recebeu recursos financeiros do Proap ( Capes) , do MINTER FAP/UFBA  e bolsas do 

Cnpq e da Capes. 
 
2. EXTENSÃO: 
 
2.1 Montagens didáticas: 

 
Departamento de Fundamentos do Teatro: 
 
Foram realizadas 10 montagens didáticas, sendo, entre estas, quatro de formatura  do 
Bacharelado em  Interpretação Teatral( em anexo lista das peças montadas) 

 
Departamento de Técnicas do Espetáculo: 
Foram realizadas 22 montagens didáticas, sendo, entre estas, dez de formatura  do 
Bacharelado em  Direção Teatral( em anexo lista das peças montadas): 
 
Obs. 01: Salientamos que cada um dos 32 montagens didáticas mencionados envolve o 
desenvolvimento        
de figurino, cenário, concepção de luz e concepção de sonoplastia, desdobrando os trabalhos em 
diversas        

     áreas da natureza transdiciplinar do Teatro. 
Obs. 02: O curso Licenciatura em Teatro realizou uma Montagem Didática, em Maragogipe,     
“Arranca Dente”, com os alunos do “Novo Currículo”, sob coordenação do prof. Ney Wendell. 
Outra atividade de Montagem Didática foi realizada  pela profa. Sônia Rangel, “Fragmentos I”, 
de Samuel Beckett, de teatro de bonecos  com manipulação direta. 
 

2.2  Ato de Quatro: Atividade Permanente do Depto. de Técnicas do Espetáculo 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2007 

 - 43 - 

Apresentações para a comunidade de 30 diferentes esquetes, com 4 cenas cada, totalizando 120 
cenas ao longo do ano todas as segundas-feiras às 19:00h na Sala 5 do Teatro Martin Gonçalves da 
Escola de Teatro da UFBA – público total aproximado de 4000 pessoas.   
 
2.3 Contexto Cênico: Atividade Permanente Interdepartamental 
Leituras dramáticas foram realizadas quinzenalmente no segundo semestre de 2007, em 
comemoração a Reinauguração do Teatro Martim Gonçalves da Escola de teatro da UFBA. As leituras 
foram realizadas no próprio Teatro Martim Gonçalves.  
 
2.4 Curso Livre de Teatro: Atividade Permanente Interdepartamental 
Neste ano de 2007  o Curso Livre realizou o XXIII Curso Livre, sob coordenação do Prof. Paulo Cunha, 
resultando no espetáculo:  "Máquina Amarela", de autoria de Iremar Brito, direção de Pedro 
Henriques, e co-direção Marta Saback,  que estreou na Sala 05. 
 
3.PESQUISA 
 
3.1 Projetos 
 
Principais Projetos de Pesquisa PPGAC: 
 
* Sergio Coelho Borges Farias: 

A Dramaturgia e os Sentidos Expressos por Jovens Espectadores de Teatro na Bahia - Projeto 
Produtividade Pesquisa/CNPQ 
 
* 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 
 

4.1 Reinauguração do Teatro Martim Gonçalves 
 

A Escola de Teatro  reinaugurou  o Teatro Martim Gonçalves, após sete anos de obras. A 
reinauguração foi marcada pela presença do Ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Resende, pelo 
Governador do Estado, Jacques Wagner, pelo Secretário de Cultura, Márcio Meirelles e pelo 
Magnífico Reitor da UFBA Naomar de Almeida Filho. 
 

4.2 Pós-Graduação: 
 

 Dentre os 14 bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq na área de ArtesCênicas, 
existentes no Brasil, cinco  são professores da Escola de Teatro que integram o corpo docente do 
PPGAC. 

A Escola de Teatro neste ano de 2007 continuou destacando-se através de sua Pós-
Graduação em Artes Cênicas. Dos 22 cursos brasileiros de pós-graduação na área de artes - visuais, 
cênicas e música - avaliados pela CAPES, apenas dois receberam conceito 6: o de Artes Cênicas da 
UFBA (PPGAC) e o de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas dos cinco programas 
de artes cênicas no país, o  da UFBA, foi o único que obteve a nota 6 . 
 
4.3 Projetos: 
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A Escola foi contemplada pelo CT- Infra 01/2006, dentro do sub-projeto  LIARTES com o 
valor de R$1.000.000,00 para a construção do Complexo laboratorial da Escola da Teatro. 

 
 A Escola de Teatro foi contemplada, através do edital Jovens Artistas do MEC, com a aprovação 

de dois projetos coordenados respectivamente pela profa.Dra. Ciane Fernandes e pelo prof. Dr. 
Érico Oliveira para realização de dois espetáculos teatrais : Cada projeto recebeu o valor de 
R$30.000,00, os quais foram executados neste ano de 2007 com as montagens “Gestos Cantados” e 
“Malassombro”. 

 
5. PRINCIPAL META DEFINIDA PARA O ANO DE 2007/PERSPECTIVAS PARA 2008: 

 
A Escola de Teatro colocou como principal meta a ser alcançada em 2007, o término da 

reconstrução de Teatro Martim Gonçalves. Felizmente isto ocorreu porque a verba recebida do CT-
INFRA 01/2005, no valor de 609.00,00 foi suficiente para o seu término, com a instalação de 
poltronas, cenotecnia e iluminação cênica. E m 01 de outubro de 2007 a Escola de Teatro devolveu 
à comunidade da UFBA e à comunidade da cidade de Salvador, o Teatro Martim Gonçalves.   

 
A perspectiva para o ano de 2008 é a realização dos festejos de 50 anos do Teatro Martim 

Gonçalves, após sua reforma. 
 
A principal perspectiva para o ano de 2008 será a ampliação do Complexo Laboratorial da Escola 

de Teatro, o qual abrigará os laboratórios de cenotecnia, indumentária,  maquiagem, iluminação, 
corpo e  voz; e interpretação e direção. 
 
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
6.1 Montagens Didáticas 
 
Departamento de Fundamentos do Teatro: 
 

 Viva o Povo Brasileiro - Montagem do módulo VI de Interpretação Teatral 2007.1 - 08 
apresentações no Teatro Martins Gonçalves. Direção: Harildo Deda. 

 Ciranda de Estórias - Montagem do Módulo VI de Licenciatura - 08 apresentações na 
Sala 05 da Escola de Teatro e no Liceu de artes e Ofícios. Direção: Sônia Rangel. 

 Entre Tragédias e comédias - mostra do módulo III de Interpretação Teatral. Direção 
Meran vargens. 

 Marat-Sade de Peter Weiss - mostra do módulo IV de Interpretação Teatral. Direção 
Daniel Marques. Teatro Gregório de Mattos, 25 de novembro 2007. 

 (Contra) Canto de Cisne, livre adaptação do clássico de Tchecov - mostra do módulo 
IV de Interpretação Teatral. Direção, Teatro Martins Gonçalves, de 19 a 22 de 
dezembro de 2007. 

 O Mundo é um moinho, de Fauzi Arap- mostra do módulo V de Direção Teatral. 
Direção: Julio Goes. Orientação: Paulo Dourado. 

 O rei da vela, de O. de Andrade. mostra do módulo III de Interpretação Teatral. 
Direção: Várley. Orientação: Paulo Dourado. 

 O mambembe, de Arthur Azevedo - mostra do módulo V de Interpretação Teatral. 
Auditório do IRDEB. Direção: Juliana Ferrari.  

 
Departamento de Técnicas do Espettáculo 
 

 Turma de graduação do módulo III _ Direção Teatral. Mostra Pública do Módulo III de 
Direção: “Entre tragédias e comédias”. (Graduação em Direção Teatral) - Universidade 
Federal da Bahia.  2007.1. Orientador: Érico José Souza de Oliveira. 

 Mostra pública do espetáculo "O pacto: um experimento a partir de Fausto de Goethe", sob 
direção do aluno Daniel Guerra (Módulo VI de Direção). (Graduação em Direção Teatral) - 
Universidade Federal da Bahia. 2007.2. Orientador: Érico José Souza de Oliveira. 

 Turma do Módulo VI de Direção. Mostra Camundongo de Teatro, contando com os 
espetáculos "Avental Todo Sujo de Ovo" (Fabio Nieto), "A Serpente" (Amanda Maia) e “Um 
Prato de Mingau para Helga Braun” (Leonardo Martins) – Orientador: Gláucio Machado. 

 A Montagem Didática, resultado conjunto do Módulo I de Direção e Interpretação Teatral: 
“Pátria Amada, Plasil”. Roteiro e Adaptação de Textos: Luiz César Alves Marfuz. Direção: 
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Iami Rebouças e Luiz Marfuz. Local: Sala 5 da Escola de Teatro da UFBA. Dias: 16 e 17 de 
junho de 2007, às 19h e 20h30 (6 sessões). Público Total: 430 pessoas.       

 A Montagem Didática de Direção de Montagem I de Ana Luiza Souza de Jesus: “O Defunto”. 
Orientador: Gil Vicente.  

 A Montagem Didática de Direção de Montagem II de Antônio Ferreira de Aguiar Filho: “Uma 
Farsa Áspera”. Orientador: Gil Vicente. 

 SANTOS, G. M. .Como Almodóvar. 2007 (Apresentação de obra artística/Teatral). Direção: 
Gláucio Machado dos Santos. (Montagem Final da disciplina Desempenho de Papéis II)  

 Putz, a menina que buscava o sol: Direção de Montagem II – formatura da aluna Rosângela 
Tourinho – Teatro Martim Gonçalves -  Bacharelado em Direção Teatral 

 “Fausto” – o  pacto - Direção de Montagem II – aluno Daniel Guerra, Teatro Gregório de 
Matos - Bacharelado em Direção Teatral 

 Ethos: Direção de Montagem II –  aluno Tarcísio Neto – Sala 05 - Bacharelado em Direção 
Teatral 

 
6.3 Outras Atividades de Extensão/Pesquisa, vinculados à pós-graduação/graduação: 
 
Espetáculos: 
 

A Morte nos Olhos - Resultado do projeto de pesquisa "Do texto à encenação: construções 
dramáticas e explorações cênicas acerca de alteridade, memória e narrativa. Direção: Carol Vieira. 
Orientação: Antonia Pereira. 
 
Oficinas: 

Natrama: Oficina de criação de textos teatrais. Coordenação: Marcos Barbosa e Catarina 
Sant'Anna. 

ESCOLA POLITÉCNICA 
 
 
1. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2007 
 

 Melhoria do ensino de graduação 
 Espaço físico 
 Criação de novos cursos de Pós - graduação 

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

1. Proposta de criação do curso de Mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento  - 
MAASA, apresentada pelo Departamento de Engenharia Ambiental, já aprovada pela 
Congregação da Escola Politécnica e em tramitação na UFBa para aprovação final e 
encaminhamento à CAPES 

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

1. Criação do Laboratório de Sistema de Potência 
2. Implantação do novo currículo do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica;  
3. Ampliação da sala de aula LABGEO com 21 computadores disponibilizados pela Diretoria da  
    Escola Politécnica. 
4. Aumento na  oferta de vagas em várias disciplinas  
5. Incorporação do curso de Mestrado e Especialização em Gerenciamento Ambiental ao 

Programa 
    de Engenharia Industrial – PEI / UFBA. 
6. Participação de vários estudantes de engenharia como Bolsistas no Programa 

Permanecer/UFBA,  
    PIBIC/CNPq. 
7. Foi implantado o Laboratório de Soldagem - LABSOLDA, no galpão externo a Escola 

Politécnica  
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    para o qual foram adquiridas 5 máquinas de soldagem OrigoArc406 da ESAB.  
8. Foi implantada parcialmente a infra-estrutura física para o laboratório do grupo Design no  
    galpão externo a Escola Politécnica. 

 
4. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

1. Inicio dos cursos de Doutorado em Engenharia Química e em Engenharia Industrial 
2. Oferecimento da disciplina ENGA52 - Geoprocessamento, obrigatória para o curso de 

Engenharia Civil, a partir de 2007.1. 
3. Aprovação para publicação do texto didático “Caderno de Trabalhos Didático-Práticos de 

Topografia” de autoria do Prof. Luiz Carlos Almeida de Andrade Fontes  
4. Fortalecimento da Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia. 

Projeto aprovado em dezembro de 2007. CAPES (Edital PROCAD/NF) 
5.  Cursos de Especialização: curso de Especialização em Pavimentação (3ª turma); Engenharia 

de Segurança do Trabalho – CEEST, Especialização em Engenharia de Equipamentos – CENEQ. 
Estão sendo realizados oito cursos através de Contrato com a ABEMI – Associação Brasileira 
de Engenharia Industrial e anuência da Petrobrás: Cursos de Especialização em Engenharia 
da Qualidade; Cursos de Especialização em Engenharia de Suprimentos; Cursos de 
Especialização em Engenharia de Segurança, Meio Ambiente e Saúde; Curso de 
Especialização em Engenharia de Construção e Montagem; Curso de Especialização em 
Engenharia de Planejamento de Obras de Construção e Montagem; Curso de Especialização 
em Engenharia de Condicionamento Comissionamento; Curso de Especialização em 
Engenharia de Construção e Montagem de Tubulação Industrial – ênfase em Petróleo e Gás; 
Curso de Especialização em Engenharia Elétrica/Instrumentação. 

• Curso de Capacitação Técnico-Instrumental dos servidores do DERBA nas áreas de gestão e 
obras públicas, envolvendo os níveis superior e médio. 

 
5. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 
 A Escola Politécnica teve uma participação significativa nas pesquisas e desenvolvimento de 
vários projetos alguns dos principais relacionados abaixo, iniciados, em andamento e outros 
concluídos no ano de 2007. 
 

1. Desenvolvimento de Sistemas de Medição e Instrumentação Via PDA ( Personal Digital 
Assistant) Para Aplicações no Setor de Energia Elétrica. FINEP  

2. Desenvolvimento de uma Ferramenta Computacional para o Planejamento e Projeto 
Otimizado de Redes de Telecomunicações da Eletronorte. Eletronorte (ANEEL)  

3. Controle Ativo de Ruídos Gerados por Grupos de Motor – Gerador Termoelétricos. Nordeste 
Generation (ANEEL)  

4. Desenvolvimento de Equipamento e Metodologia para Detecção On-line da Degradação nos 
Enrolamentos de Geradores. Nordeste Generation (ANEEL)  

5. Desenvolvimento de Sensores Inteligentes para Detecção de Faltas em Linhas Aéreas com 
Comunicação via PLC (Power Line Comunication). COELBA (ANEEL)  

6. Linguagem de Programação para PLC’S. PETROBRÁS 
7. Fortalecimento do Mestrado em Engenharia Elétrica da UFBA via Intercâmbio Científico com 

Grupos Consolidados. FAPESB (Edital PROCEDE): 
8. Constituição do Curso de Doutorado em Engenharia Elétrica. FAPESB (Edital Infra-Estrutura) 
9. Consolidação da Linha de Pesquisa em Sistemas de Potência. FAPESB (Edital Infra-Estrutura)  
10. Planejamento de Transportes. Planejamento e gestão de transporte e trânsito. Mobilidade 

urbana. Gestão e monitoramento de relação transporte e uso do solo. Operações de rede 
viária. Inter-relação do Transporte com o ambiente urbano. Transporte sustentável. 
Poluição sonora, do ar e hidrológica originada pelo transporte. Impactos ambientais dos 
sistemas de transportes urbanos. 

11. Infra-estrutura de Transportes. Projeto, construção, manutenção e gerenciamento das vias 
de transporte. Comportamento mecânico de novos materiais para aplicação em pavimentos 
rodoviários. 

12. Topografia e Geoprocessamento. Sistemas de medições georrefenciadas. Medições 
Topográficas. Medições geodésicas. Posicionamentos por satélites artificiaisn(GPS). 
Cartografia. Sensoriamento remoto. Sistemas de informações geográficas. Cadastro 
territorial georreferenciado. 
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13. Desenvolvimento e otimização de novos materiais para aplicação em célula à combustível 
de eletrólito sólido alimentada com gás natural, CT-Energ, Valor Global: R$ 189.822,86, de 
12/2005 à 10/2008.  

14. Projeto de pesquisa “Injeção de sistemas microemulsionados para recuperação avançada de 
petróleo em campos maduros”.  Projeto aprovado no edital da Fapesb, Programa Primeiros 
Projetos – PPP, em 10/11/2006. Projeto iniciado em 29 de dezembro de 2006, com duração 
de dois anos. Coordenador: Vanessa C. Santanna. 

15. “Projeto casadinho” Projeto 620209/ 2004-6 ACT do CNPq com verbas do MCT – Ministério 
da Ciência e Tecnologia / CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico / PADCT 
- Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, envolvendo a 
UFBA/MEAU-UFRJ/COPPE-USP/São Paulo. O projeto iniciou-se em 2004 devendo se encerrar 
em 2008. Abarca as quatro linhas de pesquisa do MEAU num total em torno de R$ 
422.000,00. Coordenação de Roberto Bastos Guimarães. 

16. Projeto Campo-Escola, R$ 12.000.000,00, Fonte Financiadora Agência nacional de petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis. Coordenador Operacional. Jose Baptista de Oliveira Junior. 

17. Projeto de Instalação de Laboratório de Pavimentação de Campo, financiado pela Petrobras 
através da Rede Temática em Asfalto no valor de R$ 500.000,00. 

18. Revestimento de alumínio puro (Al) por aspersão térmica em substratos de aço, inoxidável 
austenítico para aumentar a resistência a corrosão sob tensão. Participação de projeto na 
Rede Materiais do Nordeste - REMULT - FINEP/PETROBRAS. Coordenador Local: Roberto 
Jorge Câmara Cardoso. 

19. Modelos para Elementos de Proteção Coletiva contra Quedas em Canteiros de Obra a Partir 
de Critérios Funcionais, Estruturais e de Durabilidade. 

20. Análise de Tensões em Válvulas Industriais 
21. Análise de Fadiga em Peças Plásticas Injetadas 
22. Compósitos de Biopoliéster e Fibras Vegetais para Aplicações na Indústria da Construção 

Civil. 
23. Experimentação e Modelagem Numérica de Materiais e Estruturas de Baixo Impacto 

Ambiental 
24. Desenvolvimento de Tecnologia SLS para Fabricação de FGM entre Nanotubos de Carbono e 

Polímeros Particulados 
25. Otimização Estrutural de Equipamentos Portuários 
26. Desenvolvimento da Soldagem de Policarbonato por Ar Quente 
27. Tensões Residuais em Juntas Soldadas de Alta Restrição 
28. Soldagem na Fabricação de Tubos Helicoidais Poliméricos para Saneamento e Contenção de 

Águas. 
29. Indicadores nas áreas de Recursos Hídricos, Florestal e de Gestão Ambiental. Convênio 

firmado entre a UFBA e a SEI - Superintendência de Estudos Econômicos da Bahia.  Período 
2005 - 2008. 

30. Programa de Inovação da Gestão Ambiental na Bahia. Convênio celebrado pela UFBA e pelo 
Centro de Recursos Ambientais – CRA. Período outubro 2007 a 2009. 

31. Estudo do Comportamento dos Índices Pluviométricos no Estado da Bahia; Analise Estatístico 
de Dados Diários; Chuvas Intensas. Modelagem de Bacia Hidrográfica usando o modelo 
SWAT. 

32. Desenvolvimento de Modelo Hidrológico para Análise do Comportamento das Águas 
Subterrâneas no Semi-Árido Baiano. Determinação da Zona Hiporreica de Rios Efêmeros 
Usando os Modelos MODFLOW e MODPATH. Colaboração – CERB – Início – 2007 

33. Avaliação da Contaminação Ambiental Associada aos Resíduos de Construção Civil no 
Processamento, Reutilização e Aterramento, e Proposição de Procedimentos de Controle 
desta Contaminação no Novo Cenário Definido pela Resolução Conama 307. Financiamento - 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 

34. Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental – ReCESA. 
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e CT–Hidro; Ministério da Ciência e Tecnologia; 
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, Ministério da Saúde; Ministério das Cidades. Início  
2006  TÉRMINO: 2008 

35. Avaliação Ambiental de Aterros Sanitários Simplificados no Estado da Bahia. ORGÃO 
FINANCIADOR: Fundação de Apoio a Pesquisa – FAPES. ÍNICIO: 2005 TÉRMINO: 2008 

36. Bacia Experimental e Representativa da Rede de Hidrologia do Semi-árido - 
UFBA/MCT/FINEP/CT-HIDRO. 

37. Cooperação Internacional do Semi-árido Cisa-Mct/CThidro .  INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 
Executora: FADE – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE. Instituições 
participantes: Brasil: UFAL - Universidade Federal de Alagoas; UFBA- Universidade Federal 
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da Bahia; UFCG– Universidade Federal de Campina Grande; UFPB– Universidade Federal da 
Paraíba; UFPE– Universidade Federal de Pernambuco, UFRN – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte; UFRPE- Universidade Federal Rural de Pernambuco. Cabo Verde 
Instituições: DGASP - Direção Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecuária, INGRH- Instituto 
Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, INIDA- Instituto Nacional de Investigação e 
Desenvolvimento Agrário, INERF- Instituto Nacional de Engenharia Rural e Florestas, INMGF- 
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Portugal LNEC - Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, ISA - Instituto Superior de Agronomia Estados Unidos International Center 
for Arid and Semiarid Land Studies (ICASALS) Texas Tech University.  França CEFE-CNRS: 
Centre d’Écologie Fonctionnelle et Evolutive. Argentina Universidade Nacional de Córdoba; 
Universidade Nacional San Juan Bosco; INA - Instituto Nacional del Agua.  

38. Estudo do regime de vazões ecológicas para o baixo curso do rio São Francisco: uma 
abordagem multicriterial (ECOVAZÃO) – Coordenação da rede. Financiamento: CNPQ / CT-
HIDRO. Período (2007-2009).  

39. O Sub-Projeto: Participação Social no Processo de Alocação de Água, no Baixo Curso do Rio 
São Francisco. Financiamento: CNPQ / CT-HIDRO. Período (2007-2009).  

40. Projeto: Proposta metodológica para enquadramento dos corpos d´água em bacias de 
regiões semi-árida – PROENQUA. Financiamento: CNPQ / CT-HIDRO 

41. Projeto: Abordagem Multi-objetivo para Decisão de Outorga - AMODOUTOR  
42. Projeto: Modelo de Reúso Planejado na Bacia do Rio Salitre-BA, Alternativa para o Semi-

Árido Baiano. Financiamento: CNPQ / CT-HIDRO 
43. Projeto: Modelo de Reúso Planejado na Bacia do Rio Salitre-BA, Alternativa para o Semi-

Árido Baiano. Financiamento: CNPQ / CT-HIDRO 
44. Projeto: Semi-Árido: Superação da Pobreza pelo Desenvolvimento Auto-Sustentável. 

Financiamento: FAPESB 
45. Projeto: Saneamento Ecológico como Alternativa para Áreas Rurais da Região Semi-Árida. 

Financiamento: Ministério das Cidades / Ministério da Educação. 
46. Projeto: Viabilidade do Reúso Agrícola de Águas Residuárias nas Bacias dos Rios Verdes e 

Jacaré. Financiamento: CNPQ / CT-HIDRO 
47. Racionalização do Uso da Água no Aeroporto de Salvador – “Projeto Águaero/Ba”. 

Financiadores: FINEP/CNPq/INFRAERO. Início: 05/2007. Término: 05/2009. 
48. Otimização ambiental da Caraíba Metais, uso racional de energia elétrica e térmica. 

Financiadores: FINEP/CNPq/CARAÍBA METAIS. Início: 07/2007. Término: 01/2009.  
49. Otimização Ambiental da Unidade de Insumos Básicos da BRASKEM – ECOBRASKEM III. 

Financiadores: FINEP/CNPq/BRASKEM. Início: 04/2007. Término: 03/2009. 
50. Avaliação do ciclo de vida de componentes do sistema de distribuição de energia elétrica. 

Financiadores: COELBA/ANEEL. Início: 03/2005. Término: 03/2007. Prorrogado: 08/2008.  
51. Eco-Saneamento para Preservação da Água e Segurança Alimentar. Financiadores: CNPq. 

Início: 03/2006. Término: 09/2007. Prorrogado: 09/2008. 
52. Águapura – Racionalização do consumo de água na Universidade Federal da Bahia. 

Financiamento TECLIM/UFBA. 
53. “Modelos de Gestão dos Serviços de Saneamento no Brasil: Limites e Possibilidades”, com o 

Consórcio Intermunicipal da Costa dos Coqueiros, em desenvolvimento deste 2007, com 
previsão de conclusão em 2008. 

54. Gestão de Serviços de Saneamento Básico e sua Relação com as Áreas de Saúde e Ambiente 
em Portugal, com apoio do PIBIC/CNPQ, em desenvolvimento desde 2005.  

55. Prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e o aumento do consumo de água 
envasada, apoio do PIBIC/CNPQ em desenvolvimento deste 2007.  

56. “Modelos de Gestão dos Serviços de Saneamento no Brasil: Limites e Possibilidades”, 
financiado pela Fundação Nacional de Saúde, a ser desenvolvido entre janeiro de 2008 a 
2009;  

57. Gestão em Saneamento Ambiental: Uma contribuição para a formulação de consórcio a 
partir da experiência brasileira, financiado pela Fundação Nacional de Saúde e em conjunto 
com a Universidade de Brasília e com a Universidade Federal de Minas Gerias, a ser 
desenvolvido entre janeiro de 2008 a 2009;  

58. Saneamento e participação social: um caminho necessário, financiado pela Fundação 
Nacional de Saúde e em parceria com o Serviço Autônomo de água e Esgoto de Alagoinhas, a 
ser desenvolvido entre janeiro de 2008 a 2009;  

59. Modelos de Gestão da prestação dos Serviços de Saneamento no Brasil: Estudos de Caso, 
financiado pelo CNPQ - Edital Universal, a ser iniciado em janeiro de 2008  e concluído em 
2009; 
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60. Qualidade Ambiental das Águas e da Vida Urbana em Salvador do NEPOL / Escola de 
Administração/ UFBa;  

61. Gestão dos Serviços de Saneamento Ambiental dos Municípios do Consórcio Intermunicipal 
da Costa dos Coqueiros: Limites e Possibilidades. (municípios de Camaçari, Dias D´Ávila, 
Entre Rios, Jandaira, Lauro de Freitas, Mata de São João, Rio Real e São Sebastião do Passe) 
Convênio firmado pelo Consórcio Intermunicipal da Costa dos Coqueiros e a UFBA;  

62. Projeto Saneamento Sócio-ambiental da localidade de Santa Luzia - Simões Filho  
63.  Pesquisa em Integração da Manufatura, com apoio do CNPq, cujo grupo é coordenado pelo 

prof. Herman. 
64.  Foi finalizado o Projeto para desenvolvimento de bancada para testes em umbilicais 

submarinos, coordenado pela profª. Paula. 
 
6. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

1. Curso de GPS Básico. Escola Politécnica da UFBA - 29/11/2007 a 01/12/2007 
2. Consultoria: Análise de Tensões em válvulas industriais.Período realizado: Janeiro a Março 

de 2007 
3. Curso Introdução ao Método dos Elementos Finitos.Período realizado: 21/05/07 a 01/06/07 
4. II Ciclo de Palestras da ENGETOP. Período realizado: Agosto de 2007 
5. Oficina de Design de Móveis de Madeira - (1ª etapa). Período realizado: de Outubro de 2006 

a Setembro de 2007 
6. Oficina de Design de Móveis de Madeira - (2ª etapa). Período realizado: a partir de Setembro 

de 2007 
7. Identificação dos Resíduos de Madeira Descartados no Parque Sócio Ambiental de Canabrava 

em Salvador – 1ª etapa 
8. Curso Introdução ao Método dos Elementos Finitos Aplicado à Análise Estrutural. Período 

realizado: 15/10/07 a 27/10/07 
9. Curso ‘Técnicas de Impermeabilização’ em parceria com a VIAPOL Impermeabilizantes. 

Período realizado: 08/11/07 a 22/11/07 
10. Introdução a Estatística Ambiental . Período: 30/07/2007 E 03/08/2007 
11. Métodos Estatísticos para Monitoramento de Dados Ambientais. Período: 16/01/07 E 

13/02/2007 
12. Projeto de Integração Energética da Lyondell. Período: 01/05/2007 a 31/05/2007 
13. Metodologia Para Otimização Ambiental de Processos Industriais. Período: 13 e 14/12/2007 
14. A Avaliação Do Ciclo De Vida – Acv e Suas Aplicações. Período: 22 E 23/03/2007 (TEÓRICO) 

29 E 30/03/07 (PRÁTICA) 
15. Economia e Meio Ambiente. Período: 19/03 a 22/03/2007 
16. Design.Isds - Design, Inovação Social e Desenvolvimento Sustentável- Curso À Distãncia. 

Período: 27 a 31/08, 05 e 06/09/2007 
17. Ciclo de Palestras Técnicas. Período: 25/08/07; 15/09/07; 29/09/07 e 27/10/07 
18. Curso Básico de Ees. Período: 04/09/2007 e 11/09/2007 
19. Pinch Massa e Energia. Período: 10/09/2007 - 01/10/2007 
20. Diagrama de Fontes de Água. Período: 08/10/2007 – 15/10/2007 
21. Produção Limpa, Indicadores Ambientais e Tratamento de Efluentes Para Reuso. Período: 

14/09/2007 
22. Retrofit - Síntese da Rede Trocadores de Calor. Período: 06/12/2007 
23. Total Site: Extensão da Análise Pinch para um Sistema com Vários Processos. Período: 

26/10/2007 
24. Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) em Gestão de Resíduos. Período: 

novembro - dezembro 2007 
25. CURSO BÁSICO EM ARCGIS 9.2. Período: outubro - dezembro 2007 
26. Consolidação do Grupo de Estudos em Geoprocessamento (USEGEO) 
27. Ferramentas Computacionais de Apoio a Disciplinas 
28. Simulação de reatores químicos utilizando o UNISIM(TURMA 1) 
29. Simulação dinâmica de reatores químicos utilizando o UNISIM 
30. Simulação de reatores químicos utilizando o UNISIM 
31. Simulação dinâmica de reatores químicos utilizando o UNISIM 
32. Estratégias de Pesquisa Bibliográfica em Bases e Bancos de Dados 
33. O projeto Minibaja continua sendo executado.  
34. No Projeto Formula SAE, do Grupo Design, os alunos estão em trabalho de desenvolvimento 
do  
      veículo sob a coordenação do prof. Ailton de Souza Silveira Lima Júnior. 
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33. O Projeto AEROUFBA está sendo executado sob a coordenação do Prof. Carlos Arthur Mattos 
Teixeira Cavalcante 

 
7. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS 
 

 Seminário Internacional Mobilidade e Integração em Salvador 
Escola Politécnica da UFBA - 02 a 04 de abril de 2007 

 II Seminário de Geoprocessamento – geoinformação a serviço da sociedade 
Escola Politécnica da UFBA – 31 de março de 2007 

 II Seminário de Cadastro Territorial Georreferenciado 
Escola Politécnica da UFBA – 12 de dezembro de 2007 

 II Semana do Mar, Escola Politécnica da UFBA, Marinha do Brasil, SOAMAR, 2007 
 

Coordenação  do V SNCA - Seminário Nacional em Controle Automação Industrial, 
Elétrica e de Telecomunicações 

 
8. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

 Acordo de Intercâmbio de Alunos e Programa de Estudos no Exterior firmado entre a 
Faculdade de Engenharia da McMaster University (Canadá) e a Universidade Federal da 
Bahia, em vigor até 31/08/2012. No âmbito dessa atividade, a Escola Politécnica da UFBA, 
através do DEQ e do DCTM, irá sediar o Engineering Study Abroad Program (ESAP) 2008. 

 Cooperação e Intercâmbio Científico e Tecnológico. Projeto aprovado em outubro de 2007. 
WEG 

 Coordenação da área de Transporte e Meio Ambiente no projeto de consolidação do MEAU – 
Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana da UFBA em parceria com a COPPE/UFRJ – 
projeto “casadinho” MCT/CNPq. 

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

9.CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS 
 

Parcerias e cooperações firmadas com várias instituições privadas e públicas a exemplo das 
empresas: ANP, INFRAERO, Caraíba Metais, BRASKEM, COELBA, CRA – Centro de Recursos 
Ambientais, SEI - Superintendência de Estudos Econômicos da Bahia, TCM – Tribunal de Contas dos 
Município do Estado da Bahia, Ministério das Cidades, Ministério da Educação, Ministério da Ciência 
e Tecnologia; Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, além de projetos de pesquisa financiados por 
entidades estaduais e nacionais a exemplo da FAPESB- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia, PETROBRAS, BAHIAGAS, PETROBAHIA, BOMBRASIL, NORDESTE GENERATION, UTE_BAHIA, 
CNPQ / CT-HIDRO, ELETROBRAS, DERBA, FINEP, ANEEL, COFIC, FINEP, CAPES, entre outras. 
 
10. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTE E/OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE 

 
O Professor Luis Roberto S. Moraes foi condecorado com a Medalha 2 de Julho pelo Poder 

Executivo Municipal de Salvador, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 
comunidade e à cidade, Prefeitura Municipal do Salvador. 

 
Dois estudantes de engenharia também foram agraciados com prêmios no Estado da Bahia: 
 

• Átila Caldas com o primeiro prêmio da ONG PANGEA ganhando uma viajem à Bonito – Mato 
Grosso pela apresentação de uma monografia referente à Coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos; 

• Luis Ricardo Lima com o prêmio de um microcomputador pelo trabalho apresentado no 1o 

Encontro dos Estudantes de Camaçari, no qual o aluno obteve o primeiro lugar com o tema 
sobre “Toxicidade aguda de fração solúvel de óleo de soja utilizado para fritura de 
alimentos”.  

• Os alunos da Equipe Carpoeira participaram da competição em Camaçari-Ba. promovida pela 
SAE sob a coordenação do prof. Marcelo José Pirani e obtiveram o segundo lugar. 

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
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Participação de professores e alunos em eventos técnicos científicos com apresentação / 
publicação de artigos: 
  40 Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental (Belo Horizonte, MG) 

11ª ECCOM 2007 - Congresso Europeu sobre a Gerência da Mobilidade."MOBILITY 
MANAGEMENT IN A SECUNDARY CBD", Suécia. 

Congresso Internacional ABRALIN, 2007, Belo Horizonte 
Seminário Instituição de Diretrizes nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitário – 

Ministério das Cidades, São Paulo, 2007. 
II Semana do Mar, Escola Politécnica da UFBA, Marinha do Brasil, SOAMAR, 2007 

Congresso Brasileiro de Cartografia, Rio de Janeiro, 2007 
 

Curso de Georreferenciamento de Imóveis Rurais, EMARC, Uruçuca - BA, 2007 
XIV COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias - Salvador-BA, 

2007 
XIV CLATPU - Congresso Latinoamericano de Transporte Público Urbano. Rio de Janeiro : 

ANPET - COPPE / UFRJ, 2007 
VI Semana PENSANDO EM ARGAMASSA, DCTM da Escola Politécnica, UFBA, 01 a 05 de outubro 

de 2007, carga horária de 8h, Salvador/BA 
 

Publicação de dois números da Revista CETRAMA: 
CETRAMA – Revista do Centro de Estudos de Transportes e Meio Ambiente 
ISSN 1806-3225 - Edição 1o semestre / 2007 – 41 páginas 
Editor: Wellington C. Figueiredo 
CETRAMA – Revista do Centro de Estudos de Transportes e Meio Ambiente 
ISSN 1806-3225 - Edição 2o semestre / 2007 – 41 páginas 
Editor: Wellington C. Figueiredo 
 

Tabela de Produção Cientifica 
Item DCE DCTM DEA DEE DEM DEQ DT TOTAL 

Artigos Completos 
em Periódicos 

 03  06  9   

Trabalhos Completos 
Publicados em Anais 
de Eventos 

  38    

Trabalhos Resumidos 
Publicados em anais 
de Eventos 

 

14 

 16  

33 

  

 
Orientações 

Item DCE DCTM DEA DEE DEM DEQ DT TOTAL 

Graduação – 
concluídas  

6 5      

Graduação- em 
andamento 

8 15    

43 

  

Pós-Graduação – 
concluídas  

4 3      

Pós-Graduação- em 
andamento 

5 13    

105 

  

 
12.PERSPECTIVA PARA O EXERCICIO DE 2008 
 

 Reforma das salas de aula do 7º andar com recursos obtidos através do Projeto Adote uma 
Sala. 

 Revisão de início da primeira turma do Curso de Especialização em Geoprocessamento 
 laboração do projeto do curso de graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica 
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 Oferecimento de novas disciplinas na graduação – Transportes e Meio Ambiente (2008.2) e 
na pós-graduação – Transporte e Uso do Solo (2008.2) 

 Continuação da implementação do PROQUALI em todos os Departamentos da Escola 
 Revisão de construção do novo prédio de pós-graduação pelo projeto CTINFRA/FINEP. 

 
 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 

O relatório anual de 2007 da FAUFBA cobre um período de duas gestões: a do Prof. Antônio 
Heliodório Sampaio – até julho -, e a que se segue, com a posse da Profª Solange Souza Araújo eleita 
para diretora. Assim, a gestão atual deu curso a ações geridas num contexto específico, que 
pertence a um tempo de mais longa duração com vistas à melhoria do ensino, pesquisa e de 
extensão – razão de ser da Universidade. 

 
O documento contou com a colaboração de todos os Departamentos, Laboratórios, Centros 

de Estudos, Colegiados de Graduação e Pós-Graduação e Biblioteca, demonstrando a produção 
coletiva da Escola. 

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

O ano de 2007 foi marcado pelo processo de Avaliação do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
da UFBA, para fins de Renovação de Reconhecimento, de modo a adaptar o Currículo implantado em 
1996 à Resolução Nº. 06/06 do MEC. As modificações centraram-se: na Regulamentação do TFG – 
Trabalho Final de Graduação; e na definição das Atividades Complementares, que passaram a ser 
obrigatórias a partir do ano de 2008. Para avaliação do aproveitamento dos alunos nestas atividades 
foi estruturado um barema referencial. 
 
DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
Graduação: 

Oferta de 94 (noventa e quatro) disciplinas x 335 (trezentos e trinta e cinco) turmas 
oferecidas na Graduação no ano de 2007 pelos departamentos: I – das Geometrias de 
Representação, II – da Criação e Representação Gráfica, III – da Teoria e Prática do 
Planejamento, IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura e V – da Evolução da Arquitetura.  
O Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo foi concluído por: 90 (noventa) alunos no 
semestre 2007.1 e 39 (trinta e nove) alunos no semestre 2007.2. Desta forma, a FAUFBA 
diplomou um total de 129 (cento e vinte e nove) novos arquitetos em 2007. 

Especialização:        
Arquitetura em Sistemas de Saúde, vinculado ao Departamento das Geometrias de 
Representação: Oferta de 6 (seis) disciplinas em 6 (seis) turmas nos semestre 2007.1 e 
2007.2. Vinte e hum (21) alunos estão com monografias em desenvolvimento. 
CEAB – Centro de Estudos de Arquitetura na Bahia: montagem da XV edição do CECRE - 
Curso de Especialização em Conservação e Restauração (edital e captação de recursos). 

            
Pós-Graduação: Mestrado e Doutorado 

Departamento I – das Geometrias de Representação - 02 disciplinas no PPGAU e 01 turma 
dos Tópicos especiais no curso de Mestrado do PPGAU, no semestre 2007.2 
Departamento III – da Criação e Representação Gráfica: oferta de 12 (doze) disciplinas (12 
turmas) no semestre 2007.1; e 10 (dez) disciplinas (10 turmas) no semestre 2007.2.  
Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura – oferta de 2 disciplinas (3 
turmas) no semestre 2007.1. 
Departamento V – da Evolução da Arquitetura: oferta de 6 (seis) disciplinas regulares (6 
turmas) em 2007.1 e 5 (cinco) disciplinas regulares (5 turmas) em 2007.2. 
Realização de 15 (quinze) defesas de dissertação no Mestrado e 6 (seis) defesas de Tese no 
Doutorado no ano de 2007.  

 
PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
            - Departamento I – das Geometrias de Representação:  

• Programação Arquitetônica de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.  
 Antonio Pedro Alves de Carvalho - Coordenador. Finaciador(es): Ministério da Saúde  

• “Geometria Descritiva: noções básicas - exercícios resolvidos”. (12/2001 – Atual). Profa. 
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Izarosara Borges Rahy (Coordenadora)/Profa. Christina Paim Cardoso/ Prof.Antônio Pedro 
Carvalho (coordenador). 

• Arquitetura de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, financiada pelo PIBIC-CNPQ. Prof. 
Antônio Pedro Alves de Carvalho - AGO/2006.  

• Sistema de Apoio à Elaboração de projetos de Investimentos em Saúde – SOMASUS, desde 
fevereiro 2006, financiada pelo Ministério da Saúde. Prof. Antônio Pedro Carvalho.  

• Expressão Gráfica - Uma Proposta de Material Didático para o Curso de Arquitetura – PRPPG 
sob n° 2767. Profa. Christina Paim Cardoso / Profa. Renata Inês Burlacchini Passos da Silva 
Pinto / Profa. Elisabete Ulisses dos Santos / Luciana Diniz Guerra dos Santos (discente). 

• Atlas histórico de cidades. Subsídios ao estudo comparado na história urbana. 2005 – 2009 - 
Descrição: cooperação CAPES/MEC-DGU entre os programas de pós-graduação da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona.  Coordenador: Francisco de Assis da Costa.  

• O Desenho da Cidade -da Beaux Arts ao Modernismo: o discurso e a prática do urbanismo na 
América do Sul de 1920 a 1960Situação: Eloisa Petti Pinheiro - Coordenador. 

• Representação Gráfica da Cidade de Salvador - 450 anos de evolução urbana - banco de 
dados.Situação: Em andamento;. Eloisa Petti Pinheiro – Coordenador.  
 
 - Departamento II – da Geometrias de Representação:  
 Questões metodológicas do ensino de projeto em Atelier na FAUFBA, pela Profa. Susana 

Acosta Olmos, que também lidera um grupo de estudos sobre paisagismo através da 
análise de projetos de intervenção na paisagem urbana de Salvador, Bahia. 

 Estética e teorética da imagem. Corpo, arte e arquitetura - A pesquisa se relaciona ao 
grupo RETINA da Université Paris 8.Prof. Alberto Olivieri - coordenador na Bahia. 

 Conforto ambiental e patrimônio histórico desenvolvidas pela Profa. Griselda Klüppel, 
cuja temática também referencia sua tese de Doutoramento no PPG AU.  

 “Arquitetura de terra” desenvolvida pelo Prof. Geraldo Araújo como objeto de 
Dissertação de Mestrado, defendida com aprovação em 2007. 

 “Modernidade e ecletismo na Bahia”, especificamente no espaço histórico da Cidade 
Baixa, realizada pela Profa. Esterzilda Berentein de Azevedo. 

 Visualização e representação do espaço e no campo do geoprocessamento, desenvolvidas 
pelo Prof. Gilberto Corso Pereira e equipe. 

 Auto construção e na urbanização de aglomerações urbanas de baixa renda, 
desenvolvidas pelo prof. Marcos Antonio Menezes Queiroz. 

 
- Departamento III – da Criação e Representação Gráfica:  

 AMORIM, Arivaldo Leão – DIGIFOTO - Fotogrametria Digital na Conservação e Restauro. 
2003-2007. 

 AMORIM, Arivaldo Leão – AutoCAD para Projetos de Sinalização Ferroviária: 
desenvolvimento e treinamento. 2003-2007. 

 JACQUES, Paola Berenstein. Urbanismo Contemporâneo. 2002 – atual. 
 JACQUES, Paola Berenstein. Territórios Urbanos e Políticas Culturais. 2004 – atual. 
 JACQUES, Paola Berenstein. Errancias Urbanas. 2005 – 2007. 
 FERNANDES, Ana Maria. Arqbahia – quadro atual e prospectivo da arquitetura na bahia: 

formação profissional, demandas sociais e mercado de trabalho. 2002 – atual. 
 FERNANDES, Ana Maria. Mário Leal Ferreira e o urbanismo na bahia: ciência, 

internacionalismo e natureza. 2004 – atual. 
 FERNANDES, Ana Maria. Territórios Urbanos e Políticas Culturais. 2003 – atual. 
 FERNANDES, Ana Maria. Memória da Cidade do Salvador. 2005 – atual.  

 
TRABALHOS COMPLETOS PUBLICADOS E APRESENTAÇÃO EM EVENTO TÉCNICO-  CIENTÍFICO 
 

- Departamento I – das Geometrias de Representação - Artigo em Livro: 
DA COSTA, Francisco de Assis ;PIRES ANDRE, Bianka ; CARDOSO, C. A. A. ; UMPIERRE, 
Claudio ; SATYRO MAIA, Doralice (ORG) ; LEMES, Fabiano ; FONSECA, Fábio ; ROCHA, 
Genylton ; FONTOURA, Helena ; TONINI, Ivaine ; PERTILE, Noeli . Atlas histórico de cidades: 
a cidade como objeto de investigação. In: Carlos Augusto de Amorim Cardoso, Doralice 
Sátyro Maia, Ivaine Maria Tonini, Ruth Maria da Costa Ataíde. (Org.). Territorio, Ciudad, 
Educación. Barcelona: Editora Quality Impress, 2007, v. 
Artigos em revistas (Periódicos) 
DA COSTA, Francisco de Assis . Pires, Jacira Rosa. Goiânia. La ciudad premoderna del 
cerrado, 1922-1938. Biblio 3w (Barcelona), v. XII, p. 726, 2007. 
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Apresentação de Obras: 
CARVALHO, A. P. A. ; PINHEIRO, Márcia E. . O Hospital das Clínicas da UFBA: (de)formação 
de um ícone do modernismo em Salvador. In: III Seminário Projetar, 2007, Porto Alegre. 
Anais do III Seminário Projetar. Porto Alegre : PROPAR-UFRGS, 2007.  
Apresentação de Trabalho em Congresso: 
DA COSTA, Francisco de Assis SATYRO MAIA, Doralice (ORG) ;. Seminário Internacional de 
Investigadores Brasileiros na Europa: Território, Cidade e Educação. Seminário Internacional 
de Investigadores Brasileiros na Europa: Território, Cidade e Educação - Resumos. Barcelona 
: Universidad de Barcelona - UB, 2007.   
DA COSTA, Francisco de Assis ; PINHEIRO, Eloísa Petti . COSTA, Ana de Lourdes Ribeiro da ; 
LINS, Elyane ; PASSOS, S. ; Lugar y violencia. Salvador de Bahia. In: Salvador de Bahía: 
deseos, representaciones y realidades, 2007, Barcelona. [in] Versinones Urbanas. Sant Cugat 
del Vallés : ETSAV, 2007. 
 
- Departamento III – da Criação e Representação Gráfica: 
Apresentação de Trabalho em Congresso:  
AMORIM, A. L. Documenting architectural heritage in Bahia - Brazil, using digital 
tecnologies. In: 21st CIPA Symposium, 2007, Atenas. AntiCIPAting the future of the cultural 
past. Atenas : National Technical University of Athens, 2007. v. 1. p. 61-66. 
Côrtes, M. A. ; AMORIM, A. L. . Restituição fotogramétrica digital das fachadas do 
Pelourinho, Salvador - Bahia, Brasil. In: SIGRADI 2007 - XI Congresso Ibero-americano de 
Gráfica Digital, 2007, Cidade do México. A Comunicação na Sociedade Visual. Cidade do 
México : Universidad La Salle, 2007. v. 1. p. 375-379. 
Resumos e Resumos Expandidos publicados em anais de congressos: 
Côrtes, M. A. ; AMORIM, A. L.  Restituição fotogramétrica digital das fachadas do 
Pelourinho,     Salvador - BA. In: VIII Seminãrio de Pesquisa e Pós-Graduação e XXVI 
Seminário Estudantil de Pesquisa, 2007, Salvador. Resumos. Salvador : EDUFBA, 2007. v. 1.  
RIBEIRO, Ana Clara Torres ; VAZ, L. ; JACQUES, P. B. . Resistências em espaços opacos. In: 
XII Encontro Nacional da ANPUR - Mesa: resistências em espaços opacos, 2007, Belém.  
Livros publicados/organizados ou edições: 
FELDMAN, S. (Org.) ; FERNANDES, Ana (Org.) . O URBANO E O REGIONAL NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO. Mutações, tensões, desafios. 1. ed. Salvador/São Paulo: 
EDUFBA/FEU/ANPUR, 2007. v. 01. 396 p. 
Capítulos de livros publicados: 
JACQUES, P. B. . Espetacularização do patrimônio cultural urbano. In: Maria Stella Grossi 
Porto. (Org.). Congresso SBS. Belo Horizonte: SBS, 2007, v. , p. -. 
JACQUES, P. Favelas Aesthetics. In: Daniela Fabricius. 100% Favela. Barcelona: Actar, 2007. 
JACQUES, P. B. . Caminhos alternativos à especularização urbana. In: Albino Rubim. (Org.). 
III ENECULT. Salvador: EDUFBA, 2007. 
FERNANDES, Ana . PREFÁCIO. In: FELDMAN, Sarah; FERNANDES, Ana. (Org.). O URBANO E O 
REGIONAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. Mutações, tensões desafios. 1 ed. Salvador/São 
Paulo: EDUFBA/FEU/ANPUR, 2007, v. 1, p. 9-11. 
Artigos completos publicados em periódicos 
JACQUES, P. B. . B comme Bricolage. Cahiers de La Recherche Architecturale Et Urbaine, 
Paris, v. 20/21, p. 3, 2007.  
GARZEDIN, Aruane. LImpeza e ordem na paginação do tempo. Muros urbanos, arte e 
paisagem em Salvador. Cadernos PPG-AU/FAUFBA. Salvador: 2007,p.53-62. 
Demais tipos de produção bibliográfica 
GARZEDIN, Aruane Resenha do livro Wasting Away - Kevin Linch 
RUA. Revista de Arquitetura e Urbanismo. Salvador: 2007, v.1 s.9,p.122-123. 

Comunicações em Seminários, Congressos e Mesas Redondas: 

JACQUES, P. B. Paisagens do Corpo.Coordenação mesa redonda.  
JACQUES, P. B. Palestra no PROARQ-FAU- UFRJ.Estética da Ginga.  
JACQUES, P. B XII Encontro Nacional da ANPUR - Mesa: resistências em espaços opacos.Errar 
enquanto experiência urbana.  
SAMPAIO,AH.L. Debatedor convidado, Mesa Redonda com o Arq. Jean Gehl; tema “ Como 
devolver a cidade às pessoas”. Promoção da SET-PMS 
 SAMPAIO,AH.L. Debatedor convidado, Mesa Redonda; tema “As Orlas de Salvador”.(,AH.L.  
Participação: entrevista no CD intitulado “História do Urbanismo de Salvador” (Coordenado 
pela Profa. Débora Nunes – UNIFACS – 2007) 
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SAMPAIO,AH.L.  Debatedor: Mesa Redonda “A Região Metropolitana de Salvador”, 
promovida pelo Seminário do CRH / PPG-AU com apoio da ANPUR, CNPq e Observatório 
Nacional das Regiões Metropolitanas.  
GARZEDIN, Aruane  . Palestrante; tema “ Vegetação e Espaço Urbano” na SEMANA DO MEIO 
AMBIENTE DA UFBA/SEMA 
GARZEDIN, Aruane  Palestrante;tema “ Espaço público e inclusão social” 
                LOCAL: Auditório do CEFET  
- CEAB – Centro de Estudos de Arquitetura na Bahia:  
Lançamento de Livro: 
 Título – O Centro da Cultura na cidade de Salvador 
 Autor: Carlota Gostchall / Mariely Santana 
 Patrocínio: EDUFBA / SEI-BA 
- LACAM – Laboratório de Conforto Ambiental: 
Publicações: 
NERY, J.; MOURA, T. (Ed). RUA _ Revista de Urbanismo e Arquitetura. Salvador. V.1. n.9, 
janeiro/junho de 2006. 
NERY, J.; ANDRADE,T.; MOURA, T. Conforto Térmico em Salvador: o índice PET e sua 
abordagem projetual. In: RUA _ Revista de Urbanismo e Arquitetura. Salvador. V.1. n.9, 
janeiro/junho de 2006. p.70-77. 
MOURA, T NERY, J.; ANDRADE,T.; KATZSCHNER, L. Mapeando as condições de conforto 
térmico em Salvador. In: RUA _ Revista de Urbanismo e Arquitetura. Salvador. V.1. n.9, 
janeiro/junho de 2006. p.44-49. 
ANDRADE,T.;MOURA, T,; NERY, J.; DIAS, M. Um olhar sobre a cidade. In: RUA _ Revista de 
Urbanismo e Arquitetura. Salvador. V.1. n.9, janeiro/junho de 2006. p.108-111. 
NERY, J.; Design with nature, Resenha. In: RUA _ Revista de Urbanismo e Arquitetura. 
Salvador. V.1. n.9, janeiro/junho de 2006. p.118-120. 
Trabalho Completo / Apresentações: 
Santa Fé, D. Andrade, T., Santana, J., Nery, J., Moura, T. Índices de Conforto Térmico: 
Avaliação para clima quente e úmido. In: Anais IX Encontro Nacional, V Encontro Latino 
America de Conforto Ambiental no Ambiente Construído. Ouro Preto, agosto, 2007. CD 
Palestras proferidas: 

 Título: “Oficina do Sol” 
Palestrante: Márcia Rebouças Freire 
Evento: 4º Seminário de Construção Civil – “(In)Sustentabilidade Urbana: os desafios da 
Construção Civil na Cidade de Salvador” – CEFET-BA – Outubro/2007. 

 Título: Clima e Conforto Térmico em Salvador 
Palestrante: Jussana Nery 
Evento: Ateliê IV Curso de Arquitetura da FAUFBA (Professoras Griselda Klüppel e Naia 
Alban) – FAUFBA – Abril/2007. 

 Título: Apresentação da Bienal José Miguel Aroztegui 
Palestrante: Jussana Nery 
Evento: Ateliê IV Curso de Arquitetura da FAUFBA (Professoras Griselda Klüppel e Naia 
Alban) - FAUFBA 

 Título: Importância do Paisagismo para a Qualidade Ambiental Urbana.  
Palestrante: Maria Lúcia Araújo Mendes de Carvalho.  
Evento: 28/07/2007.  Mestrado de Engenharia Ambiental Urbana - EPUFBA 

 Título: Importância da Vegetação para a Qualidade Ambiental Urbana 
Palestrante: Maria Lúcia Araújo Mendes de Carvalho.  
Evento: 18/10/2007. Mestrado em Geografia – IGEO-UFBA 

 Título: Conforto Térmico e a Qualidade Ambiental Urbana.   
Palestrante: Maria Lúcia Araújo Mendes de Carvalho.  
Evento: 22/11/2007. Mestrado de Engenharia Ambiental Urbana – EPUFBA. 

 Título: Mesa Redonda e Palestra na IV Semana de Urbanismo 
Palestrante: Maria Lúcia Araújo Mendes de Carvalho.  
Evento: 03/12/2007. UNEB – Universidade do Estado da Bahia. 

 Título: Sistema Homem – Sistema Ambiente, como Base Teórica. 
Palestrante: Maria Lúcia Araújo Mendes de Carvalho.  
Evento: 07/12/2007- Quem é Quem no Meio Ambiente e na Agricultura na UFBA. 
Local: Nuclear/  Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais da FFCH. 
 
Palestras organizadas: 
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• “Iluminação nos trópicos e simulação computacional. (troplux 3)”, com Prof. Dr. Ricardo 
Cabús, UFAL 

• Coordenação: Jussana Nery e Tereza Freire 
• Local: MASTABA – FAUFBA – Maio/2007 
• “Urban Climate Investigations for Urban Planning”, com Prof. Dr. Lutz Katzschner, 

University Kassel, Institute of  Environmental Meteorology, Germany 
• Organização: Jussana Nery e Tereza Freire – SEPLAN - 15.08.2007. 
• “Urban Climate Investigations for Urban Planning”, com Prof. Dr. Lutz Katzschner, 

University Kassel, Institute of  Environmental Meteorology, Germany 
• Coordenação: Jussana Nery e Tereza Freire - FAUFBA, Mastaba - 16.08.2007 

 
Exposições: 

 Exposição Itinerante do III Concurso Bienal de Arquitetura Bioclimática de José Miguel 
Aroztegui e que a mesma encontra-se exposta na Sala de Ateliê denominada Aquário, 
durante o período de 14 de março a 04 de abril de 2007. 
Coordenação: Jussana Nery  

 Exposição Itinerante do IV Concurso Bienal de Arquitetura Bioclimática de José Miguel 
Aroztegui e que a mesma encontra-se exposta na circulação do primeiro sub-solo da 
FAUFBA, durante o período de 15 de a 19 de outubro de 2007. 
Coordenação: Jussana Nery  
 
Comissões Técnicas: 
Jussana Nery: Participação da Comissão de Avaliação dos artigos do XI Encontro Nacional de 
Tecnologia do Ambiente Construído realizado nos dias 23 a 25 de agosto de 2006 em 
Florianópolis/SC. 
Coordenação dos trabalhos para a Bienal JMAroztegui de 2007 no âmbito da FAUFBA 
(Jussana Nery) 
 

PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

- Departamento II – das Geometrias de Representação:  
• Projeto de Adequação Ambiental no Museu de Arte Sacra, concluído em 2007, coordenado 

pela Profa. Griselda Klüppel; 
• Projeto de Requalificação Urbana do Pilar/Taboão, resultante de Convênio 

FAUFBA/CONDER, coordenado pela Profa. Esterzilda Berenstein de Azevedo, cuja equipe de 
arquitetos e estudantes do Curso de arquitetura vem desenvolvendo projetos de reutilização 
de imóveis para fins de habitação social e requalificação de espaços urbanos na área do 
Pilar. 

• Curso de extensão sobre “Uso do software Google SketchUp” coordenado pelo Prof. Geraldo 
Araújo  
- Departamento III – da Criação e Representação Gráfica:  

• GARZEDIN, Maria Aruane Santos. Tema “Introdução ao Desenho do Espaço Público”. 
- Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura:  

• Projeto Eco-Luzia II em Santa Luzia, Simões Filho/BA (Escola de Administração da UFBA, 
FAUFBA/Departamento das Tecnologias Aplicadas à Arquitetura, Escola Politécnica e o 
Instituto de Biologia), coordenação de ações de projeto e construção de 23 unidades 
residenciais populares, urbanização do Conjunto, um mercadinho e a sede do CDS-Centro 
de Desenvolvimento Solidário 

• Participação, com dois representantes do Departamento, no Cidade Solaris   
• Participação (palestra) no 4º Seminário da Construção Civil , CEFET. 
 
EOS – Escola Oficina de Salvador (vinculada ao Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à 
Arquitetura e ao CEAB - Centro de Estudos de Arquitetura na Bahia) 
• Palestra sobre o tema “Restauração da Biblioteca Gonçalo Muniz – aspectos 

restaurativos”, apresentada pelo Profº Luiz Dourado no II Fórum de Informação em Saúde 
promovido pelo Ministério da Saúde, de 22 a 25/10/2007, em Brasília.  

• Participação do Profº Luiz Dourado no 1º Seminário Nacional de Patrimônio Cultural, em 
Mesa Redonda apresentando o tema “Escola Oficina de Salvador – um projeto de inclusão 
social”,  realizado em Ouro Preto e promovido pela FAOP - Fundação de Arte de Ouro 
Preto de 27 a 30/11/2007. 

• Participação de toda a Coordenação da EOS (Geral, Técnica, Administrativa e Pedagógica) 
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no Encontro de Escolas Oficinas Brasileiras, em João Pessoa, de 5 a 7 de agosto, quando se 
comemorou os 20 anos da Cooperação Espanhola no Brasil, com a participação de alunos 
aprendizes e instrutores das Escolas de São Luis, João Pessoa e Salvador, autoridades 
Espanholas da AECI e de vários representantes do Governo Paraibano, Municipal e 
Estadual. 

 A Assessoria Técnica de Restauro da EOS, através da Arq. Silvia Pimenta d`Affonsêca 
participou do Curso-Taller de Seguridad y Higiene en el Trabajo y Programas Formativos 
en las Escuelas Taller, de18 a22 de Julho de 2007, no Centro de Formação da Cooperação 
Espanhola, em Antigua (Guatemala), com duração de 32 horas, a convite da AECI. 

 13º Encontro Nacional das Escolas da Rede PEA/UNESCO, de 17 a 21 de outubro de 2007, 
em Ilhéus e Jequié, com exposição de pôsteres sobre a trajetória da EOS, desde 2000. 

  
CEAB - Centro de Estudos de Arquitetura na Bahia 

 Montagem, seleção e edição do 1º Curso de Extensão em Conservação e Restauro para 
Engenheiros – CECRENG, para 11 engenheiros do IPHAN – Novembro/Dezembro - 2007. 

 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 
 Colloque international de recherche en danse: repenser pratique et théorie.   
 JACQUES, P. B. XII Encontro Nacional da ANPUR - Mesa: resistências em espaços 

opacos.Errar enquanto experiência urbana.   
 III ENECULT.Caminhos alternativos à espetacularização urbana  
 SIGRADI 2007 - XI Congresso Ibero-americano de Gráfica Digital.Restituição fotogrametrica 

digital das fachadas do Pelourinho, Salvador - Bahia, Brasil. 2007. (Participações em 
eventos/Congresso).  

 VIII Seminário de Pesquisa e Pós-Graudação e XXVI Seminãrio Estudantio de 
Pesquisa.Ciëncias Sociais e Aplicadas (Sala 06). 2007. (Participações em eventos/Seminário).  

 21st CIPA Symposium.Documenting architectural heritage in Bahia - Brazil, using digital 
tecnologies. 2007. (Participações em eventos/Simpósio).  

 Graphica 2007.Tecnologias Aplicadas à engenharia, Arquitetura e artes de design. 2007. 
(Participações em eventos/Simpósio).  

 Programa de Qualificação Institucional UFBA - UFPel.Documentação arquitetônica e 
preservação da memória. 2007. (Participações em eventos/Oficina). I Encontro sobre Ensino 
de Arquitetura e Urbanismo - UFPB-UNIPÊ.A projetação e as tecnologias de expressão e r 

 Colloque international de recherche en danse: repenser pratique et théorie.  
 

INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 

O Departamento IV – da Tecnologia Aplicada à Arquitetura realizou intercâmbio com a 
Universidade de Kassel, Institute of Environmental Meteorology, Germany, através do Prof. Dr. Lutz 
Katzschner 
 
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
 

• UFBA/SEHAB-PMS, Projeto: Proposição e Difusão de Técnicas Construtivas de Baixo Custo e 
de Tecnologias Alternativas para Ocupação de Encostas em Salvador. 

• EOS-Escola Oficina Salvador: Governo Espanhol, MinC, MEC, SETRAS, SMEC e SEC, através de 
convênio firmado com a UFBA e interveniência da FAPEX. 
 

PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE 
 
 Abril de 2007, o PNUD, Programa de Voluntários das Nações Unidas/Caixa Econômica 
Federal, incluiu a Escola Oficina de Salvador no livro “50 Jeitos Brasileiros de Mudar o Mundo: O 
Brasil Rumo aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”. 
 
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2008 

 
. Detalhamento da proposta de criação do curso noturno de Arquitetura e Urbanismo e ajuste 

dos cursos existentes ao Projeto REUNI – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais. 

. Restauração e instalação da Sede da EOS, nos prédios cedidos pelo IPAC. 

. Organização do espaço físico–ampliação da estrutura existente e renovação da infra-
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estrutura da FAUFBA, para funcionamento do curso noturno e melhoria dos cursos 
existentes. 

. Estruturação da Biblioteca da FAUFBA para o atendimento de livre acesso e para o 
empréstimo on-line, biblioteca digital de teses e dissertações. 

. Promoção conjunta da comunidade da FAUFBA de ações culturais, como: exposições, filmes, 
concursos. 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
1 – Metas definidas para o ano de 2007 
 
CURSO DE GRADUAÇÃO 
 
- 1º semestre/2007 
 - 538 alunos matriculados 
 - 55 novas vagas 
 - 1555 vagas solicitadas pelo Colegiado 
 - 2295 vagas oferecidas aos diversos cursos da UFBA 
 - 38 alunos formados 
  
- 2º semestre/2007 
 - 516 alunos matriculados 
 - 55 novas vagas 
 - 1526 vagas solicitadas pelo Colegiado 
 - 1985 vagas oferecidas aos diversos cursos da UFBA 
 - 48 alunos formados 
 
CURSO DE EXTENSÃO 
 
 Imposto de Renda Pessoa Física 

 Período: 16 a 20 de abril e 23 a 27 de Abril. 
 II Semana de Reflexão Contábil 

 Período: 23 a 27 de Abril. 
 Permanecer: Educação Financeira para o Mercado Informal 

 Período: Junho a Dezembro. 
    Declaração Anual de Isento – DAI 

Período: 01 de Outubro a 30 de Novembro. 
 O Profissional em destaque. MINI-CURSO: ABERTURA DE EMPRESA 

 Período: 22 de Setembro. 
 O Profissional em destaque. MINI-CURSO: GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS 

 Período: 22 de Setembro. 
 O Profissional em destaque. MINI-CURSO: ROTINA DE RECURSOS HUMANOS 

 Período: 22 de Setembro. 
 O Profissional em destaque. MINI-CURSO: SUPERSIMPLES 

 Período: 22 de Setembro. 
 I Jornada Científica da FCC 

 Período: 12 a 14 de Novembro. 
 Seminário sobre Mercado de Capitais 

Período: 16 de Novembro 
 Mini-curso Plano de Negócios 

Período: outubro e Novembro. 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – LATU SENSU 
- Especialização em Contabilidade Gerencial com Ênfase em Controladoria – Convênio SENAC Casa 
do Comércio – NOVA TURMA 
- Especialização em Contabilidade Pública 5ª turma - ENCERRAMENTO 
- Especialização em Auditoria Governamental 1ª turma - ENCERRAMENTO 
 
CURSO DE PÓS – GRADUAÇÃO – STRITO SENSU 
- MESTRADO EM CONTABILIDADE – APROVADO CTC/CAPES OFC.818/04/2006 
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1ª TURMA – 13 ALUNOS 
 
2 – DESTAQUE DA UNIDADE/ÓRGÃO 
 
Seleção da segunda turma do Mestrado em Contabilidade – Aprovado Ctc/CAPES Ofc.818/04/2006 
 
 
3 – OUTRAS ATIVIDADES 

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

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

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

 
4 – METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008 
 
PROFESSORES  

• Qualificação (M/D/PD) 
• Produção Intelectual  
• SIDOC 

– Registro de atividades 
– Progressão funcional 
– Perfil departamento 

• Capacitação (docência) 
• Caderneta 
• Assiduidade e Pontualidade 

 
Qualificação 

• Atualização do Programa de Qualificação Docente (PROQUAD) 
• Buscar condições para os professores realizarem pós-graduação que fortaleçam o Programa 

de pós-graduação stricto sensu 
• Desenvolver ações que evite e melhore a endogenia (pós-doutorado fora do país) 

 
Produção Intelectual 

• Desenvolver ações para induzir a produção colaborativa entre professores e estudantes da 
graduação e pós-graduação 

• Buscar formas de premiar  a produção intelectual colaborativa 
 
 
SIDOC 

• Realizar oficina para estimular o registro das atividades no sistema SIDOC 
• Progressão funcional 
• Perfil do departamento 

 
Capacitação 
 

• Realizar oficinas para discutir práticas docentes inovadoras 
• Estimular a visita técnica 
• Incentivar elaboração de plano de aula coletivo  
• Incentivar elaboração de provas coletivas 
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A.Caderneta 
Buscar forma para premiar os professores que: 
 

 Deixarem as cadernetas no departamento 
 Preencherem as cadernetas diariamente 
 Entregar as cadernetas no final do semestre preenchidas, assinadas e dentro do prazo. 

 
B.Assiduidade e Pontualidade 

 Desenvolver ações de acompanhamento e premiação 
 
Funcionários 

• Qualificação 
• Capacitação 
• Condições de trabalho 

 
Qualificação 

Desenvolver ações que:  
 Estimule a realização de cursos de graduação e pós-graduação 
 Permita o envolvimento em Projetos de extensão (consultoria, assessoria e ações 

sociais) 
 
Capacitação 
 
Buscar forma para premiar: 
 

 Participação de curso oferecidos pela SPE 
 Envolvimento de projetos institucionais 
 Assiduidade e pontualidade 

 
DISCENTE 

• Desenvolver ações que:  
 Estimule a iniciação científica 
 Projetos de extensão (consultoria, assessoria e ações sociais) 
 Repensar a formação acadêmica  
 Programa de monitoria 

 
 
2 – PROJETOS 

• Jovem Contador 
• Parcerias 
• Inovações 

 
 
EXTENSÃO 
 
Jovem Contador 
Ampliar as ações que contribuam para formação de profissionais competentes e socialmente 
responsáveis: 

. Jornada Científica 

. Semana de reflexão contábil 

. Mini-cursos  
 
PARCERIAS 
 

• SESCAP 
• CRCBA 
• SEFAZ 
• JUCEB 

 
PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU 
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• ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE GERENCIAL 
• ESPECIALIZAÇÃO EM AUDITORIA FISCO CONTÁBIL 
• OUTROS PROJETOS A DEFINIR 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 

 Foi realizado, com o apoio da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia,  

  X Encontro Nacional de Estudos do Trabalho da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho 
(ABET). Esse Encontro aconteceu entre 11 e 14 de novembro de 2007, com tema alvo: BALANÇO E 
PERSPECTIVAS DO TRABALHO NO BRASIL. O objetivo central do X Encontro Nacional da ABET foi 
tecer uma discussão sobre a centralidade do trabalho em suas variadas dimensões: distributiva, 
organizacional, qualificação, regulamentação, direito, saúde e segurança. Nesse momento, 
destaque importante foi dado ao papel que cabe às políticas públicas e às políticas sociais no 
combate às desigualdades e à pobreza. Nesse momento, foram apresentados 175 trabalhos de 
pesquisadores dos mais variados órgãos de pesquisa e universidades brasileiros, além de 12 mesas 
redondas onde se discutiu os mais variados temas vinculados ao mundo do trabalho e uma grande 
conferência internacional, com o professor Jacques Freyssinet da Universidade de Paris. 

 
CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA 

 Merece grande destaque a melhoria da qualidade formal do Curso de Mestrado em Economia. 

  O Mestrado em Economia galgou a pontuação 4 na avaliação tri anual da CAPES, fato esse 
que permite se pensar na constituição de um programa de Doutorado. 

III Encontro de Economia Baiana, promovido pelo Curso de Mestrado em Economia, em 
parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e Desenbahia. Esse 
encontro foi realizado no Centro de Convenções em setembro de 2007, quando foram apresentados 
25 artigos selecionados por comissões técnicas específicas das três áreas de concentração, as quais 
foram coordenadas por professores do Curso de Mestrado em Economia. 
 

Mini-curso em Econometria das Séries Temporais – Prof. Sinézio Maia (UFPb), em novembro 
de 2007. Não é demais informar que essa estrutura de curso, em colaboração com o Curso de 
Mestrado em Economia da Universidade Federal da Paraíba tem permitido a elaboração de 
dissertações de mestrado entre nossos alunos, bem como a realização de artigos científicos 
apresentados em Encontros e publicados em periódicos nacionais.  
 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 
 

Discussão e decisão no âmbito da Congregação da Faculdade de Economia para a formação 
de um novo perfil de entrada no curso de Economia. Nesse novo perfil, 10 novas vagas deverão ser 
criadas, alcançando o total de 100 vagas anuais, as quais serão distribuídas em 50% para o curso 
diurno e 50% para um curso noturno a ser criado. Vale ressaltar que esta foi a forma encontrada 
para que a Faculdade participe do projeto Reuni. 

Continuidade da discussão em torno do novo currículo para o curso de Economia. 
 
PROJETOS DE PESQUISA 
 

 Avaliação do Plano Real e suas conseqüências no atual governo – Prof. Luiz Antonio Matos 
Filgueiras. 

 Arranjos produtivos locais, aglomerações e sistemas produtivos – Prof. Hamilton de Moura 
Ferreira Jr. 

 Tecnologia, qualidade e competitividade – Prof. Oswaldo Guerra. 
 Pobreza, distribuição de renda e estrutura do mercado de trabalho da RMS – Prof. Wilson F. 

Menezes. 
 Globalização e desenvolvimento regional – Professores Lívio Andrade Wanderley e Paulo 
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Balanco. 
 Agricultura familiar – Prof. Vitor de Athayde Couto. 
 Competitividade e desenvolvimento rural – Profa. Gilca Garcia de Oliveira. 
 Grupo de Estudos de Relações Intersetoriais (GERI) – Prof. João Damásio. 
 Núcleo de Estudos Conjunturais (NEC) continuou atuante como atividade de extensão da 

Faculdade de Economia. Esse núcleo, composto por professores, estudantes e técnicos da 
área econômica ligados, respectivamente, à Faculdade de Ciências Econômicas da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e à Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), tem se dedicado a avaliar a situação conjuntural da economia baiana, 
brasileira e mundial. 

 
INTERCÂMBIOS E CONVÊNIOS 
 

Convênio com a Universidade de Bordeaux, França, para um curso de Economia 
Internacional ministrado pela Profa. Elaine Norberto. Esta iniciativa tem permitido que alunos 
daquela Universidade façam um breve estágio na Faculdade de Economia. 
   
INTERVENÇÕES NO PRÉDIO DA FACULDADE 
 

 Reforma do Apartamento do 6º andar, com substituição de 22 m2 de tacos,       aplicação de 
sinteco e pintura geral. 

 Pintura de 1000 m2 de corredores, paredes e tetos de salas de aula. 
 Pintura de 127 m2 de tinta a óleo nas portas das salas de aula e grades. 
 Reforma do Diretório Acadêmico da FCE, com transformação de um sanitário para um 

banheiro, troca de tacos e pintura geral. 
 
  

AQUISIÇÕES ATRAVÉS DA PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
 

 Dois bebedouros água, tipo pressão, marca Libell. 
 Sete microcomputadores tipo básico M56E desktop, marca Lenovo. 
 Sete monitores de vídeo TFT 15”, marca Lenovo. 
 Um projetor multimídia brilho 2000 LM, marca Hitachi. 

 
 

OUTRAS AQUISIÇÕES 
 Três microcomputadores. 
 Uma impressora HP Deskjet 6940. 
 Dois bebedouros Esmaltec. 
 Condicionador de ar ELEGE de 18.500 Btus. 
 Cinco poltronas giratórias. 
 Quinze cadeiras tipo secretária. 
 Uma mesa redonda de reunião. 
 Dois quadros brancos. 
 Uma prateleira. 

 
 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 

 
METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2007 
 

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

 Criação de novos cursos de especialização e de aperfeiçoamento (presencial e à distância) 
atendendo uma demanda local e nacional; 

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

 Análise da proposta de criação do curso em cinema, vídeo e novas tecnologias e sua possível 
implantação; 

 Ampliação das instalações físicas da Faculdade para melhor abrigar as atividades de 
graduação e de pós-graduação; 
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 Aumento do número de professores do corpo docente da Faculdade para cobrir as atuais 
atividades e as em perspectivas; 

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

 Modernizar os equipamentos laboratoriais e ampliar suas atividades tendo em vista as novas 
demandas ao nível da extensão, ensino e pesquisa; 

 Suscitar ações de qualificação do quadro técnico-administrativo da Faculdade. 
 
AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS 

 O DINTER em parceria com a Universidade Estadual de Tocantins – UNITINS – está sendo 
implementado, após a aprovação pela CAPES. A Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas já realizou a seleção dos 
candidatos, tendo sido aprovados 10 novos alunos; 

 Três cursos de especialização estão sendo relançados na Faculdade de Comunicação, por 
iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, que 
já foram realizados em 2007. Porém, não está ainda programado o lançamento de novos 
cursos; 

 A Faculdade de Comunicação é uma das parceiras da realização de cursos para 
comunicadores organizados pela AMAB – Associação dos Magistrados da Bahia e o Tribunal de 
Justiça da Bahia, que já contemplou diversas cidades do Estado da Bahia. Essa parceria está 
planejada para continuar no ano de 2008; 

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

 Houve o aumento no número de bolsistas (monitorias) na Faculdade de Comunicação graça 
ao programa Permanecer. A destinação dos monitores foi, sobretudo, nas atividades 
laboratoriais da FACOM como havia sido previsto pela direção no ano precedente; 

 
 Não houve ampliação das instalações físicas no ano de 2007. Porém, a Faculdade se propôs, 

a partir do programa REUNI, ampliar as vagas dos cursos existentes (Jornalismo e Produção 
Cultural) como também a criação de um novo curso. Espera-se, no entanto, que a ampliação 
das instalações físicas sejam, agora, concretizada. O mesmo se espera no tocante ao 
aumento do número de docentes efetivos  no quadro da Faculdade; 

 Todo o montante destinado à Faculdade, oriundo de Emenda Parlamentar, R$ 76.000,00, foi 
direcionado para os vários laboratórios da Faculdade, em aquisição de equipamentos. Os 
laboratórios da Faculdade estão, sobretudo, vinculados às atividades de graduação, em 
especial à atividade de ensino; 

 A qualificação dos servidores técnico-administrativos está sendo realizada por Programas da 
Pró-Reitoria de Pessoal e também por cursos de línguas oferecidos gratuitamente através 
uma parceria FACOM-ASSUFBA; 

 A proposta de criação do curso em cinema, vídeo e novas tecnologias foi relançada pela 
Reitoria, sendo ele um curso que inclui várias Unidades. No entanto, a formulação do curso 
pretendido tem sido feita, sobretudo, por membros da FACOM. 

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

 O Colegiado manteve o trabalho de reforma curricular, para atender à uma solicitação da 
Supac. O pedido é para adequar a proposta de reforma a um formulário específico. As 
modificações propostas pretendem equilibrar a oferta de disciplinas teóricas e práticas para 
que os alunos formados possam optar por uma carreira acadêmica ou trabalhar na área de 
sua habilitação; 

 Práticas de tirocínio docente exercidas por estudantes dos programas de Pós-Graduação em 
Comunicação e Cultura Contemporâneas e em Cultura e Sociedade; 

 Participação de ONG’s em disciplinas da graduação no semestre 2007.1, através de 
disciplina optativa; 

 O Colegiado, junto com a direção, manteve a promoção das tradicionais Semanas dos 
Calouros. A atividade tem como objetivo apresentar a faculdade aos alunos recém-
ingressos. Durante a semana os alunos tomam conhecimento da função e atividades da 
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Direção, Departamento e Colegiado; dos programas de Pós-graduação da Faculdade; das 
atividades dos órgãos laboratoriais; dos órgãos ligados diretamente aos estudantes como 
PET, Produtora Júnior e Centro Acadêmico; e também assistem a palestras com convidados 
especiais que tratam de temas  de interesse geral; 

 Incentivo e orientação, aos alunos à participarem dos programas de Convênio Internacional 
e de Mobilidade Acadêmica. Em 2007 dois alunos foram inscritos no programa de Mobilidade 
Acadêmica e 21 em programas do Convênio Internacional; 

 Regularidade e incremento nas produções laboratoriais como: oito edições do Jornal da 
FACOM, duas edições da revista LUPA, além da revista impressa Fraude sob a 
responsabilidade do PET e a revista digital KinoDigital: Revista Eletrônica de Cinema e 
Audiovisual; 

 Parcerias realizadas pelos vários laboratórios com entidades governamentais e não-
governamentais (Laboratório de  TV e Vídeo, Som, Fotografia, MultiMídia); 

 Diversos encontros ao longo do ano envolvendo alunos e professores de graduação e de pós-
graduação (veja a lista mais abaixo no quadro de atividades de extensão). 

 
PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
 

 Análise Fílmica do Cinema Não-Ficcional – José Francisco Serafim 
 As Redes e Serviços Telemáticos como Catalizadores da Cultura Científica e do 

Desenvolvimento – Maços Palácios 
 Cibercidades-Cidade e Novas Tecnologias da Comunicação – André Luiz Martins Lemos  
 Campo da telenovela e autoria: analise das telenovelas Renascer, rei do gado e Esperança – 

Maria Carmem Jacob de Souza 
 Comunicação e Democracia – Wilson da Silva Gomes 
 Cultura, Cinema, Identidade Cultural - Lindinalva Silva Oliveira Rubim 
 Equipamentos culturais de Salvador: públicos, políticas e mercados - Gisele Marchiori 

Nussbaumer 
 Forma do jornal: a construção do sentido da notícia na história da imprensa brasileira – 

Giovandro Marcus Ferreira 
 Gramáticas da Semelhança: do drama visual pictórico ao discurso visual na fotografia – José 

Benjamim Picado Souza e Silva 
 Gêneros e Modos de Endereçamento no Telejornalismo – Itania Maria Mota Gomes 
 Infra-estruturas Brasileiras de Informação e Comunicação - Othon Fernando Jambeiro 

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

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

 Jornalismo Científico: o papel dos meios de comunicação de massa no estado da Bahia – 
Simone Terezinha Bortoliero 

 Mapeamento dos Guetos Musicais de Salvador  - Fernando Conceição 
 Mídia e Cultura – Renato da Silveira 
 Mídia e Música Popular Massiva – Jeder Silveira Janotti Júnior 
 Polidez lingüística e aplicação do modelo da teoria das faces ao discurso publicitário 

direcionado para a terceira idade – Annamaria da Rocha Jatobá Palácios 
 Políticas Culturais – Antonio Albino Canelas Rubim 

 
PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO  
(EVENTOS RELEVANTES) 
 

 IX Intercom Nordeste - IX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste - 
(FACOM/FSBA) 

 II Ciclo de debates sobre políticas culturais (Pós-Cultura / CULT) 
 III Ciclo de debates sobre políticas culturais (Pós-Cultura / CULT) 
 Forum internacional mídia, poder e democracia (Pós-Cultura / CULT) 
 II Seminário de gestão cultural em cena (Pós-Cultura / CULT) 
 II Seminário de gestão cultural em cena - mini-cursos (Pós-Cultura / CULT) 
 I Encontro multi, inter, trans(MIT) disciplinar da ufba (Pós-Cultura / CULT) 
 Colóquio  Milton Santos – Em parceria com IAT/SEC (Pós-Cultura) 
 I Encontro de Mídia e Música Popular Massiva (Pós-COM) 
 I Colóquio Internacional Brasil-Espanha sobre Cibermeios - como parte das atividades do 

Convênio de Colaboração Brasil-Espanha / CAPES-DGU (Pós-COM) 
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 Mini-Curso sobre Jornalismo na Internet (Pós-COM) 
 Mini-Curso de  Design jornalístico (Pós-COM) 
 Cursos de Especialização (1. Comunicação e Política; 2. Cibercultura; 3. Análise de Produto 

Audiovisual - TV, Cinema e Vídeo - (Pós-COM) 
 Conferência: Novas Perspectivas para as Teorias da Comunicação (Pós-COM) 
 Cursos de Fotografia Digital Básica (LabFoto) 
 III Encontro Baiano de Jornalismo – EBAJ – (Produção Cultural) 
 lll Seminário Gestão Cultural (Produção Cultural) 
 Encontros: Pílulas de Conhecimento (PET)  
 XXXIV Jornada Internacional de Cinema sobre Memória e Preservação Audiovisual na América 

(Setor de Cinema) 
 
INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA 
 
A) Internacionais 

- Universidades de Aveiro (Portugal), 
- Universidade do Quebec, 
- McGill (Canadá) 
- Austin (EUA) 
Convênios pontuais: 
- Espanha e Argentina (Grupo de Estudos de Jornalismo On-Line) 
- França (Centro de Estudos de Cibercultura). 

B) Nacionais 
- Universidade Estadual de Tocantins (Dinter) 
- Mestrado em Cultura e Turismo da Universidade Estadual de santa Cruz (Ilhéus) 
- Liceu de Artes e Ofícios da Bahia 
- Associação de Prostitutas da Bahia 
- IBAMA 
- INCRA 
- Projeto Ciência, Arte & Magia do Instituto de Biologia da UFBA 
- Cipó Interativa 
- TV UFBA 

 
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE  
 

 Atividades com ONG´s:  foram ministradas disciplinas para a graduação em parceria com 
Ong’s e Movimentos (Cipó Interações, Estado de Paz, Coletivo de Comunicação da Bahia 
etc); 

 A Faculdade de Comunicação é uma das parceiras na realização de cursos para 
comunicadores, no Estado da Bahia, organizados pela AMAB – Associação dos Magistrados da 
Bahia e pelo Tribunal de Justiça da Bahia; 

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

 Cursos de pequena duração (aperfeiçoamento...) tem sido realizado, sobretudo, pelo 
Laboratório de Fotografia, porém é uma atividade que pode ser mais explorada pela 
Unidade através de seus outros diversos laboratórios. 

 
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2008 
 

 Execução do DINTER com a Universidade Estadual de Tocantins, no âmbito do projeto 
“Acelere Amazonas” fomentado pelo MEC; 

 Intensificar a criação de cursos de especialização e de aperfeiçoamento (presencial e à 
distância) atendendo uma demanda local e nacional; 

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

 Ampliação das instalações físicas da Faculdade para melhor atender as atividades de 
graduação e de pós-graduação, segundo a proposta feita pela Unidade, contemplando o 
programa REUNI; 

 Aumento do número de professores do corpo docente da Faculdade para cobrir as atuais 
atividades e as perspectivas oriundas da proposta formulada pela Unidade na sua inserção 
no programa REUNI; 
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 Aumento de número de bolsistas e monitores para suprir determinadas necessidades 
laboratoriais e sobretudo para dar possibilidades aos  alunos com dificuldades financeiras 
permanecerem freqüentando a Faculdade; 

 Modernizar os equipamentos laboratoriais e ampliar suas atividades tendo em vista a 
concretização do programa REUUNI e as novas demandas ao nível da extensão, ensino e 
pesquisa; 

 Suscitar ações de qualificação do quadro técnico-administrativo da Faculdade;  
 Institucionalizar convênio com a TV UFBA para um maior entrosamento com a FACOM, 

almejando atividades em comum de produção e em especial de veiculação de programas 
produzidos pelo Laboratório de TV e Vídeo da Faculdade; 

 Incentivar a UFBA na implementação de uma política de manutenção dos equipamentos 
laboratoriais garantindo assim o uso mais prolongado nas atividades da Unidade de tais 
equipamentos; 

 Estimular os vários setores da Unidade na busca de parcerias com empresas, organizações 
governamentais e não-governamentais. 

 
FACULDADE DE DIREITO 
 
1. PÓS-GRADUAÇÃO 
 

O Programa de Pós trabalha com duas lógicas de expansão, uma quantitativa e outra 
qualitativa. 

 
Desta forma, para realizar esta última meta foram revistas às linhas de pesquisa, estimulada 

a criação de Grupos de Pesquisa, (de 4 grupos, houve uma ampliação para 12 grupos). Foram 
também criados novos projetos, admitindo-se apenas como orientadores docentes que tenham 
projeto próprio ou em parceira com outro docente.  
 

Com vistas a ajustar-se às exigências da CAPES, buscou-se e obteve-se a ampliação do 
número de professores em regime de quarenta horas. 
 

No ensino de pós-graduação, a Fundação Faculdade de Direito, na qualidade de fundação de 
apoio, tem gerenciado 8 cursos de especialização. Alguns destes cursos têm sido realizados em 
convênio com organizações governamentais, a exemplo do Curso de Especialização em Direito do 
Trabalho, em convênio com o Tribunal Regional do Trabalho. 
 

Numero de alunos Mestrado e Doutorado 
MESTRADO DOUTORADO 

64 11 
 

Cursos de Especialização 
CIÊNCIAS CRIMINAIS DIREITO DO TRABALHO 
DIREITO DO ESTADO DIREITO CIVIL 
PROCESSO CIVIL DIREITO DO TRABALHO T02 
DIREITO TRIBUTÁRIO PROCESSO CIVIL 2007.2 
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GRUPOS DE PESQUISAS EXISTENTES 
AREA 1 

Direito Público 
GRUPO 1: DIREITO CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEO 
Professores: Saulo Casali, Manuel Jorge, Dirley Cunha E Edvaldo Brito 
 
GRUPO 2:JUSTIÇA TRIBUTÁRIA 
Professores: Paulo Pimenta, Edvaldo Brito 
 
GRUPO 3: DIREITO PENAL GARANTIDOR 
Professores: Maria Auxiliadora e Alessandra Rapassi 
 
GRUPO 4: NOVA TEORIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
Professores: Celso Castro e Heron Santana 
 
GRUPO 5: TEORIA CONTEMPORÂNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL 
Professores: Fredie Didier, Edilton Meireles, Ana Paula Costa e Silva 
 
GRUPO 6: ACESSO À JUSTIÇA 
Professor: Wilson Alves de Souza 
 
GRUPO 7: DISCURSO JURÍDICO E A MANIPULAÇÃO DA PRODUÇÃO DO DIREITO ESTATAL 
(LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA) 
Professores: Paulo Bezerra, Marília Muricy e Nelson Cerqueira. 

ÁREA 2 
Relações 

Sociais e Novos 
Direitos 

GRUPO 8: DIREITO PRIVADO E RELAÇÕES SOCIAIS NA CONTEMPORANEIDADE 
Professores: Jonhson Meira, Rodolfo Pamplona, Washington Trianda, Roxana Borges, 
Edivaldo Boabventura e Fredie Didier 
 
GRUPO 9: DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL 
Professor: Roxana Borges 
 
GRUPO 10: VIDA. 
Professores: Maria Auxiliadora e Mônica Aguiar 
 
GRUPO 11: DIREITO ANIMAL 
Professor: Heron José de Santana 
 
GRUPO 12: RELAÇÕES DE TRABALHO NA CONTEMPORANEIEDADE 
Professores: Jonhson Meira, Pinho Pedreira, Washington Triandade, Manuel Jorge E Edilton 
Meireles 

 
 

QUADRO DOCENTE 
Celso Luiz Braga de Castro. Doutor UFPE Marilia Muricy Machado Pinto. Doutora - PUC – SP 
Edivaldo Boaventura. Doutor – UFBA Mônica Neves Aguiar da Silva. Doutora - PUC – SP 
Edvaldo Pereira de Brito. Doutor – USP Paulo César Santos Bezerra – Pós- Doutor – Universidade 

de Coimbra 
Fredie Souza Didier Júnior. Doutor – UFBA Paulo Roberto Lyrio Pimenta. Doutor - PUC – SP 
Geisa de Assis Rodrigues. Doutora –UERJ Rodolfo Pamplona Filho. Doutor - PUC – SP 
Heron José Santana. Doutor – UFPE Roxana Cardoso Brasileiro Borges. Doutora - PUC – SP. 
Jonhson Meira Santos.  Doutor – USP Saulo Casali Bahia. Doutor - PUC – SP. 
Luiz de Pinho Pedreira da Silva. Livre Docente – 
UFBA 

Washington Trindade. Livre Docente - UFBA 

Maria Auxiliadora Minahim. Doutora - UFRJ Wilson Alves de Souza. Pós-Doutor – Universidade de 
Coimbra 

 
 

PROFESSORES CONVIDADOS 
Alessandra Rapassi M. Prado. Doutora - PUC – SP Edilton Meireles de Oliveira Santos. Doutor - PUC – SP 
Dirley da Cunha Junior. Doutor - PUC – SP Nelson Cerqueira. Doutor - Indiana University – EUA 
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METAS PARA 2008 

Realização do CONPEDI - Junho/2008 
Seleção para Mestrado e Doutorado 
Relatório Data CAPES. 

 
 

CRONOGRAMA - DEFESA DE DISSERTAÇAO – 2007 
 

 
TÍTULO 

 
AUTOR 

 
ORIENTADOR 

AMICUS CURIAE E DEMOCRATIZAÇÃO DO 
DEBATE CONSTITUCIONAL 

Rafael Menezes Trindade 
Barretto 

Saulo Casali Bahia 

DIREITO DOS ÍNDIOS E CONSTITUIÇÃO: OS 
PRINCÍPIOS DA AUTOMONIA E DA TUTELA-
PROTEÇÃO – HISTÓRIA E PERSPECTIVAS 

Rodrigo Bastos de Freitas Saulo Casali Bahia 

A INTERPRETAÇÃO CONFORME Á 
CONSTITUIÇÃO E SEUS LIMITES 

André Luiz Batista Neves Paulo Roberto Lyrio 
Pimenta 

A PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NO 
PLANO TRIBUTÁRIO E ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O IMPOSTO DE 
RENDA DA PESSOA FÍSICA 

Marialva de Castro Calabrich 
Schluking 

Edvaldo Brito 

O PATENTEAMENTO DE SERES VIVOS E AS 
REPERCUSSÕES JURÍDICAS NA 
BIOTECNOLOGIA 

Tarsis Barreto Oliveira Maria Auxiliadora 
Minahim 

"DIIREITOS DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS” Renato Amoedo Nadier Rodrigues Edivaldo 
Boaventura  

 
 

TÍTULO 
 

AUTOR 
 

ORIENTADOR 
O CONTRATO DE LEASING E A 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA COM 
BENEFÍCIO DE ORDEM DO ARRENDANTE PELOS 
DANOS CAUSADOS A TERCEIROS PELO 
ARRENDATÁRIO. 

Iran Furtado de Souza Filho Washington 
Trindade  

“O CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA: INSTÂNCIA 
DA COMPLEXIDADE 

Roberto Levy Bastos Manatta Edivaldo 
Boaventura  

A FIGURA DOS ADMINISTRADORES E SUA 
RESPONSABILIDADE FACE AO ARTIGO 135 DO 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL” 

Robson Sant´Ana dos Santos Edvaldo Pereira de 
Brito 

FEDERALISMO E TRIBUTAÇÃO: CERTIDÕES E 
CADASTROS 

Cristiane de Araújo Góes 
Magalhães 

Paulo Roberto Liryo  
Pimenta  

“A RESPONSABILIDADE CIVIL POR RISCO DE 
DANO AO MEIO AMBIENTE.” 

Lauricio Alves Carvalho Pedrosa Roxana Borges  

“PRESSUPOSTOS DA REVISÃO DOS CONTRATOS 
DE CONSUMO” 

Flavia da Fonseca Marimpietri Rodolfo Mario 
Veiga Pamplona  

“AS CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO 
DOMÍNIO ECONÔMICO E O POSTULADO DA 
PROPORCIONALIDADE” 

Alessandro Ribeiro Couto Paulo Roberto Lyrio 
Pimenta 

DIREITO FUNDAMENTAL A EXECUÇÃO DA 
DECISÃO JUDICIAL” 

Ana Beatriz Lisboa Pereira Fredie Didier 
Júnior 

“PROTEÇÃO JURÍDICA DO ACESSO À 
BIODIVERSIDADE BRASILEIRA” 

Kamila Assis de Abreu Roxana Cardoso 
Brasileiro Borges  

EXISTE UM DIREITO DE TER FILHO?”. Michelle Crisitine Assis Couto Dra. Mônica Neves 
Aguiar da Silva 

“APLICABILIDADE DAS NORMAS DE TRATADOS 
INTERNACIONAIS NO DIREITO COMERCIAL: CASO 
DA OHADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
GUINEENSE.” 

Alassana Valdez Saulo José Casali 
Bahia 

“OS CRÉDITOS DE CARBONO NO ÂMBITO DO 
PROTOCOLO DE QUIOTO.” 

Sílvia Lorena Villas Boas Souza Saulo José Casali 
Bahia 
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“OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO: CRÍTICAS 
E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO PARA A 
JURISPRUDÊNCIA AUTODEFESA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL BRASILEIRO”. 

Fabio Periandro de A. Hirsch Dirley da Cunha 
Júnior  

PESQUISAS GENÉTICAS COMÉLULAS – TRONCO 
EMBRIONARIAS E A PERSONALIDADE JURIDICA 
DO EMBRIÃO HUMANO 

Deivid Carvalho Lorenzo Mônica Neves 
Aguiar 

AS DIMENSÕES DA VULNERABILIDADE HUMANA: 
COMO CONDIÇÃO, COMO CARACTERÍSTICA, 
COMO PRINCÍPIO BIOÉTICO-JURÍDICO. 

Emmanuela Vilar Lins Mônica Neves 
Aguiar 

A PONDERAÇÃO NA COLISÃO ENTRE OS 
PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES 
CULTURAIS RELIGIOSAS DE MATRIZ AFRICANA E 
O DA PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

Patrícia da Costa Santana Saulo José Casali 
Bahia 

VEDAÇÃO AO TRIBUTO COM EFEITO DE 
CONFISCO 

Renata Figueiredo Brandão Saulo José Casali 
Bahia 

CONSÓRCIO DE EMPREGADORES NO 
ORDENAMENTO BRASILEIRO: APLICABILIDADE E 
DISCIPLINA DE DIREITO MATERIAL NO ÂMBITO 
URBANO 

João Alves de Almeida Neto Rodolfo Mário 
Veiga Pamplona 
Filho 

REDEFINIÇÃO DA PROPRIEDADE COMO DIREITO 
FUNDAMENTAL: DA PROPRIEDADE DIGNA À 
DIGNIDADE PROPRIETÁRIA 

Leandro Lopes Paraense Washington 
Trindade 

APLICAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL AS 
RELAÇÕES JURÍDICAS PARTICULARES 

Paula Sarno Braga Fredie Didier Jr. 

 
TÍTULO AUTOR ORIENTADOR 

SÚMULA VINCULANTE COMO INSTRUMENTO DE 
EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO À IGUALDADE E O 
CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE 

Juvenal José Duarte Neto  Dirley da Cunha Júnior 

RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA 
REPENSANDO A DOGMÁTICA TRADICIONAL, NA 
SOCIEDADE DE RISCOS, PARA A GARANTIA DA 
PROTEÇÃO PENAL DO MEIO AMBIENTE 

César Cintra Fonseca Alessandra Rapassi  

A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE  E O ÔNUS DA 
PROVA NO DIREITO ADMINISTRATIVO: UM EXAME 
À LUZ DAS DOUTRINAS DA PROCESSUALIDADE E 
DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS. 

Durval Carneiro Neto Edivaldo Boaventura 

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - ALTERNATIVA 
DE PUNIÇÃO JUSTA:UMA ANÁLISE DOS FINS DAS 
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO À LUZ DA TEORIA 
DIALÉTICA UNIFICADA DA CLAUS ROXIN 

Sheila Maria da Graça Coitinho 
Das Neves 

Maria Auxiliadora 
Minahim 

ANENCEFALIA EO DIREITO À VIDA: REFLEXÕES 
SOBRE A ABPF Nº 54 

Cristiano Miranda de Santana Edvaldo Brito 

 
2. GRADUAÇÃO 
 

A Faculdade de Direito da UFBA, consciente da função política e cidadã do profissional que 
educa, busca ajustar o perfil dos cursos de graduação e pós-graduação para formar bacharéis em 
direito capazes de construir novos paradigmas para solução dos conflitos surgidos a partir das novas 
demandas da sociedade e lidar com as novas formas de subjetividade jurídica. 

 
Este princípio obriga à constante revisão de estratégias e metodologia para sua efetivação. 

1. No que tange à dimensão organização institucional e pedagógica, a Faculdade, através do 
Colegiado de Curso de Graduação, está em fase de conclusão do novo projeto pedagógico, assim 
como a reforma curricular com vistas a cumprir as orientações da Resolução 09, de dezembro de 
2004, do CNE, na esteira da Portaria 1886 /94. Tal normativa introduziu exigências que impuseram 
alterações no modelo de curso vigente, quer no que toca à estrutura curricular, quer no que se 
refere à estratégia metodológica. 

 
Sensível a este desafio, o Curso de Direito da Universidade Federal da Bahia está propondo 

uma reforma curricular na qual foram tomados, como fundamentos pedagógicos, o ensino 
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interdisciplinar e a exploração de atividades que propiciem o desenvolvimento de habilidades 
julgadas essenciais ao exercício das carreiras jurídicas. Considerou-se, também importante, a 
flexibilização curricular pela abertura de espaços para opção pelos discentes e pela ampliação de 
estratégias pedagógicas para além da sala de aula. 

 
Merecem destaques os seguintes aspectos: 

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

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

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

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

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

 
Também como parte da adesão ao REUNI, a Faculdade de Direito está em fase de elaboração 

da proposta do Curso de Direito no turno noturno. 
 

QUADRO DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS MONOGRÁFICOS EM 2007.1 
 

TÍTULO DA MONOGRAFIA ORIENTADOR GRADUANDO 
Limites à flexibilização dos direitos trabalhistas Rodolfo Pamplona Filho Adriana R. Oliveira 
Relação entre contrato de trabalho desportivo e 
contrato de licença sobre uso de imagem 

Jonhson Meira Santos Adriano  Mendonça 

Teoria menor de desconsideração da personalidade 
jurídica no Código de Defesa do Consumidor e suas 
possíveis implicações 

João Glicério Filho Alfredo Nascimento 

Assédio moral e gestão Pós-Fordista: manipulação e 
sofrimento no mundo do trabalho 

Rodolfo Pamplona Filho Ana Emília Barros 

“Direitos Humanos, acesso à justiça e Mediação 
Popular” 

Ibiratan Gomes C. Sá Ana Lia Almeida 

“O controle do poder normativo das agências 
reguladoras pelos entes regulados” 

Lúcia Luz Meyer Ana Paula Monteiro 

O desenvolvimento dos princípios jurídicos: um olhar 
sobre a contribuição de Robert Alexy 

Willis S. Guerra Filho André Canuto Lima 

A teoria da reserva do possível e a garantia de 
prestações positivas do Estado 

Fábio Periandro Hirsch André  Porciúncula 

Considerações sobre a aplicabilidade de direitos 
fundamentais às relações privadas 

Fábio Periandro Hirsch Anne Brito Santana 

O Direito Internacional dos conflitos armados e seus  
reflexos na América do Sul 

Mário Jorge P. Lima Antônio B. Pereira 

Ação de nulidade de ato jurídico: origem, evolução e 
inserção no ordenamento brasileiro 

Fredie Didier S. Júnior Bernardo S. de Lima 

A doutrina do “Punitive Damage” Norte-Americano no 
ordenamento jurídico brasileiro 

Pablo Stolze Gagliano  Bruna Novais Santos 

Para além do saber jurídico oficial: ensaio por uma 
nova ciência do direito, de base materialista, histórica 
e dialética (marxista) à luz da Teoria Pusukaniana 

Murilo C. Oliveira Bruno de A. Moura 

Responsabilidade tributária do sócio na Sociedade 
Limitada 

João Glicério Filho Bruno Z. D’Oliveira 

A responsabilidade civil do menor pelos danos causados 
a terceiros 

Pablo Stolze Gagliano Carla C. Pereira 

Desvio de função no emprego público Murilo C. Oliveira Cibele A. Freitas 
Trabalho Infantil: do reconhecimento legal a uma 
efetiva  proteção  

Murilo C. Oliveira Cláudia B. Cotias 

A competência da justiça trabalhista para o julgamento Rodolfo Pamplona Filho Claudiane Conceição 
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das lides oriundas das relações de trabalho 
caracterizadas como prestação de serviço consumerista 
A responsabilidade civil da editora em caso de plágio Rodrigo Moraes Cláudio C. Lima  
Prescrição virtual e o interesse de agir na ação penal Fernando S. Rocha Cláudio G. Pereira 
Assessoria Jurídica Universitária Popular: uma práxis 
extensionista emancipatória 

Murilo C. Oliveira Dainara S. Barbosa 

A flexibilização das regras de impenhorabilidade 
absoluta no caso concreto à luz do direito fundamental 
à tutela jurisdicional efetiva do credor 

Fredie Didier Júnior Danilo B. Sant’Anna 

Julgamento antecipado do mérito no processo penal  César Faria Júnior Danilo F. Andrade 
Teoria da Conduta Penal: uma revisão das teorias da 
ação 

Fernando S. Rocha Davi Castro Silva  

Desconsideração da Personalidade Jurídica: em busca 
da adequada aplicação no Direito do Trabalho 

João Glicério Filho Diego S. Pereira 

Responsabilidade penal da pessoa jurídica em face os 
crimes ambientais na comarca de Salvador/Bahia: 
dificuldades teórico-práticas e efetivação 

Heron Jose de Santana Eduardo Suzart Filho 

Apontamentos sobre o crime organizado e os seus meios 
de prevenção e repressão 

César de Farias Júnior Elisa Cavalcante Reis 

A Problemática de Querela Nullitatis: o impacto dos 
princípios do processo civil nesta questão 

Jonhson Meira Santos Evaldo P.Silva Júnior 

TÍTULO DA MONOGRAFIA ORIENTADOR GRADUANDO 
Análise da competência absoluta e suas implicações no 
microssistema dos Juizados Especiais Federais Civis 

Dirley da Cunha Júnior Fabiano V. Carvalho 

“Delação Premiada: aspectos éticos e jurídicos” Fernando S. Rocha Fabrício A. Andrade 
O Estado Federal Brasileiro e o princípio da 
subsidiariedade na Constituição de 1988 

Fábio Periando A.Hirsch Fabrício Leão Souto 

A efetividade jurídica do Plano Diretor Municipal Paulo Eduardo Modesto Fagner C. Dantas 
“Aspectos jurídicos do trabalho carcerário” Gamil Föppel  Fernanda  Azevedo 
Hábeas Corpus para grandes primatas: o estudo do caso 
“Suíça” 

Heron José de Santana Fernando Oliveira 

Prescrição da ação de indenização por danos morais e 
materiais decorrentes de acidente de trabalho 

Jonhson Meira Santos Gabriela Santana 

Improcedência Prima Facie julgamento liminar em face 
de ações repatitivas. 

Fredie Didier Júnior Gabriela P. Teixeira 

Desconstrução do princípio da supremacia do interesse 
público sobre o privado: reflexos na área tributária 

Celso Luiz B. Castro Genisson Coutinho 

A exigência do pagamento do IPVA para licenciamento 
de veículos automotivos e a infração de trânsito 
decorrente de ausência de licenciamento. 

Helcônio de S. Almeida Gustavo G. Dias 

Responsabilidade dos sites nacionais de leilão virtual 
pela compra e venda 

João Glicério Filho Hélio M. Carneiro 

Aspectos polêmicos Bacen Jud na Justiça do Trabalho Rodolfo Pamplona Filho Hugo C. Santana 
A hierarquia das normas oriundas de tratados 
internacionais no ordenamento Brasileiro 

Saulo Casali Bahia Igor da S. Barbosa 

O dever de colaboração do contribuinte e o direito 
fundamental ao silêncio 

Helcônio A. de Souza  Isabela P. Garcia 

Fidelidade Partidária: a questão da efetividade do § 1º 
do Art. 17 da CF – 88 

Fábio Periandro Hirsch Jane Eire B. da Silva 

Trabalho da 5ª Região na defesa do ambiente laboral Rodolfo Pamplona Filho Jeane Sales Alves 
Inversão do ônus da prova no código de defesa do 
consumidor. Momento adequado. 

Flávio Ferrari  João H. Correia 

Terceirização: proposta de delimitação do fenômeno  e 
leitura sócio-jurídica da terceirização adotada no Pólo 
Petroquímico de Camaçari 

Jonhson Meira Santos Jorge da S. Souza 

O Direito de escolha ao tratamento sem sangue pelo 
paciente Testemunha de Jeová 

Rodolfo Pamplona Filho Josele A. Caldas 

Investigação social do candidato a emprego Rodolfo Pamplona Filho Júlia P. Garcia 
A inconstitucionalidade das medidas protetivas  de Maria A. Minahim Juliana P. Passos 
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urgência presentes na Lei nº11.340/2006 frente aos 
princípios do devido processo legal e da presunção de 
inocência 
Direito à paternidade/maternidade dos casais 
homossexuais no Direito Brasileiro: uma abordagem 
sobre o instituto da adoção e a inseminação artificial 

Mônica Aguiar da Silva Juliane Mª Ribeiro 

Lide Simulada Tendente a quitação integral dos 
créditos trabalhistas 

Rodolfo Pamplona Filho Laise B. de Araújo 

A reforma processual e o procedimento da arrematação 
judicial no processo do trabalho 

Edilton Meireles Leandro M. Dias 

Transação Penal: conseqüências jurídicas do seu 
descumprimento no âmbito processual penal 

Elke Braide Petersen Leandro P. Barboza 

Requisitos essenciais para revisão de contratos de 
consumo 

Rodolfo Pamplona Filho Leonardo Cantalino 

Como é bom poder tocar um instrumento: o músico no 
Direito Brasileiro 

Murilo C. Oliveira Lucas Daniel Costa 

Art. 518, § 1º, do CPC: Súmula Impeditiva de Recurso Eduardo Lima Sodré Luiza Mª Garcez 
O assédio moral como espécie de abuso do poder 
diretivo na relação de emprego. 

Rodolfo Pamplona Filho Marcela F. Pereira 

 
TÍTULO DA MONOGRAFIA ORIENTADOR GRADUANDO 

Espaços territoriais especialmente protegido: o regime 
jurídico das unidades de conservação 

Heron J. de Santana Marcio de A. Ribeiro 

Limites Institucionais ao exercício do direito de greve 
dos servidores do Poder Judiciário 

Lucia Luz Meyer Marco Luis B. Mioni 

Prescrição Penal em Perspectiva: a falta de interesse de 
agir em face da constatação da inevitável incidência 
futura do instituto da prescrição retroativa 

Gamil Föppel  Hireche Marcos de A.Ribeiro 

O caráter punitivo das indenizações por danos morais e 
sua viabilidade no ordenamento jurídico brasileiro 

Salomão Resedá Marcos José 
S.Araújo 

“A razoável duração do processo como requisito do 
acesso à justiça” 

Ana C. S. Bartolomeu Maria Clara Siqueira 

Comissão parlamentar de inquérito e o direito da 
minoria 

Ana C. S. Bartolomeu  Maria Vitória 
Saraiva 

A responsabilidade do estado pela atividade judiciária Ana C. S. Bartolomeu Marina Nery M. Lins 
Procedimentos sumário e sumaríssimo no processo 
trabalhista 

Jonhson Meira Santos Mateus G. Carneiro 

Defesa Comercial no âmbito das relações Sino-
Brasileiras: estudo de caso das salvaguardas contra 
têxteis chinesas 

Marco Aurélio Júnior Michele B.Gonçalves 

A sucessão de empregadores na nova lei de falências e 
recuperação de empresas (Lei nº 11.101/2005 

Rodolfo Pamplona 
Filho 

Milena A. Graña 

O Art. 16 da Lei nº 7.347/1985 e os limites subjetivos da 
coisa julgada na ação civil pública 

Fredie Didier Júnior Mirela N. Barbosa 

Novas perspectivas de ordem injuntiva após os mandados 
de injunção 670 e 712 

Fábio Periandro Hirsch Mirela Rios de Jesus 

Uma análise  sobre a arbitragem no Brasil: o julgamento 
do agravo regimental na sentença   estrangeira nº 
5.2006-7 

Paulo R. Lyrio Pimenta Natália Soares Paiva 

A eficácia das normas constitucionais programáticas e a 
teoria da reserva do possível 

Paulo R. Lyrio Pimenta Nelson Luiz Araújo 

Responsabilidade do Estado por atos legislativos Ana C. S. Bartolomeu Paula B. Souza Lima 
A constitucionalização do direito e o controle 
jurisdicional dos atos discricionários do Poder Público 

Laise Guimarães Santos Priscila T. Passos 

Análise crítica da Lei “Maria da Penha” nº 11.340/06: 
aspectos históricos técnicos e práticos 

César de Faria Júnior Rafael Brito Garrido 

“O caráter punitivo da indenização por dano moral nas 
relações coletivas de consumo” 

Salomão Resedá Rafael G. Salles 

Valores e princípios do Direito Autoral Camilo M. C. de Souza Rafael R. Costa 
A responsabilidade penal da pessoa jurídica Manuel Baqueiro Abad Raquel Lima Rocha 
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A investigação criminal preliminar e os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa 

César de Faroa Júnior Renato M. de Mattos 

Da impropriedade da instituição de consórcios públicos 
como pessoa jurídica de direito privado 

Lúcia Luz Meyer Ricardo C. Gomes 

Competência para julgamento de danos morais 
decorrentes de acidente de trabalho 

Jonhson Meira Santos Ricardo S. Neves 

Aspectos da tributação na internet Henrique Quintanilha Risaldo A. Freitas 
Conteúdo Jurídico da adoção à Brasileira Nilza Mª Costa dos Reis Rodrigo P. da Silva 
O controle da legalidade da inscrição do crédito 
tributário em dívida ativa 

Johnson B. Nogueira Ruy Sandes L. 
Júnior 

Incidente de deslocamento de competência por grave 
violação de direitos humanos: uma análise sobre a 
aplicação do artigo 109 § 5º da Constituição Federal 

Saulo José C. Bahia Samuel F.de Macêdo 

Parcerias Público-Privadas: um panorama sobre esta 
nova modalidade de contrato administrativo e seu 
delineamento jurídico 

Celso Luiz B. de Castro Tadeu V. Magalhães 

TÍTULO DA MONOGRAFIA ORIENTADOR GRADUANDO 
Mandado de Injunção: alcance, objeto e decisão Paulo Pimenta Tatiana Lavigne 
Reexame necessário e (IM) possibilidade de agravamento 
da condenação da Fazenda Pública 

Vitor Manoel S. Bizerra Tiago A. Gonçalves 

Reintegração de posse e novos marcos do Direito 
Urbanístico 

Adriana N. Vieira Lima Valdomiro X. Júnior 

A discriminação racial nas relações de trabalho Rodolfo Pamplona 
Filho 

Vanessa A. Marinho 

Flexibilização autônoma: as negociações coletivas em 
um contexto de ataque dos direitos dos trabalhadores 

Murilo C. Oliveira Vinícius Cerqueira 

O Poder Normativo da Justiça do Trabalho como 
manifestação de Tutela Coletiva 

Rodolfo Pamplona 
Filho 

Wilson C. França 

A terceirização de serviço na administração pública e 
suas peculiaridades no Governo do Estado da Bahia 

Rodolfo Pamplona 
Filho 

Wládya L. Mehmeri 

A nova lei de tóxicos e a questão da descriminalização 
da conduta de portar droga para consumo próprio: 
política alternativa à repressão penal em face das 
teorias do delito e da pena 

Lívia Mª Sant’Anna Vaz Yana de Araújo 
Melo 

 
 
4. EXTENSÃO 
 

Eventos realizados na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia no ano de 2007 
 

Reunião do Projeto Rondon – Comando Militar do Nordeste JANEIRO 
Seminário Consórcio Público e Fundação Estatal/Governamental: Alternativas para a 
Gestão Pública do SUS 
Reunião do Gabinete do Reitor – Recepção Calourosa 
Organização e realização do 13º Concurso para Provimento de Cargos de Procurador do 
Trabalho 

FEVEREIRO 

Aula inaugural da faculdade de Direito 
Encontro do CARB – informações aos calouros sobre a especificidade quanto ao 
currículo 
Encontro de Defensores Públicos do Estado da Bahia 
Semana do calouro – promovido pelo CARB 
Palestras sobre Temas Atuais em Direito - Contratos de Licitação 
Processo Seletivo Público de estagiários para preenchimento de vagas e formação de 
quadro reserva para a Defensoria Pública da União do Estado da Bahia 
Semana de Direito, Gênero e Cultura – Grupo de Estudos sobre Gênero Luiza Mahin 
Projeto de Implementação da Dinâmica de Organizações Aprendentes, na Polícia 
Militar do Estado da Bahia – Escola de Administração 

MARÇO 

Evento de Direito Ambiental – Direito Animal – Associação Brasileira Terra Verde e Viva 
ABRIL Aula inaugural da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes 
MAIO IX seleção simplificada de estagiários da área de Direito – Justiça Federal 
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Reunião ampliada do CARB e Debate sobre o ENED 
Seminário Crimes Cibernéticos – Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas da UFBA 
Temas Atuais de Direito - CARB 
Palestra do professor José Cerezo Mir, Catedrático da Universidade de Zaragosa 
Mesa Redonda: Resolução da Maioridade Penal - Centro de Estudos e Pesquisas 
Jurídicas da UFBA 
Evento: Sacrifício de Animais em Rituais Religiosos: Liberdade de Culto vs Direito 
Animal, dentro da Semana do Meio Ambiente e Sociedade – Programa de Pós-
Graduação da UFBA 
Seminário de lançamento da 10ª Revista Jurídica dos Formandos em Direito da UFBA 
Palestras e curso preparatório – Patronato de Presos e Egressos do Estado da Bahia 
VI Concurso para Estagiários de Direito da Procuradoria da República na Bahia 

JUNHO 

I Semana do Orgulho GLBT da UFBA – CARB, DCE e DA’s de História, Psicologia, 
Ciências Sociais e da Escola de Belas Artes 
Seminário de Direito Processual Penal 
Palestras e curso preparatório – Patronato de Presos e Egressos do Estado da Bahia 

JULHO 

Encontro Norte Nordeste do Ponto de Cultura – Faculdade de Educação 
Congresso: A Nova Sistemática da Execução Civil – Fundação Faculdade de Direito da 
Bahia 
Concurso Público da Petrobrás – CESP/UNB 
Aula Inaugural 2007.2 sobre o tema UFBA NOVA 
Concurso Público do Banco do Brasil – CESP/UNB 
Semana do Calouro - CARB 
Debate acerca da descriminalização da Maconha - CARB 
Ciclo de Pesquisa e Extensão – CARB 
Seminário: Direito e Profissionais de Saúde 

AGOSTO 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – CESP/UNB 
Ciclo de Pesquisa e Extensão – CARB 
Evento: Desenvolvimento Sustentável – Um Desafio Global - CARB 
Palestra: Conciliação no Direito do Trabalho 
Debate: Acerca da descriminalização da Maconha - CARB 
Debate: Direito a Homoafetividade - CARB 
Debate: Desenvolvimento Sustentável – Um Desafio Global - CARB 

SETEMBRO 

Posse dos Membros da Defensoria Pública da Bahia 
Seminário: Licitações – Fundação da Faculdade de Direito da Bahia 
Concerto da Orquestra Sinfônica da UFBA 
Assembléia Geral dos Estudantes da UFBA - DCE 
Palestras e curso preparatório – Patronato de Presos e Egressos do Estado da Bahia 

OUTUBRO 

Debates: Chapas concorrentes ao CARB 
I Encontro Baiano de Direito Constitucional em Homenagem ao Professor Arx Tourinho 
– Instituto dos Advogados da Bahia 
VII seminário de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFBA 
II Seminário de Direito Autoral e de Direito de Imagem na Bahia – Rodrigo Moraes 
Advocacia e Consultoria em Propriedade Intelectual 
Seminário Interdisciplinar: Direito e Liberdade de Imprensa – Comissão de Formatura 
de 2008 
Conferência: Cultura e Democracia – Professora Marilena Chauí – Fundação Gregório de 
Matos 
II Encontro Brasileiro de Educação e Marxismo (EBEM) - FACED 
I Congresso Baiano de Pesquisadores Negros: Políticas Públicas e Populações Negras: 
Ações Afirmativas, Raça, Gênero e Culturas 
II Encontro Ciências Sociais e Barragens e II Encuentro Latinoamericano Ciência 
Sociales y Represas – Instituto de Geociências da UFBA 

NOVEMBRO 

Encontro: Políticas da Cultura e da Comunicação para a democracia e a Diversidade 
Cultural – Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 

DEZEMBRO II Colóquio Nacional do NEER – Núcleo de estudos em Espaço e Representações 
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Lançamento da VIII revista do CEPEJ – Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas da UFBA 
Prêmio Milton Santos 

 
5. BIBLIOTECA 

A Biblioteca teve um total de 1.420 (um mil quatrocentos e vinte) usuários inscritos, entre 
professores, alunos de pós-graduação, alunos de graduação e funcionários; com uma freqüência 
19.554(dezenove mil quinhentos e cinquenta e quatro) de usuários durante o ano. 

 
ACERVO/ATIVIDADES 
 
Livros/Teses/Folhetos 
Possui em acervo 43.345 exemplares registrados, sendo distribuída entre 7(sete) seções: Referência, 
Obras Raras, Circulante, Periódicos, Mestrado, Coleção Nelson Sampaio e Coleção Machado Neto. 
A aquisição de livros novos foi realizada por compra através da biblioteca Central, doação da 
Fundação Faculdade de Direito da Bahia e do convênio que existe entre a Faculdade de Direito e o 
livreiro que ocupa o espaço da mesma, através do CARB (Centro Acadêmico Rui Barbosa). 
 
Seção Circulante 
A automação desta Seção está quase concluída, à medida que os livros vão chegando estão sendo 
colocados na Base e colocados o código de barra; para o funcionamento do empréstimo on-line. 
O acervo foi organizado e atualizado durante o ano, juntamente com o catálogo da Biblioteca; 
inclusive todo o material comprado pela Biblioteca Central foi lançado no Pergamum. 
Semestralmente informamos todas as publicações incorporadas ao acervo de todas as seções através 
de um Boletim Bibliográfico. 
O movimento durante o ano foi intenso, atendendo 5.493(cinco mil e quatrocentos e noventa e três) 
consultas. 
 
Seção Mestrado 
A Seção se encontra no mesmo espaço físico da Biblioteca Teixeira de Freitas e todo o material 
preparado lançado no computador, para pesquisa on-line. 
 
Seção de Referência 
Esta Seção continua em fase de reorganização. Paralelamente seleção, catalogação e classificação. 
 
Seção de Obras Raras 
A Seção já está organizada. 
 
Coleção Prof. Nelson Sampaio 
Esta seção possui um total de 9.550(nove mil quinhentos e cinqüenta) exemplares de livros e 252 
(duzentos e cinqüenta e dois) títulos de periódicos. Os periódicos já se encontram informatizados. 
Esta seção é só para consulta, e o acervo já se encontra na Biblioteca Teixeira de Freitas. 
 
Coleção Machado Neto 
Esta seção possui um total de 1.425 (um mil quatrocentos e vinte e cinco) exemplares de livros. 
Nesta seção os livros estão sendo lançados na Base gradativamente. 
 
Periódicos 
Contamos com 492(quatrocentos e setenta e sete) títulos de periódicos, sendo que 307(trezentos e 
sete) nacionais e 185(cento e oitenta e cinco) estrangeiros. Apenas 181(cento e oitenta e um) 
títulos deste total continuam a chegar correntemente. 
Os periódicos estão organizados em ordem alfabética de título. A Seção está informatizada. Os 
periódicos novos estão sendo lançados no computador, onde a recuperação é feita pelo título, 
sabendo-se da existência dos fascículos através do access. 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 

1. Metas definidas para o ano de 2007 

 Consolidar grupos de pesquisas da FACED 
 Intensificar a melhoria na coleta de dados para avaliação do Programa de Pós Graduação em 

Educação 
 Intensificar a cooperação internacional 
 Concluir o processo de projeto de Mestrado Interinstitucional em Educação com a UESC. 
 Reestruturar a Revista da FACED, dando-lhe um caráter mais institucional 
 Melhoria na infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação da FACED 
 Melhoria das condições de trabalho dos docentes e servidores da FACED 
 Melhoria das instalações do centro de Educação Física e Esportes 
 Revisão do Plano Diretor da FACED 
 Garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais 
 Consolidar os programas de formação de professores em serviço através do curso de 

licenciatura em pedagogia, nos municípios de Irecê e Salvador. 
 

2. Ações do ensino de graduação e da pós-graduação 

 
Implantação do Doutorado Multiinstitucional e Multirreferencial em Difusão do 

Conhecimento (DMMDC). Aprovado em julho/2008 pelo Conselho Técnico-Científico da Capes, 
coordenado pela professora Teresinha Fróes Burnham e abriga entre seus 31 docentes, professores 
de  quatro instituições: Laboratório Nacional de Computação Científica, UNEB, UEFS, CEFET/Ba. e 
Fundação Visconde de Cairu. Para 2008.1, foram selecionados 10 alunos. 
 

A Biblioteca Anísio Teixeira, através do convênio existente entre a Faced e a livraria LDM, 
disponibilizou 78 títulos e 127 exemplares, que contribuíram para a atualização da coleção e 
diversificação dos títulos. Além disso, o acervo foi ampliado com recursos oriundos da 
UFBA/Proplad, registrando um total de 197 títulos e 292 exemplares. A coleção da Biblioteca está 
integrada ao catálogo on-line do Sistema de Bibliotecas (SIBI) da UFBA, e disponibiliza, atualmente, 
7.646 títulos e 23.523 exemplares. A Biblioteca Digital de Teses  e Dissertações (BDTD) contém 
títulos em texto integral,e a Biblioteca Anísio Teixeira continua em primeiro lugar no ranking das 
bibliotecas da UFBA que mais disponibiliza esse material. A base de dados de Monografias, mantida 
pela Biblioteca, vem contribuindo grandemente para os estudantes da Unidade e de outras 
instituições de ensino superior do Estado da Bahia. Mantém 14 computadores para pesquisas em 
base de dados, e sites acadêmicos voltados para o desenvolvimento de trabalhos didáticos, 
implantados parcialmente a partir do projeto Tabuleiro Digital, com apoio da Petrobrás e SECT. 
Ofereceu, durante todo o mês de março, treinamento para calouros, objetivando o uso da 
biblioteca. Além disso, participou como co-autora do projeto intitulado Bibliotecas sem fronteiras, 
aprovado pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas - Programa Permanecer; obtendo, como resultado a 
colaboração de três estagiárias do curso de Biblioteconomia e Documentação. 
 
 
 

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

 
 O Programa Nacional de Capacitação de Gestores em Meio Ambiente, parceria       

UFBA/SEMARH/MMA/Municípios, capacitou 260 gestores em 26 municípios baianos. 
 O Programa de Apoio à Elaboração de Planos Diretores Participativos da Bahia (PDP/BA), 

parceria UFBA/Ministérios da Cidades/Municípios, elaborou planos em 25 municípios 
baianos.  

 O Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (PPGE) registrou a apresentação 
pública de 31 teses e de 40 dissertações. 

 O Colegiado de Pedagogia registrou a apresentação 43 Trabalhos de Conclusão de Curso 
(monografias) em 2007.1, no período de15 de ago. a 15 de set./07. No período de 10 a 18 de 
dezembro, registrou a apresentação de 66 Trabalhos (monografias), referentes a graduandos 
de 2007.2. 
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 O Curso de Especialização em Educação Ambiental foi implantado em 1999. Conclusão da 6ª 
turma, iniciada em ago/06 até set/07, com carga horária de 405 horas. Foram selecionados 
40, matriculados 36, e 28 alunos frequentaram o curso. 

 O Curso piloto de especialização em gestão escolar, do Programa Nacional Escola de 
Gestores da Educação Básica, foi implantado em 10 pólos na Bahia, num total de 64 
municípios e 400 participantes. Iniciado em setembro/07, indo até dezembro/08, destinado 
a gestores escolares (diretor e vice), com carga horária de 400 horas. 

 Projeto Salvador: Licenciatura em Pedagogia/Séries Iniciais para Professores em Exercício 
do Município de Salvador. Conclusão da 1ª turma com 90 professores diplomados em 
solenidade da FACED, no Palácio da Reitoria e no Centro de Convenções, em agosto de 2007. 
Os Trabalhos de Conclusão de Curso foram apresentados em forma de memorial, nos dias 05 
e 06 de julho/07. 

 Projeto Irecê: Licenciatura em Pedagogia/Séries Iniciais para professores em Exercício do 
Município de Irecê. Encerramento da primeira turma em fevereiro,com 110 concluintes que, 
através de instalações artísticas, apresentaram seus trabalhos de Conclusão de Curso. Em 
julho, foi registrada a conclusão de mais 30 participantes. 

 Em 2007 foram registrados dois momentos de destaque para esses programas: o 
reconhecimento do curso pelo MEC e a colação de grau de 140 professores. Registrou-se 
ainda a preparação da segunda turma, que será iniciada em 2008.1. 

 Curso de Especialização em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação Física, 
Esporte e Lazer, iniciado em maio de 2007 até março de 2008, com carga horária de 360 h e 
35 alunos inscritos. 

 
4. Principais projetos de pesquisa 
 

 Salvador Lê – observatório de leitura 
 Salvador Lê – laboratório de leitura 
 Projeto de pesquisa de análise de avaliação do projeto de bibliotecas em creches de 

Salvador, com parceria da Fundação D Paschoal 
 Pensamento Educacional Brasileiro e a Formação para o Trabalho: Anísio Teixeira 
 As escolas de fábricas na Bahia 
 As políticas de Educação de Jovens e Adultos: um estudo do Estado da Bahia (1997 –       

2005) 
 História e Memória das ações protagonizadas pela Faculdade de Educação na Educação de 

Jovens e Adultos 
 Espaços de aprendizagem nas feiras livres da cidade de Salvador 
 Memórias do futebol na Bahia 
 Cotidiano pedagógico do esporte na escola 
 Memórias do remo na Bahia 
 Desenvolvendo a consciência corporal 
 Observatório da juventude e mídia esportiva 
 Projeto lazer cidadão 
 Repercussões das políticas públicas de esporte e lazer na mídia impressa da Bahia 
 Pesquisa sobre a memória dos grandes mestres da Bahia 
 Projeto 30 anos do DEF/CEFE 
 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 

 Avaliação dos jogos escolares da Bahia 
 Projeto de pesquisa sobre o Curso de Licenciatura em Educação no Campo 
 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. 
 Projeto Famílias Educógenas: como as famílias pobres criam ambientes mais favoráveis ao 

sucesso escolar 
 Currículo e espaços Multirreferenciais de Aprendizagem e Gestão do Conhecimento do 

Nordeste Brasileiro 
 Educação e Saúde 
 Gestão do Conhecimento no Nordeste Brasileiro: espaço de produção do conhecimento e 

(in)formação de gestores 
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 Coordenação de Implantação das Rede Interativa de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Conhecimento e Sociedade 

 Cultura Corporal, Lazer, Trabalho e Meio Ambiente: histórias de humanidades invisíveis 
 Cultura Corporal, Esporte, Lazer e Arte: um estudo histórico cultural afrodescendente a 

partir do Nordeste do Brasil – BA. 
 Os indígenas no território baiano e a relação educativa do governo com eles 
 Dito e feito: discursos e práticas pedagógicas em escolas da Prefeitura Municipal de Salvador 

– Regional Itapuã – um estudo de caso 
 Violência na escola 

 
Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 

 Educação transdisciplinar e a arte de aprender. Curso de formação  iniciado em 03.09.07 
até 12.04.08, para  professores, coordenadores e diretores da Educação Básica,do Ensino 
Superior e de Universidades Corporativas, com carga horária de 192 horas. 

 Nenhum a menos. Projeto de combate à evasão escolar (Capes/Permanecer), iniciado em 
maio/07 até abril/08, com carga horária semanal de 20 horas e a inscrição de Cinco 
bolsistas do Curso de Pedagogia. 

 Epistemologia Genética e Práxis Pedagógica (reuniões quinzenais na Faced, contando com 
alunos de graduação, pós-graduação e profissionais em educação) 

 Epistemologia Genética e Formação Continuada de Professores Alfabetizadores (em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mais especificamente com a Regional de 
Itapuã – Escola Carlos Murion).  

 ACC – Formação continuada de professores e práticas educativas em EJA – atividade 
desenvolvida em 2007.2, com carga horária de 68 horas e envolvendo 27 estudantes de 
vários cursos, atuando em escolas da rede pública. 

 ACC -  Teatro do oprimido e as práticas dos movimentos sociais e sua dimensão educativa –  
com carga horária de 100 horas, envolvendo 25 estudantes de vários cursos que atuam no 
Movimento dos Sem-teto de Salvador 

 Ciclo de videoconferências, vinculado  à disciplina EDC – A 39, da pós-graduação, com carga 
horária de 60 horas, e coordenação geral da professora Dinéa Maria Sobral Muniz 
(Departamento de Educação II), realizado entre os meses de outubro a novembro de 2007. 

 Programa de Alfabetização Solidária (PAS) – continuação das atividades em quatro 
municípios baianos: Fátima, Heliópolis, Itapicuru e Ituberá, com uma carga horária de 120 

 32 turmas e  70 alfabetizadores. Em Ituberá, funciona um grupo de reforço ao Programa de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), com carga horária de 40 horas. 

 Curso de extensão sobre escolarização em ambiente hospitalar, realizado no período de 
agosto a dezembro de 2007, com carga horária de 140 horas e 50 participantes 
(pesquisadores, professores de Educação Básica, graduandos de Pedagogia, Educação Física, 
Ciências Naturais, Psicologia e Enfermagem), coordenado pela  professora Alessandra 
Barros. 

Eventos relevantes realizados pela Unidade 

 
 Semana Interativa, organizada pelo Diretório Acadêmico de Pedagogia, no período de  26 de 

fevereiro a 02 de março/2007. 
 Aula Inaugural do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), proferida pelo professor 

Gey Espinheira, sobre o tema : A educação como possibilidade da conquista do bem comum, 
realizada no dia 01 de março/2007. 

 Palestra da professora Ronice Quadros, do Programa de Pós-Graduação em Letras (UFSC), 
sobre o tema A inclusão de surdos na escola, no dia 09 de março/2007. 

 Lançamento do vídeo Felippe Serpa. Para Sempre!, da autoria do professor Menandro Ramos 
(Departamento de Educação II), em 09 de março/2007. 

 Realização do III Seminário Educação e Articulação contra a Regulamentação das Tradições 
Culturais e da Educação Física, sobre o tema: As ingerências do sistema CONFEF/CREF na 
rede escolar, no dia 29 de março. 

 Realização do I Seminário Educação no Campo em debate na Faced, que abordou o tema: 
Desafios às políticas públicas de educação e de formação de professores,  nos dias 02 e 03 
de abril de 2007. 

 Realização do Seminário Escola em Debate, promovido pela Faced/Projeto Salvador, no dia 
10 de abril/2007. 
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 Participação da professora Maria Cecília de Paula (Departamento de Educação Física) no 
Seminário Pedagogia UCSal, proferindo a palestra “Reforma do ensino superior e 
neoliberalismo”, no dia 10 de abril. 

 Lançamento do livro: Currículo – campo, conceito e pesquisa, do professor Roberto Sidnei 
Macedo (Departamento de Educação I), no dia 14 de abril., no Centro de Convenções da 
Bahia. 

 Realização do Seminário de Conclusão de Atividades no Curso Sociedade e educação, com a 
participação das professoras Iracy Picanço – Anísio Teixeira: curiosidades de uma trajetória 
pela educação, e Mary Arapiraca – Papel ideológico e político do Projeto Salvador, no dia 17 
de abril. 

 Palestra proferida pelo professor Potiguara Mendes da Silveira Jr. (UFJF), sobre o tema: A 
Pedagogia Freudiana Hoje: impasses e revirões, realizada no dia 20 de abril. 

 Debate sobre a adoção homoafetiva sobre o tema: Afinal, ser bom pai ou boa mãe tem a 
ver com a orientação afetiva das pessoas?, promoção: EDC321 – Polêmicas Contemporâneas, 
realizado em 24 de abril. 

 II Seminário de Educação no Campo em debate na Faced, realizado em 02 de maio/07 
 Exibição do filme alemão Kaspar Hauser, de Werner Herzog, seguido de debate conduzido 

pelo professor Miguel Bordas. Atividade do projeto Diálogos em Imagens; interações 
educacionais, coordenado pela professora Maria Cecília de Paula, no dia 05 de maio/2007. 

 Realização da III Semana de Software Livre da Faculdade de Educação, que envolveu alunos 
de graduação e pós-graduação, de 22 a 25 de maio. 

 Lançamento do livro Educação, Tradição e Contemporaneidade – tessituras pertinentes num 
contexto de pesquisa educacional, em junho de 2007. Coletânea com a participação de 
professores do PPGE, organizada pelos professores Roberto Sidnei Macedo e Dinéa Maria 
Sobral Muniz. 

 Palestra da professora Antonietta D’Aguiar Nunes para os alunos do curso de especialização 
em docência do ensino superior da Associação Bahiana de Educação e Cultura (ABEC), no dia 
16 de junho de 2007. 

 Lançamento do livro: Currículo, Diversidade e Eqüidade – luzes para educação intercrítica , 
do professor Roberto Sidnei Macedo, no dia 21 de junho de 2007. 

 Abertura do 1º semestre da Faced, com a visita de Márcio Meireles, Secretário de Cultura, 
que abordou o tema: Políticas de cultura para a Bahia e as possibilidades para a educação, 
no dia 06 de julho/2007, e do Secretário de Educação do Estado da Bahia, Adeum Sauer, 
que falou a respeito das Políticas educacionais do governo Wagner, no dia 13 de julho/2007. 

 Palestra da professora Iracy Picanço, por ocasião da homenagem (post mortem) do Conselho 
Estadual de Cultura ao professor Anísio Teixeira, no dia 27 de julho. 

 III Seminário de Educação no Campo em debate na Faced, realizado em 02 de agosto/07 
 Por quê, para quê e como formar educadores transdisciplinares?. Palestra de apresentação 

do curso de formação, proferida pelos professores Dante Augusto Galeffi e Noemi Salgado, 
em 15 de agosto/07. 

 Lançamento do livro: Currículo e Educação Física: formação de professores e prática 
pedagógica nas escolas (UNIJUI). Coordenação: coletivo de autores, no dia 06 de setembro 
de 2007. 

 Semana de Ciências & Tecnologias, sobrte o tema: Terra, Lazer e Trabalho: diálogos 
imagéticos com a história e cultura de comunidades tradicionais, realizada no período de 01 
a 07 de outubro/07, com a  participação dos professores Miguel Bordas, Maria Cecília de 
Paula, Joseania Freitas, Antonietta D`Aguiar Nunes e Ana Paula Albuquerque. 

 Particpação da professora Iracy Picanço na IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
proferindo a palestra sobre: Educação, Ciência e Sociedade,  em 03 de outubro de 2007. 

 Palestra do professor Lucídio Bianchetti (PPGE/UFSC) sobre o tema: Orientação e escrita de 
dissertações e teses , promovida pelo PPGE/Faced, em 04 de outubro. 

 II Jornada socialista de trabalho comunitário em homenagem a Che Guevara, realizada de 8 
a 12 de outubro/07.  

 Lançamento do livro Salvador, primeira capital do Brasil, na Coleção Nossa Capital, da 
professora Antonietta D’Aguiar Nunes, no dia 11 de outubro/2007. 

 Encontro formativo organizado pelo Grupo FORMACCE, com a palestra da professora 
Conceição Almeida (UFRN) – A pesquisa como ecologia de saberes e ação, em 04 de 
outubro/07 

 Seminário – Avaliação de Programas Educacionais, realizado no período de 22 a 24 de 
outubro, destinado a graduados e pós-graduados, estudantes de graduação e pós com 
interesse em Avaliação de Programas Educacionais e Educação de Jovens e Adultos. 
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 Lançamento do livro: Oficinas sobre Sexualidade e Gênero, das professoras Tereza Cristina 
Pereira Carvalho Fagundes (PPGE), e Maria Pequelet Moreira Barbosa, realizado no dia 25 de 
outubro, às 17 horas, no Instituto de Biologia/UFBA. 

 II Encontro com a Cultura Popular, realizado pela disciplina Cultura Popular, no dia 06 de 
novembro, com a participação de Paraíba do Vale (repentista), Mestre Cafuné (de capoeira) 
e o sambista Martinho da Cuíca. 

 Participação dos professores Miguel Bordas e Theresinha Miranda, como e coordenação e 
palestrante, no I Congresso Baiano de Educação Inclusiva: A deficiência como produção 
social, realizado nos dias 11, 12 e 13 de novembro/07, no Centro de Convenções/BA. 

 III Encontro Brasileiro de Educação e Marxismo (EBEM), sobre o tema: A Educação para além 
do capital , realizado no período de 11 a 14 de novembro/07. 

 Lançamento do livro: Entre Textos, Língua e Ensino, organizado pelas professoras Dinéa 
Maria Sobral Muniz, Emília Helena Portella Monteiro de Souza e Lícia Maria Freire Beltrão 
(Departamento de Educação II), no dia 08 de novembro/07 

 Palestra da professora Lília Moritz Schwarcz, da Universidade de São Paulo, sobre o tema: 
Documentos e Imagens Viciados: impasses no ensino de história do Brasil , realizada no dia 
08 de novembro/07. 

 Lançamento do 4º número da coletânea do Grupo (GEPEL), contendo artigos sobre 
educação, ludicidade e desenvolvimento humano, em 22 de novembro/07. 

 Palestra da professora Cristina d’Ávila Maheu, do Departamento de Educação II, sobre o 
tema: Ser ou não ser: um estudo sobre a construção da identidade profissional docente em 
curso de formação inicial de professores, realizada no dia 26 de novembro/07 

 I  Jornada pedagógica e cultural de educação popular e emancipação humana (Educação 
Popular, Educação do Campo, Educação de Jovens e Adultos e Teatro do Oprimido), 
realizada no período de 27 a 30 de novembro/07. 

 Realização, no dia 27 de novembro/07, do Seminário Currículo e Diversidade: tensões e 
superações no contexto da prática pedagógica, promovido pela turma da disciplina Currículo 
(EDC 590), no dia 27 de novembro. 

 Lançamento do livro Corpos Mutantes – ensaios sobre novas (d)eficiências corporais, no dia 
15 de dezembro/07, tendo como organizadores Edvaldo Souza Couto, do PPGE/Faced, e 
Silvana Vilodre. 

 
Intercâmbios de natureza acadêmica 

 
Visita científica do professor Reiner Hildebrandt-Stramann (Universidade 

Braunschweg/Alemanha, no período de 03 a 06 de setembro/2007, numa realização da Linha de 
estudo em educação física & Esporte e Lazer (Lepel) – Departamento de Educação Física. 
Visita da Dra. Marit Alvestad, da Universidade de Stavanger – Noruega, que proferiu a palestra sobre 
o tema: Sistemas de Educação Infantil na Noruega: organização e currículo, realizada no dia 06 de 
novembro/07. 
 

O Programa de mobilidade estudantil Desenvolvendo Habilidades entre pessoas com 
Necessidades Especiais através de Tecnologias Assistivas: soluções culturalmente apropriadas, 
iniciado em 2003, numa articulação entre as Universidades: Federal da Bahia e Tuiuti do Paraná, e 
Temple University e Bridgwater State College, nos Estados Unidos, com financiamento da CAPES e 
FIPSE. Em 2007, a UFBA recebeu cinco estudantes norte-americanos e enviou  três estudantes para a 
Temple University. 
 
Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade 
 

Convênio para mobilidade estudantil de graduação e pós-graduação com a Universidade de 
Umeä/Suécia. 

Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados à Unidade 

A Momento Editorial, do Estado de São Paulo, conferiu ao projeto Tabuleiro Digital, o Prêmio 
ARede 2007, na modalidade Setor Público, categoria Federal, em 29 de outubro de 2007. 

 
Prêmio concedido ao professor José Cláudio Rocha, na categoria Ciências Humanas, que 

participou do 1º Concurso de Teses e Dissertações 2007, da UNEB, com sua tese A Reinvenção 
Solidária e Participativa da Universidade, defendida na Faced, em 2006, na linha de Política e 
Gestão da Educação, sob a orientação da professora Celma Borges. 
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Informações complementares 

Em 2007, o projeto Tabuleiro Digital teve prosseguimento com a incorporação de dois 
monitores, que contam com bolsas do Programa Permanecer. Apoio aos usuários e suporte à 
organização dos espaços e ao funcionamento das máquinas. O projeto passou a contar com o apoio 
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, que doou 12 máquinas. 
 

Foram construídas duas ilhas móveis, com oito unidades, com o objetivo de levar os 
Tabuleiros Digitais à comunidade através da participação em eventos, como foi o caso da 1ª Feira de 
Tecnologia de Salvador – Infopop e da VI Oficina para Inclusão Digital. 
 

Os dias 10, 12 e 13 de dezembro foram marcados por uma série de atividades que fez um 
balanço e comemorou o final da gestão 2000/2008. Além do debate sobre as ações da 
gestão,constaram da programação a apresentação do Madrigal da UFBA, leitura dramática do texto 
Quem é vivo aparece: o dia em que convenci Lobato a fazer um blog, de Mary Arapiraca, 
apresentação do grupo Mandaia – chorinho e samba, palestras, lançamento da Revista da Faced n.11 
e reunião extraordinária da Congregação, aberta à comunidade. 
 
 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
 
I. INTRODUÇÃO 
 

Ao iniciar o Relatório de Gestão da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da 
Bahia, relativo ao ano de 2007, 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 Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia (FOUFBA) apresenta uma estrutura complexa que articula atividades acadêmicas e 
assistenciais, funcionando de forma interdependente em um mesmo espaço físico. No prédio da 
FOUFBA estão instalados laboratórios didáticos e de pesquisa, laboratório de experimentação 
animal, biblioteca, anfiteatros, salas de aula e uma estrutura ambulatorial de grande porte. Tal 
estrutura envolve serviços de apoio diagnóstico, como o centro de radiologia e o laboratório de 
patologia cirúrgica, e uma capacidade instalada de 160 consultórios odontológicos, distribuídos em 
oito clínicas, um serviço de urgência, um centro cirúrgico, um centro de laser e a Bebê Clínica Prof. 
Myaki Issáo, onde são atendidos em média 500 pacientes/dia através do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A adequada manutenção de uma unidade com estas características, no sentido de garantir a 
qualidade do ensino e a qualidade da atenção, tem representado um grande desafio. Todavia, 
apesar da histórica falta de investimentos/manutenção e da enorme carência de pessoal, tanto de 
docentes quanto de técnicos com qualificação específica para atender as necessidades da Unidade, 
a comunidade da FOUFBA tem buscado desenvolver da melhor forma possível a sua importante 
função social.  
 
II. PROPOSTAS E PROJETOS DEFINIDOS PARA O ANO DE 2007 
 

Ao final do ano de 2006 realizou-se na FOUFBA um esforço de sistematização dos principais 
problemas / demandas / necessidades nos planos: físico – estrutural (Apêndice I); acadêmico; 
assistencial; e de pessoal, especialmente, técnico-administrativo (Apêndice II). 

  
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.  
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Quanto ao binômio ensino/assistência foram elencadas as seguintes prioridades: 

implantação do Sistema de Informação em Saúde Bucal (SISB); reestruturação da Central de 
Atendimento ao Paciente (CAP), com a implantação de projeto de humanização da atenção e 
modernização dos processos de acolhimento, triagem, agendamento, referência e contra-
referência; e implementação das ações propostas pela Comissão de Biossegurança.  
 
III. AÇÕES IMPLEMENTADAS E AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES  
 

a) Plano físico-estrutural - A partir da sistematização apresentada no Apêndice I serão 
destacadas a seguir as ações realizadas, envolvendo recursos próprios Unidade e da UFBA 
além de outras fontes (pós-graduação, projetos de pesquisa e de extensão e doações): 
inclusão na TELEUFBA; aprovação pela administração central da reforma do elevador 
atualmente desativado; serviços de pintura interna; jardins da área externa; rampa de 
acesso à Central de Atendimento ao Paciente; climatização do Laboratório de Endodontia; 
adequação de espaço e instalação da Clínica de Laser com 06 equipamentos odontológicos 
no 1o andar; adequação de espaço e instalação de expurgo no 1o andar; impermeabilização 
da laje do pátio do Diretório Acadêmico; boxeamento e instalação de armários no 
ambulatório 2A; reforma completa do Ambulatório Adhemar Sena com instalação de 30 
novos equipamentos odontológicos; reforma da sala de professores da Clínica Integrada no 
3o andar; continuidade da reforma do setor de Prótese Dentária no 5o andar; reforma do 
setor de Saúde Coletiva no 6o andar; climatização da Bebê Clínica no 8o andar; adequação 
de espaço físico e instalação de 05 novos equipamentos odontológicos na Clínica de 
Implantodontia no 10o andar. Estão ainda em andamento projetos envolvendo a FOUFBA e a 
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) que irão viabilizar em 2008 a implantação 
do Centro de Referência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e a completa 
reestruturação do Serviço de Radiologia da FOUFBA. Vale salientar neste tópico a indicação 
do Deputado Federal Guilherme Menezes de emenda parlamentar (projeto de Lei 
Orçamentária da União para 2008 – PLOA 030/2007) no valor de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais) para contribuir com a restauração da fachada e recuperação da área externa da 
Faculdade de Odontologia. 

 
b) Plano acadêmico / ensino – são oferecidas semestralmente 43 disciplinas de graduação para 

o Curso de Odontologia e 01 para o de Fonoaudiologia. O Curso de Odontologia tem 635 
alunos regularmente matriculados e diplomou 107 no ano de 2007. Existem dois cursos de 
pós-graduação stricto sensu, o Mestrado em Odontologia e o Programa Integrado de Pós-
Graduação em Odontologia UFBA/UFPB, nível de doutorado, através de termo de 
cooperação com a Universidade Federal da Paraíba, nos quais 28 alunos estiveram 
regularmente matriculados em 2007. A FOUFBA ofereceu ainda 06 cursos de pós-graduação 
lato sensu (especializações em Ortodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Endodontia, 
Implantodontia, Prótese Dentária, Radiologia e Educação e Saúde). Em 2008, serão também 
oferecidos os cursos de especialização em Periodontia e Odontologia em Saúde Coletiva. 
Foram realizados em 2007 seminários e oficinas de trabalho visando a discussão e o 
aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico, estando em curso a tramitação do processo com as 
alterações propostas. No âmbito da pós-graduação stricto sensu procedeu-se a 
reestruturação administrativa e curricular do Mestrado em Odontologia e consolidou-se a 
reestruturação do Doutorado empreendida em 2006, avançando-se com a implantação de 
adequação curricular. 

 
c) Binômio ensino-assistência – 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 2007, foi aprovada pelo SUS uma média 
de 12.900 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 de grupos específicos, ações de 
promoção e proteção à saúde, envolvendo pré-escolares, escolares, adultos e gestantes, 
através das disciplinas de Saúde Coletiva. 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 
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saúde bucal de grupos específicos, ações de promoção e proteção à saúde, envolvendo pré-
escolares, escolares, adultos e gestantes, através das disciplinas de Saúde Coletiva. No ano 
de 2007 estas atividades foram desenvolvidas nos bairros do Vale das Pedrinhas, Garcia, 
Federação, Nordeste de Amaralina, Alto das Pombas e Brotas. Foram executadas as ações 
necessárias à implantação do Sistema de Informação em Saúde Bucal, como: a instalação da 
rede e dos equipamentos; finalização do programa; discussão com a comunidade da 
FOUFBA; treinamento de técnicos e docentes; e implantação de Projeto Piloto. Espera-se 
em 2008 concretizar-se a implantação plena do sistema. 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 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. Está em fase final a última versão do Manual de 
Biossegurança da FOUFBA e em curso a coleta de dados para subsidiar a elaboração do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos da Unidade. Por fim, vale observar que foi estabelecido o 
Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES) como referência para os acidentes 
com pérfuro-cortantes ocorridos na FOUFBA.  

 
d) Pessoal – persiste a situação apresentada no Apêndice II.  

 
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; 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; não liberação de emendas 
parlamentares dirigidas a projetos essenciais (Ex: em 2007 não foi liberada emenda no valor 
de R$ 100.000,00 que seria utilizada para a urgente e imprescindível reestruturação da 
Central de Material Estéril da FOUFBA). 

 
IV. ATIVIDADES 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). Além disso, um número crescente de projetos, individuais ou de grupos, tem sido 
contemplado com financiamento através da FAPESB, CNPq ou outras fontes oficiais. Observa-
se também, que é significativo o número de alunos de graduação vinculados a algum projeto 
de pesquisa de forma voluntária. 

 
a) Programa Integrado de Pós-Graduação em Odontologia / Doutorado – UFBA/UFPB - 

 
São linhas de pesquisa da Área de Laser em Odontologia: 
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 

 Atualmente o programa tem em andamento 35 projetos de pesquisa vinculados a trabalhos 
de Tese dos alunos, Grupo de Pesquisa de Laser em Odontologia. Os referidos projetos são 
majoritariamente financiados com bolsas da CAPES, CNPq, FAPESB, e Ministério da Saúde. 
Adicionalmente alguns projetos recebem outras formas de financiamento. Vale citar: 
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 Avaliação da neoformação óssea em enxertos em bloco, feitos em fêmur de ratos tratados 
ou não com laserterapia, implante de proteínas ósseas morfogenéticas e membrana 
biológica. SIDOC 2572 
Avaliação clínica do movimento dentário em ratos irradiados com laser infravermelho – 
SIDOC 2573; 
Avaliação da laserterapia no processo inflamatório induzido na articulação 
temporomandibular – SIDOC 2575; 
Influência do laser infravermelho no osso alveolar durante o movimento dentário ratos 
wistar - avaliação histológica – SIDOC 2618;  
Avaliação da efetividade da luz polarizada (400-2000nm) no reparo de úlceras cutâneas em 
dorso de ratos diabéticos e não-diabético – SIDOC 2571; 
Avaliação da neoformação óssea em enxertos autógenos tratados ou não com laserterapia, 
bmps e r.o.g. - SIDOC 3051; 
Efeito das radiações laser e led no reparo de feridas cutâneasem dorso de ratos: estudo 
histológico - SIDOC 3052; 
Avaliação do emprego da laserterapia no processo inflamatório induzido por carragenina na 
articulação temporomandibular de rato - SIDOC 3053; 
Avaliação da laserterapia na cicatrização de feridas cutaneas em dorso de ratos infectadas 
pelo staphylococcus aureus: estudo histológico e imunohistoquímico - SIDOC 3054; 
Avaliação da sobrevivência de retalhos músculos cutânea em ratos diabéticos e não 
diabéticos pela aplicação do laser de baixa potência – SIDOC 3055; 
Avaliação do tratamento das lesões pré-malignas e malignas induzida por carcinógeno em 
hamsters, utilizando laserterapia - SIDOC 3056. 

 
b) 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.  
Estão em andamento 18 projetos de pesquisa vinculados às dissertações dos alunos 
regulares. 

 
c) Outros projetos 

 
Na FOUFBA existem 15 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e inúmeros projetos em 
andamento, muitos deles com o envolvimento de alunos da graduação, incluindo alunos 
vinculados ao Programa de Educação Tutorial (PET) e bolsistas de Iniciação Científica. Em 
2007, persistiu o esforço coletivo no sentido da captação de recursos para pesquisa. Dentre 
os projetos que obtiveram financiamento no período e/ou estão em andamento, vale citar: 
Referência e contra-referência da atenção à saúde na Bahia: a implementação dos Centros 
de Especialidade Odontológica;Coordenadora: Sônia Cristina Lima Chaves; PPSUS/ Fapesb/ 
2007; 
Cárie dental na primeira infância: uma abordagem longitudinal; Coordenadora: Maria 
Beatriz Barreto de Souza Cabral; PPP/ Fapesb/ 2007; 
Condições de saúde bucal em crianças de 6 a 48 meses com doença falciforme no estado da 
Bahia; Coordenadora: Maria Cristina Teixeira Cangussu; PPSUS/ Fapesb/ 2007; Edital 
Universal CNPQ 2007; 

 
Condições de saúde bucal de crianças na primeira infância, adultos e idosos de Salvador-BA: 
uma abordagem do contexto familiar e da qualidade de vida; Coordenadora: Maria Isabel 
Pereira Vianna; PPSUS/ Fapesb/ 2007; 
Ocorrência, severidade, extensão e risco da Doença Periodontal na comunidade 
remanescente dos quilombos de Barra Bananal e Riacho das Pedras (2006/08); Coord. Profª 
Gisela Estela Rapp; Edital PPP/FAPESB; 
Estudo multicêntrico de avaliação do impacto da inserção das equipes de saúde bucal no PSF 
– Região Nordeste, Coord. Prof. Ângelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira (UFRN), 
PROESF/MS. 
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V. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

Inúmeras atividades de extensão foram desenvolvidas pela FOUFBA no ano de 2007. Elas 
envolveram eventos como feiras de saúde, realizadas em bairros do Município com a participação de 
professores e alunos da Unidade; cursos de curta duração, com o objetivo de promover a 
capacitação e a educação permanente de profissionais da rede pública de saúde; cursos de 
formação de pessoal auxiliar em odontologia (Atendente de Consultório Dentário-ACD e Técnico em 
Higiene Dental-THD); programas preventivos e educativos de caráter eventual ou permanente em 
escolas e creches; além de atendimento ambulatorial na própria Faculdade, como o Programa de 
Atenção à Gestante e o Programa de Atenção à Pacientes Especiais. Alguns dos projetos realizados 
em 2007, ou que se encontram em andamento, estão listados abaixo, por Departamento: 
 

 Departamento de Propedêutica e Clínica Integrada 
• Curso permanente de Atenção Odontológica a Gestantes e Pacientes Especiais; 
• Curso permanente de Cirurgia na Clínica Integrada; 
• Curso permanente de Reabilitação oral e Implantes na Clínica Integrada; 
• Curso permanente de Odontogeriatria; 
• Curso permanente de Técnicas Radiográficas Intra e Extra Bucais; 
• Curso de Radiologia Odontológica Avançada; 
• Curso de Adequação do Meio Bucal. 

 
Departamento de Clínica Odontológica 

• Curso de Prótese Bucomaxilofacial; 
• Curso de Prótese Total; 
• Curso de Cirurgia; 
• COAT – Centro de Oclusão e Articulação Têmporo-Mandibular. 

 
Departamento de Odontologia Social e Pediátrica 
No período, foram concluídas 19 atividades de extensão, destacando-se as seguintes linhas: 
 

• Formação de pessoal de nível médio - Curso de ACD; atividades de capacitação de Agentes 
Comunitários de Saúde;  

• Formação de pessoal de nível superior - X Seminário do Centro de Estudos em Ortodontia; 
Cursos de Cefalometria, e Ortodontia Interceptativa e Preventiva; Seminários 
Interdisciplinares de Serviços Odontológicos; Mesa redonda: Odontologia Hospitalar;  

• Promoção de saúde bucal de grupos específicos - Atenção à saúde bucal em crianças com 
anemia falciforme; 

• Apoio a municípios do Estado da Bahia- Projeto Lage.  
 
 Além disso, uma atividade de grande relevância foi a Ia Oficina de Avaliação Institucional 
da FOUFBA, onde foram discutidas as diretrizes curriculares de Odontologia e articulados grupos de 
trabalho para a revisão das ementas e práticas pedagógicas desenvolvidas nas disciplinas, com a 
participação de professores de vários Departamentos sob a coordenação geral da Profa. Mariângela 
Silva, do DOSP. 
 
VI. EVENTOS 
 

O Centro de Laser da FOUFBA promoveu conjuntamente com a World Association for Laser 
Therapy – WALT, a I JORNADA INTERNACIONAL DE LASER DA BAHIA, realizada no mês de Outubro de 
2007. Os melhores trabalhos apresentados serão publicados no Photomedicine and Laser Surgery, 
Brazilian Dental Journal e na Revista da APCD. 
 
 
VII. PRÊMIOS 
 

• Medalha Araão Rummel de Honra ao Mérito / Região Norte Nordeste – concedida à Profa. 
Ieda Margarida Crusoé Rocha Rebelo, pela Associação Brasileira de Radiologia Odontológica 
(ABRO); 

• Prêmio Brasil de Implantodontia – concedido à aluna do Curso de Especialização em 
Implantodontia da FOUFBA, Clariana Góes da Silva, e ao Prof. André Carlos de Freitas, pelo 
trabalho “Implantes ósteo-integrados reabilitando: função, estética e auto-estima de 
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pacientes com displasia ectodérmica” apresentado no Congresso Anual da Revista Implante 
News; 

 
 
VIII. PERSPECTIVAS PARA O EXÉRCÍCIO 2008 
 

Em 2007, a comunidade da FOUFBA buscou dar conta dos desafios diários e do cumprimento 
pleno da sua importante função social. Persistem, todavia, muitos outros desafios a exemplo da luta 
pela restauração da fachada e recuperação da área externa da Faculdade. A meta estabelecida em 
2006 de reinaugurar este prédio em 29 de setembro de 2008, no seu cinqüentenário, já se mostra 
difícil de alcançar. Alguns passos foram dados e, ao longo do ano de 2008, serão empreendidos os 
esforços necessários à concretização desta obra. Além disso, cabe ressaltar: a permanente 
preocupação com a melhoria das condições de desenvolvimento das atividades de 
ensino/assistência; a ampliação / consolidação da pós-graduação stricto sensu; e o enfrentamento 
dos problemas de natureza físico-estrutural. 

 
APÊNDICE I 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 

 

JUSTIFICATIVA / SITUAÇÃO ATUAL 

OBSERVAÇÕES / 

PENDÊNCIAS / 

DEMANDAS 

1) Aspectos gerais   

• Rede hidro-sanitária Risco iminente de colapso; licitação para 
elaboração de Projeto aprovada pela 
Vice-Reitoria / PROPLAD; PCU foi 
acionada para encaminhar a licitação; 

Aguardando retorno da 
PCU quanto à licitação; 

• Rede elétrica Necessidade de avaliação geral e 
redimensionamento; 

Solicitamos à PCU uma 
avaliação / orçamento; 

• Telefonia TELEUFBA em processo de instalação; ___ 

• Internet Necessidade de avaliação geral, 
redimensionamento e adequação da rede 
física; estamos fazendo um levantamento 
das necessidades / orçamento; 

___ 

• Elevador (1o ao 10o) Existem 03 elevadores na FOUFBA, mas só 
02 funcionam; o elevador que está 
desativado é o único que permite o 
acesso ao 1o pavimento, onde existem 03 
clínicas (42 consultórios instalados); 
problema de acessibilidade; 

Solicitamos à PCU uma 
avaliação / orçamento; 

• Segurança interna São freqüentes os problemas de 
segurança na FOUFBA; com recursos 
próprios foi possível viabilizar a 
instalação de catraca eletrônica e 
confecção de crachás; torna-se 
necessária a instalação de câmaras 
(mínimo de 12); 

Solicitamos a inclusão, 
no Projeto  de Segurança 
do Campus do Canela, de 
12 câmaras (mínimo); 

• Pintura interna Está sendo realizada com recursos 
próprios; 

___ 

2) Área externa   

Restauração da fachada A FOUFBA lançou em 29/09/06 o 
Movimento pela Restauração da Fachada 
visando captar os recursos necessários à 
realização da obra; para isso, precisamos 
de suporte para a elaboração de 
projeto/orçamento;  

Estacionamentos Inadequados, insuficientes, sem 
pavimentação; necessidade de projeto e 
reforma; 

Cercamento Previsto no Projeto de Segurança do 

Solicitamos  à 
Coordenação de 
Planejamento e Espaço 
Físico a elaboração de 
projeto / orçamento 
envolvendo toda a área 
externa (fachada, 
estacionamentos, 
cercamento, iluminação, 
jardins e rampas); 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2007 

 - 87 - 

Campus do Canela; 
Iluminação A FOUFBA tem feito um esforço no 

sentido de melhorar a iluminação da sua 
área externa, mas ainda insuficiente; 

Jardins Inexistentes; 

Rampa de acesso à Central de 

Atendimento ao Paciente 

(CAP) 

Necessária a derrubada de escada 
construída há alguns anos e 
reconstituição de rampa existente no 
projeto original; aspecto fundamental 
para a acessibilidade; 

3) 1o Andar   

Pátio externo / espaço de 

convivência / copa / depósito 

/ cobertura do acesso ao 

Centro de Laser em 

Odontologia 

Necessidade de adequação desta área, 
extremamente desordenada e mal 
aproveitada;  

Solicitamos  à Coord. de 
Planejamento e Espaço 
Físico a elaboração de 
projeto / orçamento; 

Climatização do laboratório 

didático 

Toda a reforma deste laboratório, que 
estava desativado, foi realizada com 
recursos próprios, ficou faltando apenas a 
climatização; 

Aparelho de ar 
condicionado de 30.000 
BTU’s; 

 
Adequação do espaço 
destinado ao Centro de 
Oclusão e Articulação 
Têmporo-Mandibular 
(COAT) 

Um espaço ocioso no 1o andar foi 
destinado ao COAT e precisa ser 
adequado à nova função; 

Solicitamos  à Coord. de 
Planejamento e Espaço 
Físico a elaboração de 
projeto / orçamento; 

Reforma dos sanitários Adequação para atender pacientes com 
necessidades especiais; acessibilidade; 

Solicitamos  à Coord. de 
Planejamento e Espaço 
Físico a elaboração de 
projeto / orçamento; 

4) 2o Andar   
Adequação sala de espera / 
recepção / acesso dos 
pacientes  

Adequação necessária às novas rotinas de 
controle de acesso dos usuários; 

Solicitamos  à Coord. de 
Planejamento e Espaço 
Físico a elaboração de 
projeto / orçamento; 

Rampa de acesso da CAP 
para o hall do 2o andar 

Será construída com recursos próprios; 
acessibilidade; 

 
___ 

Impermeabilização da laje 
do pátio do DA 

Foi encaminhada solicitação à PCU que 
informou recentemente a aprovação da 
obra; 

 
___ 

Boxeamento e climatização 
do ambulatório 

Necessidade de adequação às normas da 
Vigilância Sanitária; 

Solicitamos  à Coord. de 
Planejamento e Espaço 
Físico a elaboração de 
projeto / orçamento; 

Reforma banheiros / 
vestiário para estudantes 

Adequação para atender as necessidades 
dos estudantes; 

Solicitamos  à Coord. de 
Planejamento e Espaço 
Físico a elaboração de 
projeto / orçamento; 

5) 3o Andar   
Adequação do hall de 
entrada / recepção / 
catraca / salas de espera 

Neste momento, o 3o andar é o mais 
problemático da FOUFBA e requer um 
avaliação global para equacionamento 
progressivo dos principais problemas; 

Solicitamos  à Coord. de 
Planejamento e Espaço 
Físico a elaboração de 
projeto / orçamento; 

Central de material estéril Existem dois projetos alternativos 
elaborados e foi encaminhada solicitação 
de financiamento à Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia (SESAB); necessidade de 
adequação às normas da Vigilância 
Sanitária; 

Necessidade de definição 
do projeto mais 
adequado com o suporte 
da Coord. de 
Planejamento e Espaço 
Físico; 
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Ambulatório Adhemar Sena – 
equipamentos 
odontológicos; instalação 
RX; boxeamento; 
climatização 

Este ambulatório é o maior da FOUFBA e 
funciona todos os dias da semana nos dois 
turnos; encontra-se em situação lastimável, 
oferecendo risco para pacientes, 
professores e alunos; os equipamentos são 
os mais antigos da FOUFBA; necessidade de 
adequação às normas da Vigilância 
Sanitária; 

São necessários 22 
equipamentos 
odontológicos e dois 
aparelhos de RX 
(URGENTE!); além de 
projeto para o 
boxeamento e 
climatização; 

 
• Adequação do 

espaço destinado ao 

Centro de Oclusão e 

Articulação 

Têmporo-

Mandibular (COAT) 

Um espaço ocioso no 1o andar foi destinado 

ao COAT e precisa ser adequado à nova 

função; 

Solicitamos  à Coord. de 

Planejamento e Espaço 

Físico a elaboração de 

projeto / orçamento; 

• Reforma dos 

sanitários 

Adequação para atender pacientes com 

necessidades especiais; acessibilidade; 

Solicitamos  à Coord. de 

Planejamento e Espaço 

Físico a elaboração de 

projeto / orçamento; 

4) 2o Andar   

• Adequação sala de 

espera / recepção / 

acesso dos 

pacientes  

Adequação necessária às novas rotinas de 

controle de acesso dos usuários; 

Solicitamos  à Coord. de 

Planejamento e Espaço 

Físico a elaboração de 

projeto / orçamento; 

• Rampa de acesso da 

CAP para o hall do 

2o andar 

Será construída com recursos próprios; 

acessibilidade; 

 

___ 

• Impermeabilização 

da laje do pátio do 

DA 

Foi encaminhada solicitação à PCU que 

informou recentemente a aprovação da 

obra; 

 

___ 

• Boxeamento e 

climatização do 

ambulatório 

Necessidade de adequação às normas da 

Vigilância Sanitária; 

Solicitamos  à Coord. de 

Planejamento e Espaço 

Físico a elaboração de 

projeto / orçamento; 

• Reforma banheiros / 

vestiário para 

estudantes 

Adequação para atender as necessidades 

dos estudantes; 

Solicitamos  à Coord. de 

Planejamento e Espaço 

Físico a elaboração de 

projeto / orçamento; 

5) 3o Andar   

• Adequação do hall 

de entrada / 

recepção / catraca 

/ salas de espera 

Neste momento, o 3o andar é o mais 

problemático da FOUFBA e requer um 

avaliação global para equacionamento 

progressivo dos principais problemas; 

Solicitamos  à Coord. de 

Planejamento e Espaço 

Físico a elaboração de 

projeto / orçamento; 

• Central de material 

estéril 

Existem dois projetos alternativos 

elaborados e foi encaminhada solicitação 

Necessidade de definição 

do projeto mais 
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de financiamento à Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia (SESAB); necessidade de 

adequação às normas da Vigilância 

Sanitária; 

adequado com o suporte 

da Coord. de 

Planejamento e Espaço 

Físico; 

• Ambulatório 

Adhemar Sena – 

equipamentos 

odontológicos; 

instalação RX; 

boxeamento; 

climatização 

Este ambulatório é o maior da FOUFBA e 

funciona todos os dias da semana nos dois 

turnos; encontra-se em situação lastimável, 

oferecendo risco para pacientes, 

professores e alunos; os equipamentos são 

os mais antigos da FOUFBA; necessidade de 

adequação às normas da Vigilância 

Sanitária; 

São necessários 22 

equipamentos 

odontológicos e dois 

aparelhos de RX 

(URGENTE!); além de 

projeto para o 

boxeamento e 

climatização; 

 
 

APÊNDICE II 
CARGOS NÚMERO JUSTIFICATIVA 

Cirurgião-Dentista 04 Serviço de urgência e coordenação de ambulatórios; 
Administrador 01 Gestão do complexo ambulatorial (credenciamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS, controle contábil, 
compras, manutenção, etc.);  

Assistente Social 01 Central de Atendimento aos Pacientes;  
Técnico em Aparelho 
Odontológico 

03 Manutenção dos 160 consultórios odontológicos e 
laboratórios didáticos; 

Técnico em Radiologia 01 Suporte ao Serviço de Radiologia; 
Técnico em Prótese Dentária 
(TPD) 

04 Atender às 05 disciplinas da área de prótese e à 
Clínica Integrada (Obs: na atualidade a FOUFBA 
paga a laboratórios privados para realizarem o 
serviço, pois os TPD aposentaram e não foram 
substituídos); 

Atendente de Consultório 
Dentário (ACD) 

10 Hoje a FOUFBA tem 07 ACD contratados pela FAPEX, 
atendendo de forma insuficiente às necessidades; 

Auxiliar de Enfermagem 02 Centro Cirúrgico 
Técnico em contabilidade / 
faturista 

01 A FOUFBA gerencia recursos oriundos da UFBA, do 
SUS e do projeto de Apoio Institucional (Res. 
02/06);  

Almoxarife 01 A FOUFBA mantém um almoxarifado de médio porte 
para atender ao complexo ambulatorial; 

Técnico em arquivo 01 Central de Atendimento ao Paciente – Serviço de 
Arquivo Odontológico; 

Porteiro 02 Central de Atendimento ao Paciente; recepção dos 
usuários do SUS; 

Contínuo 01 Apoio à administração; 
Encanador 01 Suporte permanente à estrutura ambulatorial; 
Eletricista 01 Suporte permanente à estrutura ambulatorial. 
Assistente em administração 06 Suporte às atividades de graduação e de extensão 

(departamentos, colegiado de graduação e 
disciplinas); suporte às atividades de pesquisa e 
pós-graduação (colegiados do mestrado acadêmico 
e do doutorado interinstitucional; Comitê de Ética 
em Pesquisa; Comitê de Ética em Experimentação 
Animal; Revista da FOUFBA); atividades 
administrativas da Direção. 

TOTAL 40  
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INSTITUTO DE BIOLOGIA 
 
1 – METAS DEFINIDAS PARA O ANO 2007 
 

 Implantação do Programa de Doutorado em Ecologia. 

 O Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento implanta seu novo Regimento 
Interno. 

  Implementação do novo currículo da  Graduação, ampliação das parcerias e convênios e 
melhoria das condições de infra-estrutura das salas de aula, incluindo a  climatização  dos 
anfiteatros. 

  Implantação da comissão de ética para pesquisa com animais  no IBIO. 

  Reestruturação do espaço físico do  Dept. de Botânica visando o atendimento das demandas 
dos grupos de pesquisa. 

  Aprovação da criação do Museu de História Natural (MHN) do IBIOUFBA pelo CONSUNI. 

  Inclusão das instalações da sede do Museu de História Natural (MHN) e da Casa de Vegetação 
do IBIO no Plano Diretor da UFBA. 

  Submissão a CAPES da proposta de criação do Mestrado em Zoologia. 

  Submissão a CAPES da proposta de criação do Mestrado em Genética e Biologia Celular. 

 
2 - AÇÕES EMPLEMENTADAS, METAS ALCANÇADAS em 2007 E AVALIÇÃO DAS NÃO 
IMPLEMENTADAS. 
 
• Implantação do curso de Doutorado em Ecologia - Meta alcançada 
• IMPLANTAÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA: Núcleo Específico ainda em processo de 

implantação, necessitando de recursos para a adequação de espaço físico ao seu funcionamento.  
• Submissão a CAPES da proposta de criação do Mestrado em Zoologia.- Meta alcançada, com a 

aprovação da CAPES e  inicio das suas atividades para o ano 2008 
• IMPLEMENTAÇÃO do novo currículo da  Graduação -  PROJETO DE REFORMULAÇÃO CURRICULAR 

concluída. No entanto, a implantação foi adiada considerando  o Programa de apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, instituído pelo decreto 
Presidencial Nº 6.096, de 24/04/2007 por conta da expectativa de participação do Curso de 
Ciências biológicas cujos ajustes na proposta curricular apresentada, serão inevitáveis.  
Entretanto, foi realizada a adequação das disciplinas pedagógicas às Diretrizes do MEC, assim 
como outros ajustes, especialmente em função da avaliação in loco, a ser realizada pelo MEC, 
em 2008.  Em razão disso, levou-se à Câmara de Ensino de Graduação a intenção de  antecipar a 
implantação de determinadas metas do projeto de reestruturação, pleito atendido em 
11/12/07.- Meta alcançada parcialmente. 

• Implantação da comissão de ética para pesquisa com animais  no IBIO - Meta alcançada , no 
entanto a UFBA ainda não concluiu a unificação das comissões de ética para pesquisas  com 
animais capaz de atender à Universidade. 

• Aprovação da criação do Museu de História Natural (MHN) do IBIOUFBA pelo CONSUN ainda não 
foi apreciada a despeito da estar em plena atividade no desenvolvimento da sua missão.– Meta 
não alcançada. 

• Inclusão das instalações da sede do Museu de História Natural (MHN) e da Casa de Vegetação do 
IBIO no Plano Diretor da UFBA.– Meta não alcançada. 

• Submissão à CAPES da proposta de criação do Mestrado em Genética e Biologia Celular. – 
proposta foi submetuida mas não foi recomendada.– Meta não alcançada.  

• Reestruturação do espaço físico do  Dept. de Botânica visando o atendimento das demandas dos 
grupos de pesquisa. Meta ainda não alcançada por falta de recursos 

• EDIÇÃO DO “CATÁLOGO ELETRÔNICO DE MONOGRAFIAS”, semestres 2007.1 e 2007.2, contendo 
um resumo de cada trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas – 
modalidades: Ecologia e Zoologia. Em 2007.1 o catálogo reuniu 13 monografias e para 2007.2, 
igualmente, 14 monografias estão previstas para serem apresentadas no período de 23 e 26/11; 
de 10 a 18/12/2007 e de 15 a 18/01/2008. 

• Edição do Documento “O Curso de Ciências Biológicas em Números”, versão 2007, 
representando uma tradução quantitativa do curso desde 1995 em termos de corpo docente 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2007 

 - 91 - 

(titulação e  regime de trabalho),corpo discente (relação candidato/ vaga vestibular; perfil do 
alunado; egressos por semestre e por habilitação)  e de infra-estrutura. 

 
3 - AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
 
ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO 
• Fortalecimento de linhas prioritárias de pesquisa em Ecologia, estimulo à produção docente, 

definição de normas rigorosas de credenciamento.  
• Fortalecimento de linhas de pesquisa com expansão dos vínculos com grupos de pesquisa de 

outras instituições no Brasil e Internacionais. CONVÊNIO UFBA/UQAM recém firmado. 
• Implementação da reforma didática para melhorar a integração dos conteúdos das disciplinas 

obrigatórias, e facilitar o planejamento e redação das dissertações ao longo do curso. 
• Publicação de artigos pelos mestrandos, vinculados aos mini-projetos das disciplinas 

metodológicas. 
• Homologação do diploma de mestre dependente da submissão de artigo científico para 

publicação (META ALCANÇADA 2007) 
• Cursos de extensão: organização de minicursos de verão, em vários temas de ecologia, 

oferecidos pelos mestres sob a coordenação docente (estágio docente orientado). META 
ALCANÇADA – 199 ALUNOS DE GRADUAÇÃO CAPACITADOS EM 2007. 

• Confecção e atualização periódica da página do Programa (META ALCANÇADA EM 2007 – 
RESTRIÇÕES QUANTO A MANUTENÇÃO DEVIDO A LIMITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS). 

   

ENSINO DA GRADUAÇÃO 
 
• CONVÊNIOS DE PARCERIA PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS  CURRICULARES – três novas 

parcerias foram acrescidas ao rol de empresas conveniadas, a Holos Soluções Ambientais, 
BIOCONSULTORIA Ambiental LTDA Consultoria atualmente totalizando 39. Trinta e um (31) 
estudantes foram encaminhados a Órgãos diversos. 

• PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA – trata-se de um programa contínuo de apoio e 
orientação aos  alunos do curso, ao longo de sua vida acadêmica, quanto às suas experiências de 
aprendizagem e especialmente importante quando do planejamento semestral de inscrição em 
disciplinas. Implantado desde 2001, tem sido desenvolvido sob a coordenação do Colegiado e 
apoio de dezoito  professores do curso, que atuam como Orientadores Acadêmicos de grupos de 
20/25 alunos. Em termos de quantitativo discente, em 2007.1 foram 353 alunos inscritos 
regularmente em disciplinas e 383, em 2007.2.  

• Cinco novas disciplinas optativas fazem parte da nova grade curricular do Curso de Ciências 
Biológicas: Genômica, Proteômica e Bioinformática, Tecnologia do DNA Recobinante, Tópicos 
Especiais em Biologia Teórica, Bioética e Ambiente e Educação. 

• Ampliação da participação dos docentes na captação de bolsas de Iniciação Científica (IC), 
através da demanda balcão. 

• Capacitação de discentes de graduação em Ecologia através da oferta de minicursos de extensão 
em Ecologia ministrados por estudantes do Programa. Período: 29/09 à 27/10/2007. 

• Participação majoritária dos professores credenciados na Pós-Graduação também na orientação 
de alunos de graduação. 

• PIBIC – Apresentação de 47 trabalhos no VII Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação e XXVI 
Seminário Estudantil de Pesquisa, realizado em 08 e 09/11/2007. Merece destaque o  número de 
estudantes que realiza estágio voluntário ou como bolsista em projetos de pesquisa e/ou 
extensão amparados por fontes financiadoras diversas é bem superior ao contemplado acima nos 
Programas Institucionais de IC, sendo 119 alunos distribuídos nos 29 Laboratórios de Pesquisa 
deste Instituto, no Museu de Zoologia e no Herbário Alexandre Leal Costa; dentre esses 
estagiários, ressalte-se também que  06  participam do Programa Permanecer. 

 
4 - DESTAQUES NA GRADUAÇÃO E NA PÓS-GRADUAÇÃO 

 PRÊMIOS RECEBIDOS  
• Prêmio “Selo Quatro Estrelas” premiação máxima  conferida pela Editora Abril / Guia do 

Estudante em 10/2007 aos melhores curso de Ciências Biológicas do Brasil. Em função de tal 
premiação, o curso participa  no GE Guia do Estudante -  Melhores Universidades 2007, publicado  
anualmente pela referida editora. 

 
5- PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA 
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Departamento Biologia Geral 
• Citogenética de espécies da flora das dunas do Abaeté 
• Citogenética de espécies de Bromeliaceae 
• Correlação cariótipo/fenótipo em diferentes alterações genéticas 
• Genética na Prática Social 
• Estudos de genotoxicidade com teste do micronúcleo piscino (MNP) 
• Melhoramento da abóbora (Curcubita moschata) para produção de alimento funcional. Sub-

projeto: Estudo da diversidade genética da coleção BAG Embrapa Semi-Árido por meio de 
marcadores moleculares do tipoRAPD e sua correlação com altos teores de carboidratos. 

• Anotação do Genôma do Fungo Crinipellis perniciosa 
• Identificação e caracterização das enzimas de biossíntese dos esteróides de Crinipellis perniciosa 

por ferramentas de bioinformática 
• Projeto de desenvolvimento da infra-strutura do Laboratório de Biologia Computacional do 

Instituto de Biologia da UFBA 
• Analise da interação Crinipellis perniciosa X cacau na doença vassoura de bruxa:identificação de 

genes envolvidos, variedade do fungo e possíveis alvos para bloqueio da interação – Sub-projeto: 
Proteínas associadas á parede celular de Crinipellis perniciosa 

• Implantação do laboratório de diagnóstico molecular das afecções genéticas Fibrose Cística, 
doença de Huntington e Síndrome do X-frágil no serviço de Genética do IBIO/UFBA 

• Genética molecular para estudos de filogenia e conservação biológica de vertebrados e 
invertebrados do Museu de Zoologia da UFBA 

• Estudo de proteínas relacionadas aos processos de manutenção e transmissão da informação 
genética 

• Biologia e Taxionomia de insetos 
• Comportamento de Ovoposição de Insetos 
• Interação Inseto-Planta Hospedeira 
• Ecologia Nutricional de Insetos 
• Conservação e aproveitamento sustentável de cactáceas nativas da caatinga com potencial 

ornamental 
• Micropopagação de flores da Bahia: produção de mudas selecionadas para o abastecimento dos 

agricultores locais 
• Desenvolvimento de tecnologia voltada para propagação e micropopagação de planta ornamentais 

nativas da Bahia 
• Diagnóstico participativo sobre a distribuição geográfica, condições de conservação e diversidade 

genética de Cucurbita spp. 
• Maricultura 
• Ecotoxicologia e Biomonitoramento  
• Programa Educação Ambiental e qualidade de vida Subprojeto EA em Unidades de Conservação  

Subprojeto Gestão Ambiental na Empresa 
• Gerenciamento do Lixo no Campus Ondina-Federação 
• Educação Ambiental e prevenção ao tráfico de animais no estado da Bahia. 
• Projeto de Constituição do Instituto de Computação Inspirada na Biologia 
• Emergência de propriedades e casualidade em sistemas complexos 
• Investigação sobre o conceito de vida 
• Determinismo, reducionismo, orientação sexual e gênero 
• Sistemas de informação em sistemas vivos (estudos teóricos e empíricos) 
 
Departamento de Botânica 

•  Briófitas da Chapada Diamantina Setentrional, Bahia, Brasil - PROGRAMA BRIOFLORA.  
• Estudos Florísticos e Ecológicos das Briófitas da Reserva Ecológica das Plantações Michelin da Bahia 

LTDA, Baixo Sul, Bahia, Brasil. Convênio UFBA/Plantações Michelin LTDA.  
• Ecofisiologia de Espécies Nativas 
• Ecofisiologia das espécies nativas florestais utilizadas na agricultura familiar no semi-árido Baiano. 
• Implantação do Núcleo de Formação em Tecnologias Agroecológicas com foco na Agricultura 

familiar na comunidade de Nova Itapecirica, Itanagra/BA –   - Recém aprovado pelo CNPq, com 
vigência para 2008-2010 

• Biomonitoramento da qualidade do ar da Estação de Urucu/AM -PETROBRAS / CEMPES – Rio de 
Janeiro, vigência de 2008 a 2010. 

• Levantamento florístico e taxonomia de Angiospermas com ênfase no Estado da Bahia (2002 – 
atual).  
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• Conservação e biodiversidade de gêneros e espécies endêmicos de Compositae (Eupatorieae: 
Gyptidinae) no Estado da Bahia (2005 – 2009).  

• Composição e Estrutura da Comunidade Arbustivo-arbórea de um Remanescente de Mata Atlântica 
no Extremo Sul da Bahia (2006-2008) 

• Dinâmica espacial na diversidade de polinizadores e flora associada: heterogeneidade de habitats 
e conectividade funcional no Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA-BA). Projeto de Pesquisa 
Apoio CNPq / Plantações Michelin da Bahia Ltda.  

• Diversidade de polinizadores como medida de qualidade e conectividade no Corredor Central da 
Mata Atlântica na Bahia. Projeto de Pesquisa – Apoio FAPESB.  

• Avaliação da qualidade fisiológica de sementes de sucupira-mirim (Bowdichia virgilioides,   
H.B.K.), submetidas a diferentes condições e períodos de armazenamento.  

 
Departamento de Zoologia 
 
• Aplicação de técnicas de biologia molecular na distinção de espécies de poríferos do gênero Geodia 

Lamarck, 1815 do Atlântico Ocidental e Pacífico Oriental.  
• RAP Ilha Grande: Um levantamento da biodiversidade.  
• Poríferos coletados pelo Programa Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva / REVIZEE – Score Norte –  
• Projeto EMBARC - Bioprospecção, Taxonomia, Filogenia e Biogeografia de Esponjas Marinhas do Brasil, 

Argentina e Chile  
• Taxonomia e Distribuição de Porifera da Baía de Camamu: Subsídios à Bioprospecção e ao 

Biomonitoramento”, com recursos aprovados junto à FAPESB (Termo de outorga PPP/FAPESB 010/2006. 
• Edital nº. 013/2006 - Programa de Infra-Estrutura FAPESB: Ampliação E Recuperação De Infra-Estrutura 

Para Execução Do Projeto De Pesquisa: Estrutura Das Redes De Interação Flores-Visitantes Em Mesoescala, 
Nos Biomas Caatinga E Campos Rupestres Na Bahia 

• Da agressão à afiliação: evolução da socialidade em roedores equimiídeos - CNPq (Edital Universal - 
Processo 476645/2006-9)  

• Desenvolvimento de jogos eletrônicos educativos para o ensino e aprendizagem em evolução e ecologia”    
FINEP “ R$ (ver informação na resposta de Charbel) – Vigência: (idem) (Participante) 

• Caracterização bioquímica e Histológica do Hepatopâncreas de Ucides cordatus submetidos a 
estresse nutricional. Sem financiamento 

• Estudo de Camarões Marinhos do Litoral da Bahia: Isolamento e Identificação de Bromofenóis  
Relevantes na Valorização  do Odor/Sabor. - parceria com o Laboratório de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Química (LPQ). 

• Determinação de Ácidos Graxos e Bromofenóis Simples em Sub-Produtos Residuais de Peixes da 
Família Lutjanidae.– CEFET .Financiamento: Edital MCT/CNPq 02/2006 – Universal 

• Implementação de infra-estrutura laboratorial para fomento à taxonomia de invertebrados 
marinhos e análises bentônicas em estudos de monitoramento ambiental. Programa: REDE 
TEMÁTICA - Monitoramento Ambiental Marinho. CEMPES – PETROBRÁS. 

• Biodiversidade Marinha Brasileira - Desenvolvimento da Taxonomia de Nematoda Marinhos"/ 
convênio específico PETROBRAS, UFPE, UFBA, UFPA. 

• Avaliação de Padrões Espaciais e Temporais das Larvas de Peixes na Zona Econômica Exclusiva do 
Nordeste do Brasil. Financiadores: Ministério do Meio Ambiente - MMA (Auxílio financeiro); - CIRM 
(Cooperação). SIDOC. 2417. 

• Avaliação da variabilidade espacial e temporal da assembléia de larvas de peixes sob influência de 
plumas de efluentes industrias no litoral norte da bahia. Financiador: Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB (Auxílio financeiro). 

 
Projetos vinculados à Pós-Graduação 
• Modernização da infra-estrutura do laboratório para pesquisas de comportamento animal do 

Instituto de Biologia da UFBA. 
• Anfíbios da Bahia: Taxonomia, História Natural e Estrutura de Comunidades 
•  Apoio à implantação de tecnologias limpas na indústria: normalização, regulamentação técnica e 

credenciamento de Laboratório de Biomonitoramento 
• Desenvolvimento de técnicas de prevenção e controle de poluição em corpos de água: 

biomarcadores fisiológicos, bioquímicos e moleculares 
• Processo Ecológico - Chave: Polinização e Diversidade de Polinizadores em Fragmentos de Hábitats 

na Costa Atlântica". 
• Manejo e conservação de Polinizadores de Fruteiras tropicais 
•  Rede de interações entre plantas e polinizadores em ecossistemas de relevância ecológica no 

Estado da Bahia. 
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• Indicadores Geológicos Análogos de Parâmetros Oceanográficos e Climáticos nos Corais 
Construtores de Recifes 

• Estudos integrados em águas da Chapada Diamantina:conhecer para conservar – UFBA 
• Diversidade e Reprodução de Formicidae do Bioma Mata Atlântica 
• Avaliação de padrões espaciais e temporais das larvas de peixes na Zona Econômica Exclusiva do 

Nordeste do Brasil 
• Limnologia de Ecossistemas Aquáticos do Estado da Bahia 
• Estudos epistemológicos e educacionais em Biologia 
• Anurofauna da Serra do Sincorá e Serra do Rio de Contas, Chapada Diamantina, Bahia 
• Determinação de metais traço e controle de qualidade de invertebrados marinhos: subsídios para a 

melhoria da condição sócio-econômica da comunidade extrativista do rio Subaé. 
•  Espécies indicadoras de qualidade ambiental da Baía de Todos os Santos, BA. 
• Adaptações de vertebrados terrestres ao ambiente semi-desértico de Caatinga: uma análise 

quantitativa morfológica e fisiológica. 
• Demografia e comportamento das moscas de frutas das famílias Tephritidae e Drosophilidae. 
• Ecofisiologia e comportamento das sementes de espécies nativas florestais 
• A biodiversidade no sistema agroflorestal cacau-cabruca no sul da Bahia, Brasil. 
• Biodiversidade do Semi-Árido Projeto Interinstitucional 
• Ecologia e Sistemática de Annelida Polychaeta 
• Ecologia e comportamento de espécies da fauna silvestre da Bahia 
 
6 – PROJETOS DE EXTENSÂO DE CARATER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
  CURSOS:  
• ATUALIZAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA MOLECULAR – 80 horas. (Permanente). 
•   Transversalidade de Gênero: múltiplas abordagens em Educação (45h). 
• Mamíferos da Mata Atlântica-Bahia: taxidermia e identificação taxonômica. 
• Taxidermia científica de Aves e Mamíferos 
• Curso de campo em Biologia e Ecologia da Polinização 
    
SERVIÇOS: 
• Estudo de cariótipo – serviço gratuito para a comunidade.(Permanente). 
• ASSESSORIA EM BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA MOLECULAR – 40 horas (Permanente). 
• CIÊNCIA EM FOCO: UMA ABORDAGEM NA GENÉTICA E BIOLOGIA CELULAR E  MOLECULAR – 60 horas. 

(Permanente). 
 

 PROGRAMAS: 
• Programa de Genética na prática Social. (Permanente) 
• Programa de Educação Sexual – PROEDSEX. (Permanente) 
• Genética na prática Social. (Permanente) 
• Programa de Educação Sexual – PROEDSEX. (Permanente) 
• Programa Nacional para o Livro Didático do Ensino Médio (PNLEM) do MEC/FNDE. 
• Seminários Novos e Velhos Saberes  
• Maricultura Familiar Solidária no Baixo sul baiano – MARSOL 
• Programa Permanente de Atualização em Biologia (PROPAB) – 250 horas.(Permanente). 
 
7 – EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE 
• CURSOS DE EXTENSÃO EM ECOLOGIA  Período: 29/09 à 27/10/2007. 
• III SEMBIO – SEMANA DE BIOLOGIA   Período: 26 a 31 de agosto de 2007 
• I Workshop Interno sobre Ensino de Pós-Graduação: abril-2007 
 
8 – INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA  
• INTERNACIONAL-  
   -em 2007.1, o curso recebeu um aluno oriundo da Santiago de Compostela e em 2007.2, dois     

alunos encaminhados pela Universidade de Coimbra/Portugal;  
   -em 2007.1, três alunos deste Curso participaram do Programa de Intercâmbio, um deles na 

Universidade de Coimbra/Portugal, outro na Universidade de  Espanha e um terceiro, ainda em 
curso, na Inglaterra. 

• MOBILIDADE ESTUDANTIL – em 2007.1 o curso enviou um aluno para a Universidade Federal de 
Minas Gerais,  para um período de dois semestres;   
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9 -CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE 
 
• Convênio UFBA/Plantações Michelin LTDA (Dept. Botânica) através dos Termos Aditivos: 

Projeto: “Estudos Florísticos e Ecológicos das Briófitas da Reserva Ecológica das Plantações 
Michelin da Bahia LTDA, Baixo Sul, Bahia, Brasil”. 
Projeto: "Dinâmica espacial da diversidade de polinizadores e flora associada: heterogeneidade de 
habitats e conectividade funcional no Corredor da Mata Atlântica (CCM-BA)"  

• Convênio UFBA/ CETREL S.A./FAPEX através do  Projeto: “Estudo Temporal Interdisciplinar da      
Vida Bentônica Oceânica sob a influência dos Emissários Submarinos da CETREL e da LYONDELL 
(Ciclo 2007)”. 

•  Convênio UFBA/CODEBA/FUNDAÇÃO ADM  através do Projeto: Programa de Monitoramento da 
Dragagem de Manutenção do Porto Organizado de Salvador. 2007. 

 
 Pós-Graduação: 
• Oferecimento de disciplina e participação em banca examinadora: 
     Dra. Eileen Lacey – University of California at Berkeley  
     Dra. Patrícia Ferreira Monticelli – USP – Oferecimento de disciplina 
     Dra. Renata Pardini – USP (PPG Zoologia) 
• Pesquisador Visitante: Doutorando José Wellington Alves dos Santos - University of California at 

Berkeley. 
• Colaboração Científica:  
  Dra. Elizabeth Höfling – USP 
 Dra. Sabine Renous – Musem National d’Histoire Naturelle (Paris – França) 
 Dra. Anick Abourachid – Museum National d’Histoire Naturelle (Paris – França) 
• Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente - Universidade 

Estadual de Feira de Santana. 
• Programa de Pós-Graduação em Botânica - Universidade Estadual de Feira de Santana. 
• Centro de Pesquisa em Filosofia da Natureza e Estudos da Ciência da Universidade de Copenhague;  
• Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo; 
• Universidade do Porto, Portugal - convênio CNPq x ICCTI 
• Universidade de Strassburg 
• Universitá degli Studi di Napoli Federico II – Itália 
• Rede Baiana de Metrologia (RBME) – Brasil/Salvador 
• Departamento de Biologia Marinha da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
• Universidade Católica de Salvador 
• Laboratório de Hidrodinâmica e Sedimentologia Costeira e Estuarina, do Instituto   de Geociências 

da UFBA  
• The University of Sydney, Austrália) 
• Sciences de lhabitat, Pêches et Océans, Canadá 
• Tjärnö Marine Biological Laboratory, Suécia. 
 
10 – PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS A UNIDADE 
 

 XII Prêmio Jovem Cientista - Gestão sustentável da biodiversidade:desafio do milênio. 
(Orientadora Profa. Iracema Andrade Nascimento) da 2ª colocada na categoria : Graduado - 
Joana Fidélis da Paixão (Egresso do Programa), CNPq, Fundação Roberto Marinho. 

 
 Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica 2007 - Região Nordeste, FINEP - Financiadora de 

Estudos e Projetos LABIOMAR – Lab. Biologia Marinha e Biomonitoramento da UFBA. (Profa. 
Iracema Andrade Nascimento) 

 
11 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Pós-Graduação: Principal problema recorrente que afeta a rotina e a expansão das atividades do 
Programa de Pós-Graduação:  limitação de espaço físico e infra-estrutura áudio-visual, contando 
apenas com o horário das 15 às 18 horas. No ano de 2008, com a implantação efetiva do Doutorado, 
será necessária uma sala extra para ministrar as disciplinas ainda que no horário das 15 às 18h.  

 
Trabalhos publicados no período 

 - Departamento da Botânica: 3 
 - Departamento de Zoologia: 21 
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 - Departamento de Biologia Geral : sem informação 
 
Livros e/ou Capítulos de livros 
- Departamento da Botânica: sem informação 
 - Departamento de Zoologia: 11 
 - Departamento de Biologia Geral : sem informação 

 
Trabalhos apresentados em congresso 
- Departamento da Botânica: 33 
- Departamento Zoologia: 39 
- Departamento de Biologia Geral : sem informação 

 
12 - PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO 2008  
 
• Inicio das ações pertinentes à implementação dos compromissos assumidos para o alcance das 

metas do REUNI no âmbito do Instituto de Biologia 
• Eleição da nova Diretoria do Instituto de Biologia para o Quadriênio 2009-2012 
• Efetivação dos ajustes no currículo do Curso de Ciências Biológicas, considerando as normas da 

Universidade; ampliação das parcerias e convênios para fins de estágio curricular, com vistas a 
inserção cada vez maior dos estudantes em experiências relativas ao campo de trabalho do 
biólogo; Sistematização dos dados documentais do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, 
bem como da interação deste órgão com os Departamentos envolvidos no curso, de modo a 
otimizar as condições de atendimento aos critérios de avaliação do MEC 

• Consolidação do Doutorado em Ecologia no Programa. 
• Consolidação do Mestrado em Diversidade Animal. 
• Fomento ao acolhimento de bolsistas de pós-doc. 
• Ampliação da cooperação inter-intitucional 
• Ampliação de convênios com instituições de pesquisa nacionais e internacionais 
• Aumento da produção técnica especializada: publicações de artigos pelo corpo discente e 

docente 
• Ampliação da Divulgação dos produtos dos cursos junto à sociedade civil (resultados de pesquisas 

na mídia impressa e cursos de extensão). 
 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL – ICAD 
 
1. Metas definidas para o ano de 2007 
 

a. Finalização do pavilhão de laboratórios  
b. Aquisição dos livros para bilbioteca 
c. Implantação dos laboratórios de ensino 
d. Realização de concurso público para servidores técnico-administrativo 
e. Realização de concurso para docentes 

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

a) A meta (a) foi cumprida, com a finalização do prédio que deverá ser entregue no mês de 
janeiro/2008, estando em fase de acabamento. 

 
b) A meta (b) foi não foi  cumprida, tendo tido apenas a aquisição de alguns livros no primeiro 

semestre, estando longe de atender as necessidades dos alunos. Somente em 
novembro/2007 é que foi possível a aquisição da totalidade de livros colocados como 
prioridade pelos docentes, os quais já foram empenhados, mas não ainda não foram 
entregue. 

 
c)  A meta (c) foi parcialmente cumprida, embora a maior parte dos equipamentos só tenha 

chegado na unidade no segundo semestre, principalmente para os laboratórios de química e 
biologia. Os laboratórios de física e geologia já possuem alguns equipamentos, entretanto 
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ainda há necessidade de complementação. restante empenhado, com previsão de chegada 
para janeiro e fevereiro/2008 

 
d)  A meta (d) foi cumprida integralmente, com a realização e chegada dos servidores previstos 

para a unidade partir de maio/2007. Em dezembro/2007 foi autorizado pelo MEC abertura 
de novo edital para realização de concurso para servidores, com isso teremos um quadro 
mais de acordo com o crescimento do campus. 

 
e) Em agosto/2007 foi autorizada o provimento de mais 36 vagas para o campus de Barreiras, 

entretanto foram autorizadas para abertura de edital para concurso apenas 5 das 36 vagas. 
Foi realizado o concurso para essas 5 vagas e em dezembro de 2007 foi autorizada a 
publicação de edital para as 31 restantes, 

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

 
Durante o ano de 2007 os colegiados dos cursos concluíram os projetos acadêmicos para 

curso de graduação do ICADS, sendo os mesmos submetidos à Câmara de Graduação para aprovação. 
O processo de aprovação encontra-se em andamento, esperando ser concluído no primeiro semestre 
de 2008. 

 
Dentre as ações desenvolvidas para melhoria do ensino de graduação destacam-se: 

 
a) Orientação pela Coordenação Acadêmica aos novos servidores integrados ao NUPAC, 

estabelecimento de funções e rotinas. 
b) Organização do setor a partir da estruturação dos arquivos de cadernetas, provas finais, 

correspondências. 
c) Organização de arquivos e sua disponibilização para os diversos Colegiados de Curso, com 

isso constituindo o local de sua documentação e acervo físico. 
d) Criação de uma versão eletrônica da Caderneta das Disciplinas para facilitar o 

preenchimento da mesma pelos docentes. 
e) Planejamento acadêmico dos semestres 2007.1, 2007.2 e 2008.1 com elaboração dos 

horários das aulas junto com os Colegiados dos Cursos e professores de Áreas de 
Conhecimento específicas; ofertas de disciplinas e alocação dos docentes no SIAC. 

f) Mapeamento da ocupação de salas e laboratórios e seu cadastro no Módulo NOTAS do SIAC. 
g) Orientação, acompanhamento e apoio aos processos de matrícula, andamento de processos 

acadêmicos e reuniões de colegiados. 
h) Elaboração de editais internos e abertura de processos para Seleção de Professores 

Substitutos nos semestres 2007.1 e 2007.2 em conjunto com os Coordenadores de Cursos e 
encaminhamento dos processos de renovação dos contratos para o semestre 2008.1. 

i) Apoio à realização de Concursos Públicos para docentes. 
j) Auxílio na revisão e reestruturação dos projetos curriculares dos cursos. 
k) Realização de reuniões com os alunos a fim de diagnóstico sobre orientação acadêmica e 

avaliação do processo ensino-aprendizagem, bem como para discussão sobre a dedicação e 
posturas acadêmicas.  

l) Realização da 1ª Jornada de Informação Profissional do ICADS/UFBA direcionada a 
concluintes do ensino médio das escolas de Barreiras e região com a participação dos 
docentes e Coordenadores de Colegiados dos Cursos. 

m) Apoio à organização da I Semana de Ciência de Tecnologia do ICADS. 
n) Levantamento e análise de dados sobre desempenho acadêmico dos semestres 2006.2 e 

2007.1 
o) Reunião com os professores para discussão do processo ensino-aprendizagem e 

apresentação dos dados levantados a partir das reuniões com os alunos.  
 

4. Principais projetos de pesquisa 
 
Durante o ano de 2007 o ICADS teve aprovado 06 projetos de pesquisa, junto ao  CNPq e 01 

junto a FINEP. Segue abaixo a lista de projetos: 
 
1. Desenvolvimento de Óxidos Nanoestruturados para Aplicação em Sensores Amperométricos 

Utilizando Template-Membranes Projeto Aprovado no Edital CNPq/MCT n° 09/200.  
Coordenador: Prof. Dr. Poty Rodrigues de Lucena 
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2. “Procedimentos Analíticos em Fluxo para monitoramento de Espécies Inorgânicas e 
compostos Fenólico em Águas de Abastecimento da região do Oeste da Bahia” – Projeto 
aprovado pelo CNPq Universal -15/2007, Coordenador: Prof. Dr. Oldair Donizette Leite 

 
3. Síntese e Caracterização de Catalisadores Heterogêneos Empregados em Processos de 

Alquilação e Acilação” – Projeto aprovado pelo CNPq Universal -15/2007, Coordenador: Prof. 
Dr. Valdeilson Souza Braga 

4. Desenvolvimento de metodologia para monitoramento de contaminação das águas 
subterrâneas - Projeto aprovado pelo CNPq Universal -15/2007. Coordenador: Prof. Dra. 
Joana Angélica Guimarães da Luz 

5. Evolução Estrutural dos Granulitos do Cráton do São Francisco, Porção NW do Bloco de 
Jequié: Um Estudo com Aplicação da Difração de Raios x, Elétrons e Anisotropia de 
Suscetibilidade Magnética. - Projeto aprovado pelo CNPq Universal -15/2007. Coordenador: 
Prof. Dr. Harrizon Lima de Almeida 

6. Da ordem à desordem: A influência dos fenômenos de curto alcance na estrutura e 
propriedades de sistemas óxidos. Projeto aprovado pelo CNPq Universal -15/2007. 
Coordenador: Prof. Dr. Poty Rodrigues de Lucena 

7. Instalação de Infra-estrutura de Pesquisa e Pós-Graduação nos campi regionais da 
Universidade Federal da Bahia. Aprovado junto à FINEP. 

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

 
Cursos, eventos, projetos e programas concluídos e/ou iniciados em 2007 

Modalidade Carga 
Horária 

Curso/Seminário Caracterização 

Evento:  Seminário 2 horas Diversidade Feminina no Mundo do Trabalho: 
Relações Sociais de Gênero e Proteção Legal 

Eventual 

Evento:  Mesa redonda 3 horas Águas do Oeste, Águas do Planeta Eventual 

Evento: Conferência e 
mesa redonda 

40 horas I Semana da Matemática Permanente 

Evento: Seminário 4 horas I Seminário Espaço e Tempo da Geografia no 
Oeste Baiano 

Eventual 

Evento: Encontro 20 horas VI Semana do Meio Ambiente & I Encontro 
Acadêmico-Científico                                      
de  Meio Ambiente 

Permanente 

Curso 12 horas Estatística usando o Excel (turma 2) Eventual 

Curso 60 horas Matemática do Ensino Fundamental e Médio Eventual 

Evento: Jornada 60 horas I Jornada de Inf. Profissional ICADS Permanente 

Curso 20 horas Filosofia p/ ensino fundamental e médio Eventual 

Projeto  Sarau: resgate cultural de Barreiras/BA Permanente 

Recepção aos calouros 30 horas Recepção Calourosa Permanente 

Programa: permanecer  O meio ambiente no século XXI e as 
implicações sócio-político-econômicas para o 
desenvolvimento sustentável 

 

Programa: permanecer  O professor no ensino médio de química em 
Barreiras e o uso experimentos, baseado em 
materiais alternativos, como ferramenta de 
motivação e inclusão do aluno no processo 
de ensino-aprendizagem. 

 

Programa:  permanecer  Tópicos em estatística  

Programa:  permanecer  Qualidade do ensino de Física em 
Barreiras/BA 
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Programa:  permanecer  Intervenção diagnóstica do estado de 
conservação de uma área pertencente ao 
ICADS-UFBA às margens do Rio Grande em 
Barreiras 

 

Programa:  permanecer  Temas Contemporâneos e Agricultura 
Familiar 

 

Programa:  permanecer  Qualidade do Ensino de Matemática em 
Barreiras e Região 

 

Programa:  permanecer  Saberes tradicionais e biodiversidade: o uso 
popular das plantas no cotidiano e no 
imaginário das comunidades tradicionais do 
cerrado 

 

 
6. Perspectivas para o exercício de 2008  
 
1) Finalização dos projetos pedagógicos dos cursos do ICADS 
 
2) Inauguração do Novo Campus da UFBA em Barreiras, com a entrega do prédio de laboratórios 

previsto para março/2008 e finalização dos dois pavilhões de aula (dezembro/2008).   
 
3) Aumento do oferecimento de vagas, com a abertura dos cursos de Física, Matemática, 

Engenharia Civil e o Bacharelado em Ciência e Tecnologia, a serem incluídos no próximo 
vestibular. 

 
Além das ações acima uma série de atividades estão programadas para o Campus Reitor 

Edgar Santos em Barreiras, apresentados na tabela abaixo. 

 
 
 

Modalidade Data de Início/Término Curso/Seminário Caracterização 

Curso Janeiro ou março/ 2008 Filosofia p/ ensino fundamental e médio Eventual 

Curso 10/04 a 15/04/2008 Estatística usando o excel  Eventual 

Curso 10/06 a 15/06/2008 Análise de Regressão Eventual 

Curso 10/09 a 15/09/2008 Análise de Regressão (turma 2) Eventual 

Curso Março/2008 Inglês I e II Permanente 

Curso Março/2008 Espanhol I e II Permanente 

Curso Março/2008 Francês I Permanente 

Curso Março/2008 Compreensão e Interpretação de Texto Permanente 

Evento: 
Congresso 

04 a 06/09 de 2008 I congresso Regional de Ciências 
Empresarias 

Permanente 

Evento: 
Encontro 

Maio / 2008 Encontro de Extensão Permanente 

Projeto Março a novembro Sarau: resgate cultural de Barreiras  
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO 
 
1) Metas definidas para 2007. 
 

Com base no planejamento da Universidade Federal da Bahia foi desenvolvido um 
planejamento estratégico para o Instituto de Ciência da Informação/ICI no ano de 2007, priorizando 
algumas metas: 
 

a) Fortalecimento da pesquisa na pós-graduação, aumento da inserção da graduação no 
processo da pesquisa; 

b) Ampliação da oferta de estágio para o alunado; 
c) Institucionalização do Núcleo de Extensão e do Núcleo de Laboratórios no ICI; 
d) Realização e participação em eventos; 
e) Apoio às ações do Centro Acadêmico de Biblioteconomia e do Diretório Acadêmico de 

Arquivologia. 
f) Criação de uma disciplina, ou de um projeto de extensão, ou outra forma ainda ser gerida, 

acerca do que vem sendo denominado pela Escola de Música (EMUS) da UFBA de 
“arquivologia musical”. 

g) Implementação do Regimento Interno do Colegiado do Curso de Graduação em Arquivologia 
e Implementação do Regulamento de Estágio do Curso de Graduação em Arquivologia; 

h) Revisão final e reenvio do projeto de Reformulação dos Cursos, para sua implementação em 
2008.1. 

i) Avaliação de interesse e possibilidade de se estabelecer alguma espécie de relação 
institucional que beneficie a Gerência de Patrimônio da União e os discentes de 
arquivologia, talvez numa ação/organização de acervo documental do Patrimônio da União. 

 
As metas poderiam ser muito mais intensificadas, entretanto há limitações financeiras, de 

infra-estrutura e de recursos humanos. 
 
 
2)  Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas. 
 
2.1)  Ações implementadas 
 

a) Para o fortalecimento da pesquisa, realizaram-se seminários internos, os quais ajudaram 
disseminar o conhecimento científico e a integrar os grupos de pesquisa. Atualmente o ICI 
conta com dez grupos de pesquisa no CNPq, devidamente certificados pela UFBA. 

b) Oferta de estágio: para atingir esta meta vários convênios e acordos foram mantidos e/ou 
efetivados em 2007 com instituições como a Fundação João Fernandes da Cunha, CIEE, 
Ministério Público Federal, Procuradoria da República da Bahia, Fundação Pedro Calmon, 
entre outros, o que vem atendendo a demanda do estágio curricular e extracurricular. 

c) Em 2007 a Congregação institucionalizou os Núcleos de Extensão e os de Laboratórios. O de 
Extensão vem possibilitar a inserção dos professores aposentados, conforme Resolução do 
CONSEPE/06. O Núcleo de Laboratório é integrado pelos Laboratórios Acadêmico de 
Informática e o Laboratório de Preservação, Conservação e Higienização. Há previsão para a 
efetivação do Laboratório de Editoração. 

d) Continuam em andamento conversas informais e busca de alternativas para acordos com o 
Professor Pablo Sotuyo (EMUS) para atender ao tema “arquivologia musical”. 

e) A meta Implementação do Regimento Interno do Colegiado de Arquivologia e do 
Regulamento de Estágio do Curso de Graduação em Arquivologia foi alcançada e os 
documentos já constam no sítio eletrônico do curso de Arquivologia e farão parte de 
publicação comemorativa dos 10 anos do ICI com o apoio da EDUFBA e serão distribuídos aos 
alunos ingressos em 2008.1. 

f) Implementar os processos de Reformulação Curricular dos Cursos de Graduação em 
Arquivologia e o de Biblioteconomia.  

 
2.2)  Avaliação das ações não implementadas 
 

a) Com a troca da chefia da Coordenação de Administração da Gerência de Patrimônio da 
União na Bahia, 2006, houve um longo período em que estas intenções ficaram paralisadas, 
levando ao abandono da idéia. 
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b) O processo de Reformulação Curricular do Curso de Graduação em Arquivologia continua em 
trâmite. Em parte devido à greve dos servidores técnico-administrativos, mas também em 
função das mudanças que poderiam advir do REUNI (o processo iniciou-se antes do decreto 
sobre o REUNI) o que levou a aguardar o encaminhamento e as decisões acerca das 
mudanças na UFBA e no ICI. 

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

O corpo docente do ICI da pós-graduação e graduação vem ampliando sua capacidade de 
produção na medida em que novos projetos de pesquisas vêm sendo implementados, produzindo 
mais publicações, contribuindo para inovação e criação de novas visões do conhecimento das 
ciências de informação. 

 
Retorno do doutorado: Professora Nídia Lubisco – Universidade Carlos II; Professora Maria 

Isabel de Jesus Sousa – FACED/UFBA. 
 
Com o aumento do número de professores qualificados, ocorreu uma intensificação da 

produção docente do PPGCI. O corpo docente vem aumentando a inserção dos discentes em seus 
projetos de pesquisas, levando-os a uma articulação mais produtiva o que ampliou em 2007 a 
publicações de co-autoria com os orientandos. 

 
Continuam em andamento os projetos de reformulação dos cursos de graduação de 

Arquivologia e Biblioteconomia sob a coordenação dos respectivos colegiados. 
 
Todas estas atividades são importantes para fomentar a vivência do alunado na vida 

acadêmica, habilitando-os para a pesquisa científica. 
 
4) Destaques em relação ao ensino de graduação e pós-graduação. 
 

a) O Programa de Pós-graduação do ICI/PPGCI recebeu nota 4(quatro) da CAPES 
b) Participação de docentes em bancas examinadoras de Dissertações e teses; 
c) Prêmio PIBIC 
d) Participação de professores como avaliadores de artigos para revistas nacionais e 

internacionais. 
e) Participação de professores do ICI em comissões científicas para avaliar trabalhos a serem 

apresentados em eventos. 
f) Realização de processo seletivo com aprovação de 14 novos mestrandos para o PPGCI, que 

deverão integrar seu corpo discente no ano letivo de 2008. 
g) Aquisição e atualização de equipamentos de multimídia em todas as salas de aulas como 

apoio acadêmico ao ensino. 
h) Elaboração e implementação da Resolução 01/2007 do Colegiado do Curso de Graduação em 

Arquivologia relativa ao Regimento deste Colegiado e Regulamento de Estágio Curricular 
i) Elaboração e implementação da Resolução 02/2007 do Colegiado de Arquivologia relativa ao 

Trabalho Final de Curso/TFC. 
 
5)  Principais Projetos de Pesquisa 
 

Os projetos de pesquisas vêm intensificando-se com a ampliação do quadro de professores 
doutores e credenciamento de grupos de pesquisas. Todos os dez grupos estão com projetos de 
pesquisas relevantes e, portanto, de interesse para o ICI. Destacam-se os projetos: 
 

a) Continuação dos estudos/pesquisas para elaboração do livro “A Memória da UFBA” com 
lançamento previsto para o ano de 2008. 

b) “Mapeamento da Informação para construção de possíveis indicadores de investimentos em 
C&T na Bahia” (Marilene Abreu) 

c) “Ciranda da Leitura: espaços (in)pactos, carências na perspectiva da inclusão social” (Vanda 
Angélica); 

d) “Pós-graduação em Ciência da Informação: egressos, trabalho, formação e contribuição para 
o fortalecimento da área” (Aida Varela Varela); 

e) “Elementos da informação para a história na UFBA” (Rubens Ribeiro Silva). 
 
6)  Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão. 
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A principal ação de extensão foi institucionalizar o Núcleo de Extensão realizada em 2007 

 
Dentre os projetos de extensão de caráter permanente tem-se a “Feira de Livro do ICI” em 

2007 que já está em sua sexta edição com a participação ativa do alunado. 
 

Ainda como extensão professores dos Departamentos de Documentação e Informação/DDI e 
de Fundamentos e Processos Informacionais/DFPI participaram e promoveram seminários, oficinas e 
palestras. 
 
Além de outras ações de extensão destacam-se: 
 

a) Participação dos professores no VIII ENANCIB e no VII CINFORM; 
b) Participação de professores e alunos do ICI no XXI Seminário Estudantil de Pesquisa. 
c) Participação de professores do ICI no evento em homenagem à professora Denise Tavares. 
d) Participação da Diretoria no VIII Congresso da ISKO (International Society for Knowledge 

Organization) na cidade de Lion/Espanha. 
e) Participação de Professores no XII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, 

apresentando trabalhos. 
f) Participação no II Seminário Interno de Educação à Distância da Universidade Federal da 

Bahia. 
g) Coordenação do Curso de Extensão “Leitura e Metacognição no Processo de Indexação” 

 
7)  Eventos relevantes realizados pela unidade 
 

a) Calourada 2007. Além de participar da programação realizada pela UFBA, houve uma 
programação interna com seminários e palestras para recepcionar especificamente os 
calouros de biblioteconomia e de arquivologia. 

b) Promoção e realização do VII CINFORM com o tema: Informação, humanização e 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

c) Realização do VIII ENANCIB em Salvador. 
d) Lançamento da revista eletrônica do ICI: “Ponto de Acesso” (nome escolhido através de 

concurso sendo ganhador um aluno de graduação). 
e) Lançamento do novo site do ICI; 
f) Apoio e participação no I Simpósio Baiano de Arquivologia promovido pela Associação dos 

Arquivistas da Bahia/AABA. 
g) Apoio e participação na Semana do Arquivista promovido pela Associação dos Arquivistas da 

Bahia/AABA. 
h) Apoio e participação no I Seminário CRIDI de Pesquisa, promovido pelo Grupo de Estudos 

sobre Cultura, Representação e Informação Digitais (CRIDI) 
 
8)  Intercâmbio de natureza acadêmica  
 

Foram mantidos os intercâmbios realizados em 2006. 
 

 Em 2007 houve reunião com a direção da Fundação Pierre Verger, a fim de estabelecer 
intercâmbio que possa beneficiar o corpo discente de Arquivologia. 
 
9)  Convênios, cooperação e parcerias de que participe a Unidade 
 

 Os convênios e parcerias realizadas em 2006 foram mantidos em 2007. Vale ressaltar a 
assinatura do convênio com a Université Sophia – Nice/França para desenvolver Programa de 
Intercâmbio e Cooperação em todas as áreas acadêmicas oferecidas por ambas as 
universidades (UFBA e Univ. Sophia). 

 Convênio com a UCSAL para utilização do Núcleo de Arquivologia da FAMED/ICI dos alunos 
de História da UCSAL. 

 
10)  Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados à Unidade 
 

a) Prêmio PIBIC à discente Marilina de Araújo Freitas Oliveira com o trabalho: “Uso do Portal 
da CAPES entre os pesquisadores brasileiros da Ciência da Informação”. 
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b) Segundo lugar no XI ENEARQ – Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia pela 
discente Lívia Ferreira Tosta pela comunicação oral do plano de trabalho “Criação de sítio 
eletrônico experimental de dados relativos à coleções/documentos especiais dos acervos 
públicos de Salvador”. 

c) Comenda Maria Quitéria da Câmara Municipal de Salvador à Professora Vanda Angélica da 
Cunha. 

 
11)  Informações complementares 
 

a) Participação do ICI na Diretoria da ABECIN: Presidente Lídia Brandão Toutain (atual diretora 
do ICI), Tesoureira Marilene Abreu Barbosa (professora do DFPI)  

b) Professora Henriette Gomes (professora do DDI) foi eleita Secretária Executiva da ANCIB 
c) Participação de docentes em bancas de Comissão Julgadora para concurso público dentro da 

UFBA e em outras instituições na Paraíba, em Minas Gerais; 
d) A professora Vanda Angélica da Cunha foi eleita “Membro da Academia Baiana de 

Educação”. 
e) Participação do ICI, através do Colegiado de Arquivologia, no CONARQ - Conselho Nacional de 

Arquivologia. O Coordenador deste Colegiado representa a UFBA neste Conselho. 
f) Produção bibliográfica: durante o ano os professores do ICI produziram: 6 livros, 20 capítulos 

de livros, 21 artigos de periódicos, 8 resumos, apresentaram 28 trabalhos em Congressos 
Seminários, Simpósios, além de organizar 4 publicações, prefaciar livros e participar de 
Comissões técnicas e científicas analisando produções de outros profissionais. 

g) Professores do ICI foram convidados a proferir palestras em instituições brasileiras e 
estrangeiras, como a realizada durante o ISKO – Seminário Internacional sobre Conhecimento 
promovido pela Universidade de Leon/Espanha; na Câmara Municipal de Camaçari; na 
Biblioteca Pública do Estado e durante a Semana Nacional da Biblioteca. 

h) Professoras do DFPI foram eleitas sócias beneméritas da Associação dos Arquivistas da Bahia 
i) Liberação de 4(quatro) professores para participar do Doutorado Multidisciplinar “Difusão do 

Conhecimento” da Faculdade de Educação/UFBA. 
 
12)  Perspectivas para o exercício de 2008. 
 

a) 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”. 

b) Ajustes finais e prosseguimento da tramitação do projeto de Reformulação Curricular do 
Curso de Arquivologia para sua implementação em 2009.1. 

c) Organização de Oficina Visual, num primeiro momento, seguida de Seminário sobre 
Preservação de Documentação e de Imagem em Movimento. 

d) Apoio e participação na Semana do Arquivista de 2008. 
e) Apoio e participação no XII ENEARQ – Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia que 

acontecerá em Salvador em 2008. 
f) Publicação de coletânea de legislação pelo Colegiado de Arquivologia no ano de 2007, para 

ofertar aos calouros de 2008.1 
g) Comemorações dos 10 anos do ICI que coincide com os 10 anos de criação do Curso de 

Arquivologia. 
h) Participação na Recepção Calourosa 2008.1 
i) Continuar Intensificando os contatos com outras universidades brasileiras e estrangeiras e 

outras instituições para a celebração de convênios e parcerias. 
j) Agilizar ações para melhoria da Biblioteca do ICI 
k) Manutenção do prédio ICI/Ondina instalando os demais laboratórios já institucionalizados. 
j) Estudos para implementação do Doutorado 

 

INSTITUTO DE FÍSICA 
 

O exame das atividades desenvolvidas na instituição durante o período deve ser realizado sob 
as seguintes premissas: 

 

• A criação do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) 
em abril de 2007 se constituiu, efetivamente, em um projeto de reforma universitária – 
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após décadas de impasses que resultaram no enfraquecimento do ensino superior público e 
no crescimento de entidades privadas, a maioria oferecendo ensino de baixa qualidade. O 
processo de adesão ao Programa REUNI, ao ver da Congregação do Instituto de Física, 
resultou em uma série de equívocos, não somente na UFBA, mas, também, em outras 
universidades federais. 

• As marchas e contramarchas no processo de adesão ao Programa REUNI levaram à 
paralisação, na UFBA, de  decisões sobre várias questões relevantes para o seu futuro, 
entre as quais podemos citar: a discussão do papel das fundações de apoio; a definição de 
um plano diretor; a revisão do seu estatuto e a elaboração de um novo regimento, entre 
outras. Ressalte-se que essas questões estavam todas incluídas em proposta aprovada pelo 
CONSUNI, por iniciativa da administração superior, de realização de um Seminário Geral da 
UFBA. Esse seminário não foi realizado, atropelado pelas emergências do programa REUNI. 

• A substituição de servidores docentes e técnico-administrativos que deixaram o ambiente 
universitário por falecimento/aposentadoria tem sido feita tão lentamente que as 
carências de pessoal agravaram-se, o que nos permite antever dificuldades praticamente 
insuperáveis no próximo ano, em particular quanto ao funcionamento da biblioteca e dos 
cursos de pós-graduação sediados na unidade; da mesma maneira, o número excessivo de 
professores substitutos tem causado enormes dificuldades para o planejamento e a 
qualidade das atividades dos departamentos, em particular no ensino de graduação. Essas 
questões, já indicadas em anos anteriores, continuam sem solução. 

• As instalações físicas do Instituto de Física, com mais de 40 anos de uso, estão em processo 
de acentuada deterioração, principalmente no que se refere à estrutura e instalações 
elétricas e hidráulicas. Note-se que não se trata apenas de manutenção básica, mas de 
uma revisão completa da estrutura e das citadas instalações. Ademais, a incorporação de 
novas atividades, particularmente aquelas de natureza experimental, exige a ampliação do 
espaço físico da instituição.  

 

Principais atividades realizadas em 2007 
 

Entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no período merecem destaque: 

 Ensino de Graduação e Pós-graduação 

• Melhoria dos laboratórios didáticos de disciplinas básicas (utilizados por estudantes 
de Física e de muitos outros cursos, aproximadamente 2.000 alunos/semestre) com a 
compra de novos equipamentos e a revisão de roteiros de experimentos; 

• Proposta de reestruturação curricular desenvolvida pelo Colegiado dos Cursos de 
Graduação em Física – Diurno; 

• Implantação efetiva da modalidade Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
Física, com o ingresso da primeira turma; 

• Realização da 1a Escola de Inverno da Pós-Graduação em Física, em julho/2007; 

• Incorporação da área de Oceanografia Física ao Programa de Pós-Graduação em 
Geofísica; 

• Evolução do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, 
com a obtenção do conceito 5 emitido pela CAPES.   

 

Atividades de Extensão 

• Organização e realização da Olimpíada Brasileira de Física-2007 no Estado com 
expressivo crescimento do número participantes, envolvendo 303 escolas, 80 
municípios e 10.500 alunos; 

• Organização e realização dos Cursos de Astronomia – Uma visão atual da Astronomia 
III e IV; 

• Participação institucional no Programa Permanecer com o Projeto Monitoria, 
contemplado com apenas uma bolsa das 21 solicitadas; 

• Participação na revitalização do Museu de Ciência e Tecnologia e na orientação de 
bolsistas;  
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• Organização, juntamente com as universidades públicas estaduais do 1° Encontro 
Baiano de Física, a ser realizado em abril/2008; 

 
Atividades de Pesquisa 

• Na pesquisa, foi dada continuidade aos planos de trabalho e à publicação de 
resultados em revistas especializadas nacionais e internacionais; docentes do IFUFBA 
participaram de vários eventos (com ampla participação de estudantes de graduação 
e pós-graduação) e, em particular, da organização do Swedish-Brazilian Workshop on 
Advanced Functional Materials, realizado em agosto/2007 em Salvador-BA e do 5th 
International Workshop on Bulk Nitride Semiconductors, realizado em 
setembro/2007 em Itaparica-BA; 

• Continuidade e ampliação do Programa PRODOC/FAPESB/CNPq com a incorporação 
de um novo pesquisador;  

• Ampliação das atividades de iniciação científica, inclusive com a premiação de 
trabalho apresentado;  

• Consolidação do Grupo de Oceanografia Física, com a contratação via concurso 
público de mais um docente; ampliação e readaptação dos espaços do Laboratório de 
Física Nuclear Aplicada com recursos de projeto de pesquisa; 

• Instalação de medidores de irradiação solar no pavimento superior do prédio 
principal, iniciando uma nova área de pesquisa aplicada; participação na elaboração 
de projeto com o governo do Estado da Bahia – SECTI e a Universidade Estadual de 
Feira de Santana, de criação de um Centro Vocacional Tecnológico visando o 
desenvolvimento de técnicas e materiais para captação de energia solar e formação 
de recursos humanos;  

• Instalação de um telescópio no Laboratório de Física Nuclear Aplicada para a 
realização de observações astronômicas; 

• Continuidade das ações no sentido da implantação efetiva do Projeto Multi-Usuário 
de Microscopia Eletrônica;  

• Desenvolvimento de ações para a implantação dos Laboratórios de Física de 
Superfícies e de Espectroscopia Atômica e Molecular. 

 
No plano administrativo, mesmo considerando a escassez de recursos, foram realizadas 

ações de manutenção básica e de readaptação de espaços em vista de novas atividades. Em 
particular podem ser citados: pintura, substituição de divisórias e reforma do piso e do forro de 
espaços do 1°, 2° e 3° andares do prédio principal do IF, em particular de espaços utilizados pelos 
laboratórios didáticos. 
 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
 
 
1- Introdução  
 

O Instituto de Geociências (IGEO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) iniciou em 1970, 
com os cursos de graduação em geologia e geografia e dois mestrados - um em geofísica e outro em 
sedimentologia. Ocupava então uma área de aproximadamente 5.400 m2, oferecendo 100 vagas 
anuais para a graduação e, atendendo a cerca de 800 alunos-disciplina por semestre.  

 
Nestes 38 anos foram criados dois novos cursos de graduação (geofísica e oceanografia), dois 

doutorados (geologia e geofísica), e mais dois mestrados (geoquímica e geografia), inúmeros cursos 
de extensão, além do recém-criado curso noturno de geografia. Em 1981 foram acrescidos 1.800 m2 
a área construída (Bloco D), ocupado principalmente pelo Centro de Pesquisa em Geofísica e 
Geologia - CPGG. Atualmente o IGEO oferece à comunidade 190 vagas de ingresso anual, atendendo 
como instituto básico à cerca de 650 alunos-disciplina, em função das mudanças curriculares 
implantadas nos últimos anos. Complementando as atividades de ensino na graduação o IGEO 
participa do Programa de Licenciatura Especiais (PROLE) na área de geografia. 
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Em função das políticas impostas pelo governo, houve uma drástica redução no quadro de 
docentes e servidores e as vagas alocadas foram insuficientes para acompanhar o dinamismo do 
IGEO. Atualmente, o quadro docente é composto por 60 professores, sendo 43 doutores em regime 
DE, 18 mestres, 1 especialista e 1 graduado. O instituto dispõe de 58 funcionários, sendo 23 na área 
administrativa e 35 técnicos de nível superior, médio e fundamental. Cerca de 25% deste quadro é 
representado por profissionais que já cumpriram o tempo necessário para aposentadoria, alguns 
com processos em tramitação, outros em compulsória, e outros tantos que alcançarão este tempo 
nos próximos 5 anos. 

 
Globalmente as Geociências estão em franco crescimento e o IGEO-UFBA encontra um 

ambiente favorável para ampliar sua participação na formação de recursos humanos qualificados e 
geração de novos conhecimentos. Contudo, para caminharmos nesta direção, serão necessários 
investimentos na infra-estrutura e em recursos humanos. Atualmente, 100% dos alunos formados nos 
cursos de graduação do IGEO, fato que revela a grande demanda por estes profissionais na Bahia e 
no Brasil. Assim, a evasão nos cursos vem sendo diminuída progressivamente, elevando o número de 
alunos por turmas e exigindo do IGEO uma ampliação urgente do seu espaço físico e na quantidade 
de equipamentos disponíveis para as aulas. 

 
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 181 alunos nos 
cursos de pós-graduação (Geofísica (doutorado = 29) e (mestrado = 28)), (Geologia (doutorado = 41) 
e (mestrado = 32)) e (Geografia (mestrado = 51)) e conta-se com 20 pesquisadores nível 1 e 2 do 
CNPq. 

 
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 2007 no Plano de Desenvolvimento Institucional do IGEO (PDI-IGEO). 
Também, destaca-se que para realização de todas as atividades e recentes melhorias no IGEO 
contaram com irrestrito apoio de toda a Comunidade do IGEO, em especial do seu corpo de 
professores/pesquisadores. 
 
2- Metas definidas para o ano de 2007 

 
Metas definidas nas reuniões de Congregação e com base no PDI-IGEO 

1. Aumento na oferta de vagas de ingresso nos cursos de Oceanografia e Geofísica; 
2. Aumento do número de bolsas de alunos de graduação; 
3. Melhorias na Infra-Estrutura – Reforma e ampliação dos laboratórios de ensino e 

de pesquisa; 
4. Reforma, ampliação e climatização das salas de aulas e construção de um novo 

auditório; 
5. Melhorar a avaliação dos cursos de pós-graduação na CAPES; 
6. Melhoria do sistema de segurança predial e no entorno do IGEO (Instalação de 

câmaras, estabelecimento de rondas de segurança, etc); 
7. Melhoria do espaço de convivência dos alunos de graduação; 
8. Ampliação dos convênios existentes e estabelecimento de novas parcerias; 
9. Contratação de 29 novos professores e 24 servidores técnico-administrativos; 
10. Construção de novo prédio para abrigar a biblioteca e novos laboratórios de ensino 

e pesquisa; 
11. Melhoria e ampliação do acervo de livros, mapas e material bibliográfico da 

biblioteca; 
12. Aquisição de um ônibus com capacidade para 40 passageiros para viagens de 

campo; 
13. Disponibilizar infra-estrutura do IGEO para funcionamento do curso de Geografia 

noturno (biblioteca, laboratório de informática, cantina, almoxarifado de 
equipamentos, segurança, etc); 

14. Reforma das salas dos professores e da área administrativa da Direção, 
Departamentos e Colegiados. 

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

Para o cumprimento das metas estabelecidas, a Direção, Departamentos e Colegiados de 
Graduação e Pós-graduação desenvolveram esforços internos e externos no sentido de viabilizar os 
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recursos matérias, financeiros e humanos. Neste sentido, foram renovados e/ou estabelecidos novos 
convênios com entidades governamentais, não-governamentais e empresas privadas, tais como: 
Agência Nacional de Petróleo (ANP), PETROBRAS, FINEP, CNPq, CAPES, CODEVASF, Governo do 
Estado da Bahia, BATTRE, Prefeituras dentre outros.  

 
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 2007. Atualmente, os laboratórios de ensino de graduação de Geologia Geral, Mineralogia e 
Petrografia estão sendo reformados com recursos da UFBA e de convênio com a CBPM. 

 
Com relação às metas não implementadas, destaca-se a necessidade de contratação de 

professores e servidores técnicos-administrativos e a requalificação da infra-estrutura física com a 
construção de mais um bloco para abrigar a biblioteca e laboratórios de aulas e pesquisas. Para 
tanto, durante o ano de 2007 foram realizadas 14 (quatorze) reuniões com professores, funcionários 
e alunos com objetivo específico de discutir a participação do IGEO e da UFBA no Programa de 
Expansão e Reestruturação das Universidades Federais – REUNI e os seus reflexos no cumprimento 
dos objetivos e metas do IGEO. No item seguinte são apresentadas . 

 
4- Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e pós-graduação 
 

4.1- Melhorias na infra-estrutura-física predial e equipamentos 
 

Considerado um dos principais problemas do IGEO, manutenção predial recebeu atenção 
especial em 2007, sendo realizados levantamentos dos problemas e elaboração de projetos 
executivos para reformas. Para realização das reformas estruturais, além dos recursos do 
orçamento da UFBA, buscou-se o apoio de instituições ligadas ao setor de Geociências (ex: 
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Agência Nacional do Petróleo, dentre outras) e de 
pesquisadores do próprio IGEO. 

 
• Reforma geral da infra-estrutura física das salas dos Diretórios e Centros Acadêmicos 

de Geologia, Geografia, Geofísica e Oceanografia - Substituição de forro do teto, 
reestruturação da parte elétrica, colocação de rede lógica, substituição de portas, 
manutenção do piso e pintura geral; 

• Reforma da área da cantina - Pintura geral e manutenção da rede hidráulica e elétrica; 
• Reforma geral da infra-estrutura física de laboratórios de ensino de graduação – No 

início de 2007 foram elaborados projetos para reforma dos laboratórios de Mineralogia, 
Geologia Geral, Petrografia e Geologia Econômica. Estes laboratórios atendem a um 
contingente de mais de 1000 (mil) alunos de graduação anualmente (áreas de 
Geociências, Engenharias, Biologia) e não tinha sido reformado há quase 40 anos, desde a 
inauguração do IGEO no ano de 1970. A reforma dos laboratórios de Mineralogia, 
Geologia Geral e Petrografia foi iniciada em outubro de 2008. Neste período também foi 
concluída a reforma do Laboratório de Trabalhos de Campo; 

• Manutenção do sistema de refrigeração da biblioteca – No início de 2007 a biblioteca 
do IGEO estava com 06 (seis) aparelhos de ar-condicionados quebrados. Com apoio da 
Pró-reitoria de Planejamento da UFBA e recursos da própria Unidade foram adquiridos 03 
(três) aparelhos novos e realizada a manutenção dos demais. Atualmente, o sistema de 
refrigeração da biblioteca está funcionando de forma adequada. 

• Reforma geral da entrada principal e fachada do prédio do IGEO – Com apoio da Pró-
reitoria de Planejamento foi elaborado projeto executivo. A reforma contou com a troca 
de piso, reestruturação da entrada principal com a colocação de toldo, pintura da 
fachada frontal, reestruturação do jardim, colocação de bancos para convivência. 

• Reforma das escadas e sanitários – Todas as escadas do IGEO foram reformadas com 
pintura do piso e colocação de friso de sinalização anti-derrapante. Igualmente, os 
banheiros do Bloco-A foram reformados. Entretanto há necessidade urgente de reforma 
geral dos sanitários do piso térreo do Bloco-A, inclusive adequação para o uso por 
deficientes físicos.  

 
4.2- Cursos de curta duração e extensão para alunos da graduação: 
a- Processamento de dados geofísicos: FOCUS (dados sísmicos), OASIS MONTAJ (dados 

potenciais) e SU – Seismic Unix (dados sísmicos); 
b- Introdução ao geoprocessamento; 
c- Sistemas de Informações Geográficas Usando Softwares ARCGIS 9,2 e ARCVIEW 3,3; 
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4.3- Novas bolsas e orientação personalizada para alunos de graduação: 
a- Implantação de 28 (vinte e oito) bolsas do Programa Permanecer; 
b- Implantação de 24 (vinte e quatro) bolsas de Iniciação Científica PIBIC (CNPq e FAPESB); 
c- Implantação de 04 (quatro) bolsas de Pesquisa Prof. Milton Santos 
d- Ampliação do programa de orientação acadêmica personalizada na graduação; 
e- Aumento do tempo dedicado à orientação de alunos pelos professores. 

 
4.4- Outras ações para melhoria do ensino da graduação: 
a- Reforma de 5 laboratórios de ensino; 
b- Concentração das disciplinas dos cursos em um único período; 
c- 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, MIRABELA MINERAÇÃO); 
d- Divulgação dos cursos das Geociências na mídia; 
e- Discussões para adaptação curricular dos cursos de graduação tendo em vista a 
regulamentação da Resolução No 1010 do CONFEA; 
f- Incentivo a participação dos alunos no Programa de mobilidade Estudantil entre a 
IGEO/UFBA, UNICAM e UnB (dois alunos do curso de geologia IGEO participaram deste 
programa em 2007); 
g- Aquisição de livros para a biblioteca com recursos do PROLE na área de geografia. 
 

5- Destaques em relação ao ensino de graduação e pós-graduação 
 

No ano de 2007 os cursos de graduação tiveram importante redução da evasão e aumento do 
número de graduados, como reflexo do aumento das demandas pelos profissionais das geociências 
no Brasil. Também vem contribuindo para estes fatos, as reformas curriculares realizadas nos cursos 
de geologia e geografia e as demais ações, conforme citado no item anterior. Destaca-se neste caso 
que o curso de graduação em geofísica recebeu nos anos 2006 e 2007 a classificação quatro estrelas 
pelo Guia do Estudante (Editora Abril).  

 
Nas tabelas 1, 2, 3 e 4 são apresentadas informações consolidadas do desempenho dos 

cursos de graduação e pós-graduação do IGEO. 
 
 

 
Tabela 1- Alunos matriculados no primeiro/segundo semestre nos cursos de graduação do 
IGEO 

 
Geologia 

 
Geografia 
Linc/Bac  

 
Geofísica 

 
Oceanografia 

 
Total 

 
280/260 

 
241/254 

 
88/80 

 
83/82 

 
692/676 

 
 
 

 
Tabela 2- Alunos concluintes nos cursos de graduação do IGEO no ano 2007 

 
Geologia 

 
Geografia 
Linc/Bac  

 
Geofísica 

 
Oceanografia 

 
Total 

 
30 

 
21/18 

 
18 

 
* 

 
87 

 
* O curso iniciou suas atividades em 2004 e ainda não formou a 1a turma de profissionais. 
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Tabela 3- Defesas de Teses de Doutorado, Dissertações de Mestrado e 
Monografias de Especialização dos cursos do IGEO 
  

Geologia 
 

Geofísica 
 

Geografia 
 

Total 
 
Doutorado 

 
05 

 
02 

 
---- 

 
07 

 
Mestrado 

 
06 

 
07 

 
25 

 
38 

 
Especialização 

 
12 

 
---- 

 
---- 

 
12 

 
 

 
Tabela 4- Avaliação externas dos cursos de graduação e pós-graduação do IGEO  
  

Geologia 
 

Geofísica 
 

Geografia 
 

Oceanografia 
 
CAPES (pós-graduação) 

 
4 

 
4 

 
4 

 
* 

 
Guia do Estudante (Editora Abril) 

 
3 estrelas 

 
4 estrelas 

 
---- 

 
* 

 
* O curso iniciou suas atividades em 2004 e ainda não formou a 1a turma de profissionais e 
portanto não foi avaliado. 

 
 
5.1- Paticipação em Eventos Nacionais e Internacionais 
 
Professores e alunos do IGEO participaram apresentando 76 (setenta e seis) trabalhos em vários 
eventos nacionais e internacionais, sendo alguns dos mais importantes: 
 

• X Congresso Internacional da SBGf (Sociedade Brasileira de Geofísica), no Rio de Janeiro, de 
19 a 23/nov/2007; 

• 77th Annual SEG International Meeting, em San Antonio, Texas, EEUU, da Society of 
Exploration Geophysicists, de 23 a 28/set/2007; 

• XXII Simposio de Geologia do Nordeste, 2007; 
• Geological Society of America Annual Meeting, 2007, Denver. GSA Annual Meetin, 2007; 
• II Colóquio Nacional do NEER - "Espaços Culturais: Vivências, Imaginações e Representações", 

2007. 
 

6- Principais projetos de pesquisa 
 

1. Análise sócioambiental de áreas urbanas, no contexto do Estado da Bahia; 
2. A Geografia dos Assentamentos na Área Rural  (Projeto Geografar); 
3. A indústria de calçados na Bahia e suas implicações na organização do espaço; 
4. A Questão Regional Brasileira: Avaliação e Perspectivas; 
5. Clima, Percepção e Turismo; 
6. Desequilíbrios Regionais nos Estados Brasileiros; 
7. Projeto Espaço Livre de Pesquisa;  
8. Implicações das redes técnicas na constituição do território brasileiro; 
9. Manejo da Biodiversidade na Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape, Bahia; 
10. O uso e a produção do território urbano de Salvador pelos agentes do mercado imobiliário 

através da venda da natureza;  
11. Projeto Memórias Geográficas; 
12. Ordenamento Territorial em Bacias Hidrográficas; 
13. Organização sócio-territorial, desenvolvimento e globalização; 
14. Produção do Espaço Urbano de Salvador: O Centro Histórico, O Antigo e As Novas 

Centralidades; 
15. Salvador: transformações e permanências  (1549 -1999); 
16. Territórios da Cultura Popular: Manifestações Culturais e Identidade de Bairro na Periferia 

de Salvador (Produção de Vídeos-Documentário); 
17. Arquitetura Estratigráfica, Geometria e Heterogeneidades dos Reservatórios da Formação 

Maracangalha, Bacia do Recôncavo. Finaciador(es): Financiadora de Estudos e Projetos / 
Petróleo Brasileiro S/A; 
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18. Estudos Geofísicos em Reservatórios Petrolíferos da Bacia do Recôncavo. Finaciador(es): 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia; 

19. Aplicações de Métodos Eletromagnéticos à Exploração e ao Monitoramento de Reservatórios 
de Petróleo. Finaciador(es): Financiadora de Estudos e Projetos / Petróleo Brasileiro S/A; 

20. Mapeamento dos Sistemas Petrolíferos das Bacias do Recôncavo e Tucano Sul. 
Finaciador(es): Agência Nacional do Petróleo 

21. Rede Cooperativa de Pesquisa em Risco Exploratório. Financiadora de Estudos e Projetos - 
Auxílio finaceiro / Petróleo Brasileiro S/A 

22. Desenvolvimento de Algorítmos e Métodos de Modelagem, Imageamento e Visualização 
Sísmica 3-D para Exploração de Petróleo e Gas. Finaciador(es): PRONEX – FAPESB 

23. Projeto Neotectônica litorânea do NNE do Estado da Bahia. Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

24. O uso de traçadores natuais radiotivos e artificiais na caracterização de plumas de 
contaminação em aqüiferos fissurais: O caso do Complexo Lagoa Real (Ba). Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

25. Respostas da Região da Foz do Rio São Francisco ao Declínio no Aporte de Sedimentos 
Fluviais Devido à Construção das Grandes Barragens, Com Enfase nos Processos Erosivos. 
Finaciador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. 

26. Origem e Evolução dos Vales Incisos da Plataforma Continental da Bahia. Finaciador(es): 
Financiadora de Estudos e Projetos / Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo 
Américo Miguêz de Mello  

27. Análise Integrada da Zona Costeira Central do Estado da Bahia. Finaciador(es): Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral 

28. Província Alcalina do Sul do Estado da Bahia. Finaciador(es): Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. 

29. Implantaçao do Laboratório de Estudos Isotópicos da Bahia - Fase 2. Financiadora de Estudos 
e Projetos 

30. Análise da fauna de foraminíferos da costa do Estado da Bahia - A fauna presente em 
testemunhos coletados no entorno dos recifes de abrolhos. Finaciador(es): Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

31. Dinâmica de Ocupação e dos Processos Naturais da Planície Costeira de Belmonte e 
Canavieiras e suas implicações para a elaboração de um Zoneamento Ambiental. 
Finaciador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. 

32. Impactos ambientais no ecossistema recifal da Baía de Todos os Santos. Finaciador(es): 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. 

33. Aplicações da geoquímica isotópica e geocronologia a estudos em petrologia e mudanças 
climáticas globais. Finaciador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior 

34. Indicadores geológicos análogos de parâmetros oceanográficos e climáticos nos corais 
construtores de recifes. Finaciador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 

35. Mudanças climáticas globais e o branqueamento de corais no Brasil. Finaciador(es): 
Ministério da Ciência e Tecnologia 

36. Estuários Brasileiros - gênese e caracterização oceanográfica. Finaciador(es): Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

37. Marine managed areas center - monitoramento de áreas de proteção marinhas. 
Finaciador(es): Conservação Internacional Brasil - Cooperação / The Gordon and Betty 
Moore Foundation. 

38. Geologia e evolução metalogenética das rochas encaixantes e dos depósitos de ferro e 
manganês das regiões de Caetité e Licínio de Almeida, Bahia, Brasil. Finaciador(es): 
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. 

39. Petrologia e geoquímica isotópica das rochas máficas/ultramáficas dos greenstone belts de 
Umburanas e Riacho de Santana e dos diques/sills máficos da Chapada Diamantina, Bahia, 
Brasil. Finaciador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa 
/ Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. 

40. Petrologia e Geoquímica isotópica dos diques e sills máficos da porção sudeste da Chapada 
Diamantina, Bahia, Brasil. Finaciador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia. 
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41. Caracterização hidrogeológica dos aquíferos cársticos do Estado da Bahia através do uso de 
Sistema de Informações Geográficas – SIG. Finaciador(es): Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

42. Monitoramento de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos de Áreas de Disposição 
Final de Resíduos Sólidos Urbanos nas Cidades de Salvador e Feira de Santana – Bahia. 
Finaciador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

43. Rede Cooperativa em Recuperação de Áreas Contaminadas (RECUPETRO). Finaciador(es): 
MCT/FINEP CT-PETRO. 

44. Mapeamento e caracterização de apicuns na Baía de Todos os Santos, Bahia. Finaciador(es): 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 
7- Eventos relevantes realizados pela Unidade 
 

• Atividades comemorativas dos 50 Anos de criação do curso de Geologia da UFBA: O 
curso de geologia da UFBA, criado em 09 de novembro de 1957, foi um dos 05 
(cinco) primeiros cursos criados no Brasil. As atividades comemorativas envolveram 
atividades de divulgação do curso na mídia (jornais, revistas e televisão), sessões 
especiais no Congresso Nacional em Brasília e na Câmara de Vereadores de Salvador, 
Ciclo de Palestras e Exposição de minerais, fósseis e rochas no IGEO, além de festas 
de confraternização para a comunidade geocientífica baiana e amigos da geologia 
da Bahia; 

• Instalação do Memorial Milton Santos em parceria com o Centro de Recursos 
Ambientais (CRA); 

• Premiação de trabalhos de estudantes de graduação e pós-graduação, tendo como 
referência a obra do Professor Milton Santos; 

• Exposição fotográfica: Inselbergs da Bahia; 
• Inauguração do Laboratório de Geologia Isotópica da Bahia nas dependência do 

IGEO; 
• Iº Encuentro latinoamericano de Ciencias Sociales y Represas / IIº Encontro Brasileiro 

de Ciências Sociais e Barragens; 
• IIº Encontro do Núcleo de Estudos de Espaço e Representação (NEER). 

  
8- Intercâmbios de natureza acadêmica 
 

Durante o ano de 2007 as atividades de intercâmbio entre o IGEO/UFBA e instituição 
nacionais e internacionais envolveram a mobilidade de estudantes de graduação, estudos no nível 
de doutorado sanduíche, estágios pós-doutoral e realização de seminários científicos e pesquisas em 
conjunto. Também o IGEO/UFBA recebeu estudantes e pesquisadores de Universidades estrangeiras 
em programas de intercâmbio acadêmico. 
 

• Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Noruega (Área: Geofísica) 
• Centre of Research of Water Resources - University of Texas (Área: Geologia e Geofísica) 
• Universidade de Passau – Alemanha (Área: Geografia) 
• Universidade de Berlim (Alemanha) (Área: Geologia); 
•  Universidade de Ottawa (Área: Geologia); 
•  Conservação Internacional do Brasil (CI-Brasil) (Área: Oceanografia Geológica); 
• IRD (Instituto de Pesquisas Científicas – França) (Área: Geologia); 
• INVEMAR (Instituto de Pesquisas do Mar – Colômbia) (Área: Oceanografia). 

 
9- Convênios, Cooperação e Parcerias de que participe a Unidade 
 

• Renovação do Convênio PRH-ANP/MCT que contempla: 
Novas bolsas ((03) três de doutorado, 08 (oito) de mestrado e 14 (quatorze) para graduação 
em geofísica e geologia). 

• Renovação do Convênio CAPES-UFBA/Universidade do Texas. Este convênio tem por 
objetivos o desenvolvimento de pesquisas e intercâmbio de pesquisadores e alunos de 
doutorado em áreas de interesse do Brasil e Estados Unidos. No caso da IGEO/UFBA as 
pesquisas estão sendo desenvolvidas na área de águas subterrâneas, através de 
pesquisadores do NEHMA e CPGG; 

• Renovação do convênio com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) - Objetivando trabalhos 
de mapeamento geológico na escala 1:100.000; 

• Convênio com Universidades Brasileiras: UFPA, UFRJ, UFRGS, UFRN, USP, UEFS; 
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• Convênios com Universidades Entidades de Pesquisa Estrangeiras: Universidade de Passau 
Alemanha, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim - Noruega, 
University of Texas, Universidade de Berlim (Alemanha), Universidade de Ottawa 
Conservação Internacional do Brasil (CI-Brasil), IRD (Instituto de Pesquisas Científicas – 
França), INVEMAR (Instituto de Pesquisas do Mar – Colômbia) 

•  Convênios com empresas privadas: Caraíba Metais S/A Indústria e Comércio, Votorantim 
Metais, Bahia Tratamento e Transferência de Resíduos S/A; 

• Convênios com Órgãos do Governo do Estado da Bahia e Federais: Companhia de 
Engenharia Rural da Bahia, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Petrobras, Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). 

 
10- Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados a Unidade 
 

No final de 2007 o Professor Titular Aroldo Misi, do Departamento de Geologia e Geofísica 
Aplicada do IGEO, foi indicado como membro permanente da Academia Brasileira de Ciências. 

 
11- Perspectivas para o exercício de 2008 
 

Durante o exercício de 2008 o IGEO/UFBA estará promovendo esforços em conjunto com as 
demais Unidades da UFBA nos sentido de viabilizar de forma adequada a implementação das 
diretrizes estabelecidas no Programa REUNI.  

 
Todas as políticas de expansão recentemente adotadas pelo IGEO, traduzidas criação do 

curso de Oceanografia (diurno) e Geografia (noturno), além da expansão das vagas nos cursos 
diurnos, basearam-se em uma contrapartida do Governo Federal e da Universidade que ainda está 
muito aquém do mínimo necessário ao funcionamento satisfatório destes cursos. Deste modo, 
espera-se que o ano de 2008 seja o ano da consolidação das políticas de expansão implementadas 
desde 2004. Adicionalmente, destaca-se o grande número de professores e servidores do IGEO que 
se aposentaram ou faleceram nos últimos anos, os quais precisam ser substituídos por pessoal 
efetivo, sob pena de paralisação das atividades da Unidade. 

 
Alguns objetivos e metas para 2008 estão listados a seguir: 
 

1. Melhoria da infra-estrutura física e mobiliária do IGEO e construção de novo bloco para 
abrigar a biblioteca e laboratórios de ensino e pesquisa; 

2. Aquisição de novos equipamentos didáticos e laboratoriais para atender aos cursos de 
graduação e pós-graduação; 

3. Realizar contratação de professores e servidores técnico-administrativos de forma a 
atender as demandas dos cursos de graduação e pós-graduação; 

4. Ampliação do programa de bolsas do Programa Permanecer e PIBIC (CNPq e FAPESB); 
5. Ampliar e aperfeiçoar os procedimentos de orientação acadêmica de alunos de 

graduação; 
6. Ampliar a oferta de estágios extra-curriculares para alunos de graduação; 
7. Realizar reestruturação administrativa, centralizando as atividades dos Departamentos e 

Colegiados de graduação; 
8. Concluir as reformas e ampliar os laboratórios de ensino e pesquisa; 
9. Implementar programas de capacitação e atualização profissional dos servidores técnico-

administrativos. 
 
 

INSTITUTO DE LETRAS 
 
1 Metas definidas para o ano de 2007 
 

Para o ano de 2007, foram traçadas algumas metas, tanto para o setor administrativo como 
para o setor acadêmico. 
 

No que tange ao primeiro, pretendeu-se melhorar as condições de trabalho, procurando-se 
aproveitar os espaços existentes, com a troca de móveis por outros mais adequados, aquisição de 
computadores, impressoras, além da climatização do ambiente de trabalho. 
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Quanto ao setor acadêmico, durante o primeiro semestre, foi levado à discussão, nos 
Departamentos, o Projeto de Criação do Curso de Graduação noturno, anseio de muitos docentes e 
da maioria dos discentes do Instituto de Letras, culminando com a aprovação do mesmo pela 
Congregação, em junho de 2007. Acrescente-se a este fato, no segundo semestre, a discussão e 
aprovação do Projeto REUNI, por unanimidade, pela Congregação deste Instituto. Outra meta 
almejada foi a interiorização da Pós-graduação, tendo-se levado o Curso de Especialização para 
várias cidades interioranas. Também pretendeu-se apoiar e incentivar os Grupos e Núcleos de 
Pesquisa e o desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão nos níveis da Graduação e da 
Pós-Graduação. 
 
2 Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas 
 

Foram realizadas várias obras para melhoria das condições de trabalho dos professores e dos 
técnico-administrativos do Instituto de Letras. Além da troca do forro de gesso nos sanitários do   
andar térreo, que estava prestes a desabar, foi feita a ampliação do quadro de energia do primeiro 
andar, a fim de possibilitar o uso de computadores, aparelhos de ar condicionado e outros. Também 
foram adquiridos computadores e aparelhos de ar condicionado para as salas do primeiro e do 
terceiro pavimentos e, além disso, foram reformados os sanitários do segundo e do terceiro 
pavimentos, assim como a sala do Setor de Patrimônio. 

 
No que se refere ao setor acadêmico, discutiu-se muito a respeito da implantação do Curso 

de Graduação noturno, e, embora ainda se encontrasse certa resistência por parte de alguns 
docentes, foi aprovado o Projeto, o mesmo acontecendo, no segundo semestre, com o Projeto 
REUNI. Quanto à interiorização do Curso de Pós-graduação, desde 2002, a cada ano se tem oferecido 
uma turma em uma cidade do interior. Já aconteceu em Itaberaba, em Santo Antônio de Jesus, em 
Valença, São Félix  e, no momento atual, este Curso está sendo oferecido em Amargosa. Vale 
salientar que tem havido muita aceitação nas diversas comunidades e regiões circumvizinhas às 
cidades, em que o Curso é oferecido e que, para a realização do mesmo no interior, tem-se contado 
com o apoio dos prefeitos locais e de outras pessoas da comunidade. 
 
3 Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e de pós-graduação 
Graduação 

 
Curso de LIBRAS: No período de 17 a 19/05/2007, como parte integrante das atividades do 

Curso, realizou-se, na Universidade de Brasília, o I ENCONTRO NACIONAL DO CURSO LETRAS - LIBRAS 
e III SIMPÓSIO DE LÍNGUA DE SINAIS E BILINGÜISMO, do qual participaram o coordenador, os dois 
tutores, o intérprete e diversos alunos do Pólo UFBA, inclusive apresentando o trabalho: SOARES, C. 
V. C. O. & TEIXEIRA, E. R, Os gêneros textuais Fórum e Chat como possibilidades pedagógicas no 
ambiente Moodle. 
 

Novo currículo do Curso de Letras: Na implementação do novo currículo do Curso de Letras, 
no final de cada semestre, têm-se realizado as oficinas de produção de textos. 
Reforma e atualização dos dois Laboratórios de Línguas, com o apoio dos Cursos de Extensão do 
Instituto de Letras e da PROPLAD. Esses dois Laboratórios de Línguas são utilizados com grande 
freqüência. 
 

Com recursos dos Cursos de Extensão, foram comprados equipamentos (aparelhos de DVD, 
gravadores, Multimídia etc.), para a melhoria do ensino. 

 
Pós-Graduação 

 
No ano de 2007, deu-se nova expansão do Curso de Especialização em Estudos Lingüísticos e 

Literários. Com o encerramento do Curso em São Félix – 55 (cinqüenta e cinco) alunos, implantou-se 
nova turma em Amargosa – 55 (cinqüenta e cinco) alunos. 

 
O Programa de Pós-Graduação vem buscando, permanentemente: (1) uma melhor integração 

entre seus níveis, atividades e integrantes (entre ensino e pesquisa, entre orientando e orientador, 
entre a Pós-Graduação e a Graduação); (2) o aperfeiçoamento de sua estrutura curricular, tendo 
como horizonte a revisão da disciplinaridade tradicional e institucionalizada e a crescente prática 
inter e transdisciplinar; (3) proposição de áreas, linhas de pesquisa e disciplinas estreitamente 
derivadas das atividades de investigação mais sedimentadas e produtivas, desenvolvidas pelo corpo 
docente permanente do Curso e pelos seus discentes. Durante os dois semestres de 2007, foram 
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convidados vários professores de Universidades brasileiras e estrangeiras para a realização de 
conferências, palestras e cursos na Pós-graduação do Instituto de Letras. 
 
4 Destaques em relação ao ensino de graduação e de pós-graduação 
 
Graduação 
Implantação e operacionalização do novo Currículo de Letras. 
Implantação do Curso de LIBRAS. 
Realização do SEPesq-Seminário Estudantil de Pesquisa, destinado à apresentação de projetos de 
investigação e dos resultados alcançados pelas pesquisas dos estudantes de Graduação e de Pós-
Graduação do ILUFBA. 

 
Pós-Graduação 
Credenciamento de novos docentes para o PPGLL do ILUFBA. 
Realização de conferências semanais com a participação de Professores de outras Universidades 
nacionais e estrangeiras.  
 
5 Principais projetos de pesquisa 
 
Linhas de pesquisa e projetos distribuídos por Departamento 
 
(1) Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras: 
Linha: Crítica textual 
Projetos: Crítica textual e a gramática estilística do autor 
    Edição de textos portugueses quinhentistas da literatura de viagens 
    Edição semidiplomática de textos notariais dos séculos XVIII e XIX 
    Teorias Críticas de Literatura Comparada na América Latina 
Linha: Estudos de teorias e representações literárias e culturais 
Projetos: Jogos de cenas: a representação do amor no século XX 
    O escritor e seus múltiplos: migrações 
Projeto integrado: Século XX: narrativas de expressão portuguesa e italiana: 
    A produção de Ruy Espinheira Filho e de Milton Hatoum 
    A produção de Silviano Santiago, Affonso Romano de Sant’Anna e Cleise Furtado  

   Mendes 
   A produção de Judith Grossmann e de Maria da Conceição Paranhos 

Linha: Mudanças lingüísticas na România 
Projetos: Estudo diacrônico de fenômenos lingüísticos da România: fase II 
    Estudos em Lexicografia Românica  
    A língua nos anos 500 
    Estudos em Semântica 
    Processos de gramaticalização 
Linha: Perspectivas teóricas na análise da linguagem 
    Núcleo de Pesquisa e Capacitação em Produção e Compreensão Textual (NUPEC) 
    Descrição e análise lingüística 
    Discurso e texto 
    Estudos gramaticais 
 
(2) Departamento de Letras Vernáculas: 
Linha: Constituição Histórica do Português 
Projetos: Programa para a História da Língua Portuguesa (PROHPOR) 
    Banco informatizado de textos do Programa para a História da Língua Portuguesa 
       GRAM – Aspectos da gramaticalização na história do português 
Linha: Documentos da Memória Cultural  

Projetos: Sob o signo da Comunidade. Imagens identitárias e relacionais nas culturas  de 
língua portuguesa contemporâneas: lusofonia, interlocução, alteridade. Fase I – Brasil/Bahia 
– Portugal – Angola – Moçambique, no 1622 
DEPARC: Dicionário Etimológico do Português Arcaico 

Linha:  Diversidade Lingüística no Brasil - DIVERSITAS  
Projetos: Atlas Lingüístico do Brasil – Projeto ALIB 
    Estudo da Norma Lingüística Urbana Culta 
    Vertentes do Português Rural da Região da Bahia e Sergipe 
Linha: Aquisição e Ensino do Português como Língua Materna 
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Projeto: Programa de Estudos sobre a Aquisição do Português como Língua Materna - PROAEP 
Linha: Documentos da MemóriaCultural  
Projetos: Etnicidades: entre a cidade letrada e a rua (Integrado ao Projeto Resgates da 

   memória cultural: acervos, imagens, etnicidades 
    Programa de Estudo e Pesquisa da Literatura Popular 
 
(3) Departamento de Letras Germânicas: 
Linha: Língua Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução 
Projetos: Recortes Interculturais na Sala de Aula de Línguas 
    NUPEC – Núcleo de Pesquisa e Capacitação em Produção e Compreensão Textual  

   (interdepartamental) 
Linha: Documentos da Memória Cultural 
Projeto: Literatura e Crítica Genética, interinstitucional com a UFM 
Linha: Língua Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução 
Projeto: Novos Rumos das Literaturas Anglo-Germânicas 
Projeto: Signos verbais e não-verbais sob a perspectiva da Crítica Genética 
Linha: Língua Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução 
Projeto: Lingüística Aplicada à Tradução do Inglês e do Alemão (PLAT) 
Projeto: Tradução e Mídia – TRAM 2004 
Projeto: Tradução do alemão para o português do acervo do Consulado Alemão. 
Projeto: Processo de criação em literatura e tradução inter-artes 
Projeto: Tradução intersemiótica através da Paródia. 
Projeto: São Bernardo: interculturalidade e intersemiótica 
Projeto: Shakespeare vai ao cinemacontemporâneo. 
Linha: Documentos da Memória Cultural 
Projeto: Representações Intersemióticas em Oficinas de Escrita 
Projeto: Inglês instrumental para negócios 
Projeto: Audiodescrição: promovendo a acessibilidade dos cegos brasileiros ao audiovisual 
Linha: Escrita Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução 
Projeto: Especialização em Língua e Literatura Alemã 
 
(4) Departamento de Letras Românicas: 
Projeto: Lingüística Aplicada ao Ensino/Aprendizagem de Línguas Românicas 
Projeto: Espaço Público e Cidadania 
Projeto: Espaço Público, Identidades e Mídia 
Projeto: A hora e a vez dos quadrinhos: uma abordagem sócio-pragmática 
Projeto: Diccionario de Locuciones para la enseñanza del español. 
 
6 Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 
(1) Departamento de Letras Vernáculas: 

 Programa de Pesquisa, Ensino e Extensão – ProPEEP: envolve projetos de extensão voltados 
para duas modalidades: Português como língua materna e Português como língua 
estrangeira. Coordenadora: Profa Dra Iracema Luíza de Souza. 

 Como o ProPEEP é um Posto Aplicador do Exame CELPE-Bras, atende, a cada semestre, 
cerca de 50 candidatos nos períodos de inscrição (fevereiro a março e agosto a setembro). 

(2) Departamento de Letras Germânicas: 
 Núcleo de Extensão de Letras Germânicas (NELG) - em sete anos, o Núcleo de Extensão tem 

aliado qualidade e comprometimento educacional a um projeto permanente que reúne mais 
de 2.000 (dois mil) alunos da UFBA e da comunidade em geral por semestre. O NELG oferece 
6 (seis) semestres letivos de cursos de inglês e alemão básico para a comunidade em geral. 

 Centro de Estudos Anglo-Germânicos (CEAG) - apesar de ter sido criado em 2003, o Centro 
de Estudos Anglo-Germânicos já oferece 15 atividades gratuitas e não-gratuitas 
permanentes, orienta 8 alunos de graduação em projetos de pesquisa acadêmica, e aloja 
uma Biblioteca III, com mais de 2.500 exemplares em inglês e alemão, distribuídos em 
livros, fitas cassete, revistas e jornais da área de metodologia e aprendizado de inglês e 
fitas de vídeo. 

 Centro de Estudos e Ensino de Inglês para Fins Específicos (CEIFE) – destina-se à pesquisa e 
ao estudo das práticas pedagógicas voltadas ao ensino de inglês como língua estrangeira, 
para suprir as necessidades lingüísticas imediatas do aprendiz relativas às quatro habilidades 
básicas: ouvir, falar, ler e escrever. Foram oferecidos os seguintes Cursos: “Preparação para 
a conversação”, “Estratégias de Leitura”, “Metodologia para o Ensino do Inglês”, 
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“Metodologia II”, “Estratégias de Aprendizagem em Línguas Estrangeiras” e “Conversation 
Light”. 

 
(3) Departamento de Letras Românicas: 

 Curso de Extensão em Língua Francesa (CELF) – funciona desde 1996. Atualmente tem como 
Coordenador o Prof Dr Sérgio Cerqueda, do Departamento de Letras Românicas do Instituto 
de Letras da Universidade Federal da Bahia. 

 Centro de Extensão de Espanhol (CEE) – trata-se de um conjunto de atividades de extensão 
universitária do Departamento de Letras Românicas do Instituto de Letras da UFBA, sob a 
Coordenação da Profa Iára Lobo. Tem como objetivo atender à comunidade interna e 
externa da UFBA que buscam cursos de espanhol, capazes de responder às exigências da 
realidade brasileira contemporâneas. 

 Curso de Francês Instrumental - Relações Internacionais (FIRI) – para alunos da Faculdade de 
Administração da UFBA. 

 
Outras ações 
 
Cursos 
(1) Departamento de Letras Românicas 

 Curso de Conversação em Língua Italiana – Curso gratuito para a comunidade – 40 horas, 
organização da Profa Dra  Silvia La Regina 

 Curso de Atualização de Professores junto à Universidade Ca’Foscari, em Veneza. Período: 
02 a 20/07/2007. 

 Curso de Formação para Professores de Francês – set. de 2007. 
 
(2) Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras 

 Curso de Análise do Discurso, ministrado pela Profa Dra Eni Orlandi. Período: 16 a 
20/04/2007. Coordenação: Profa Dra Lícia Heine. 

 
7 Eventos relevantes realizados pela Unidade 

− Participação na Recepção calourosa – março de 2007. 
− Oficina de Cordel: Homenagem ao centenário de nascimento de Cuíca de Santo Amaro – 

27/03/2007 – Promoção do PET – Letras. 
− I Encontro de Crítica Cultural – nos dias 12 e 13 de abril de 2007 – promovido pelo PET – 

Letras. 
− First Symposium on Contemporany Irish Literatures: Revisiting the Contemporary Irish Poetry 

and Theatre, no período de março a junho de 2007, sob a Coordenação da Profa Dra Noélia 
Borges de Araújo. 

− Mesa Redonda: “Conversando com Ulisses” de James Joyce, em 18/06/2007. Participantes: 
Prof. Dr. Décio Torres Cruz (UFBA), Profa Dra Sílvia Anastácio (UFBA), Prof. Dr. Nigel Hunter 
(Universidades Jorge Amado) e  Profa Dra Elizabeth Ramos (UFBA). 

− II SECULT – Seminário de Cultura e Letras de Música, sob a Coordenação da Profa Cláudia 
Mesquita, no período de 28 a 29/06/2007. 

− Seminário sobre Pedagogia Crítica aplicada ao Ensino e à Aprendizagem de Línguas 
Estrangeiras. Profa Dra Denise Scheyerl e Profa Dra Maria Manuela Duarte Guilherme, no dia 
07/08/2007  

− Semana de Letras da UFBA 2007 – Interculturalidades, promovidsa pelo Centro Acadêmico 
Jorge Amado e pelo PET – Letras, realizada no Instituto de Letras da UFBA, no período de 15 
a 17/08/2007. 

− II Sarau do PET – Letras – em 17/08/2007, com a apresentação de textos literários e musicais 
produzidos pelos alunos do Instituto de Letras. 

− SEPesq Letras – Seminário Estudantil de Pesquisa (Interno): 15 a 18/10/2007 - com a 
apresentação de comunicações de estudantes da Graduação e da Pós-Graduação. A 
Comissão de Avaliação e a Comissão PIBIC Letras premiaram os melhores trabalhos. Apoio: 
ILUFBA. 

− VII Semana da Língua Italiana no Mundo – 25/10/2007, sob a Coordenação do Prof. Dr. Mauro 
Porru. 

− Semana de Palestras sobre temas galegos por Professores da Galícia, sob a Coordenação da 
Leitora Maria Fernández Bernádez, em outubro de 2007. 

− Encontro em Homenagem a Amerigo Vespucci, em 08/11/2007, no Forte São Marcelo, sob a 
Coordenação do Prof. Dr. Mauro Porru. 
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− IX Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudos Canadenses (ABECAN), no 
período de 11 a 14/11/2007, sob a Coordenação da Profa Dra Ana Rosa Neves Ramos. 

− VI Encontro Intermediário do GT de Literatura Comparada da ANPOLL, no Instituto de 
Letras, no período de 11 a 14/11/2007, como parte da programação do IX Congresso 
Internacional da ABECAN. 

− Breve Panorama da Cultura e da Literatura Celtas, no período de 21 a 23/11/2007. 
Apresentação da Profa Dra Mônica Amim. 

− Semana de Letras Românicas, no período de 28 a 30/11/2007, sob a Coordenação das Profas 
Takiko do Nascimento e Jadirlete Andrade. 

− Cine PET: exibição de filmes, seguida de debate. Tema: imagens do sertão e da 
nacionalidade brasileira. Período: março a dezembro de 2007. 

− III Seminário de Estudantes de Letras – Oficinas de Leitura e Produção de Textos – 
03/12/2007 (com o objetivo de congregar e apresentar os resultados do trabalho com leitura 
e produção de textos da disciplina LET A09 (Oficinas de Leitura e Produção de Textos). Este 
Seminário é coordenado pelas professoras regentes das turmas dessa disciplina, com o apoio 

− Ciclo de Palestras: 
 “Visão contemporânea da História, Cultura e Teatro Irlandeses”, em 14/03/2007 - Profa 

Dra  Beatriz Kopschitz Bastos da USP. 
 “Análise de Poesias Irlandesas”, em 15/03/2007 - Profa Dra  Beatriz Kopschitz Bastos da 

USP. 
 “Various Trends in Contemporary Irish Poetry”, em 15/03/2007 - Profa Dra  Munira 

Mutran. 
 “Relendo William Butler Yeats em Português: uma análise descritivo-comparativa de 

peças de teatro”, em 19/03/2007 - Profa Kátia Maria Silva Andrade, Mestra em 
Literatura pela UFBA. 

 “Poetry in the classroom: Meter, Rhyme and Rhythm”, em 16/04/2007 – Prof. Dr. Luiz 
Angélico da Costa, da UFBA. 

 “Seamus Heaney: nationalism or cosmopolitanism?”, em 16/04/2007 - Profa Dra  Laura 
Patrícia Zutini Izarra, da USP. 

 “Reading Eavan Boland’s poetry”, em 16/04/2007 – Profa Gisele Wolkoff da UNISA – SP. 
 “A visão da Irlanda na literatura contemporânea”, em 18/06/2007 – Prof. Dr. Nigel 

Hunter - Universidades Jorge Amado. 
 
8 Intercâmbios de natureza acadêmica 

− Programa de Licenciaturas Especiais (PROLE), através de Convênio entre a UFBA e a 
Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 

− Programa Napoli – Bahia e Cooperação Internacional com Universidades Italianas – Profª 
Silvia La Regina e Prof. Mauro Porru – Membros da Comissão encarregada de representar a 
UFBA nesse Programa. 

− Intercâmbio de alunos de alemão (Graduação) com as Universidade de Jenna e Passau - 
Alemanha. 

− Profa Maria Eugênia Olímpio de Oliveira Silva na Universidade de Alcalá, de janeiro a abril de 
2007, como professora convidada para ministrar aulas das disciplinas: “Enseñanza de E/LE 
en Brasil: cuestiones metodológicas” no Postgrado Oficial en Lengua Española y Literatura e 
“Enseñanza de la fraseologia” no Máster en en Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera. 

− Há alunos do Instituto de Letras em intercâmbio em Universidades estrangeiras, assim como 
alunos de Universidades estrangeiras cursando Letras na UFBA.   

 
9 Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade 

− Intercãmbio de docentes, a Settimana Italo-Brasiliana, composta anualmente por dois 
eventos: um realizado em Salvador e um em Pescara, Itália. 

− Convênio firmado entre a UFBA, a Universidade de Kassel e o Goethe-Institut  Inter-
Nationes, para o desenvolvimento do Projeto do Curso de Especialização e Reciclagem de 
Professores Brasileiros, através do Estudo à distância das áreas de Germanística e Língua 
Alemã como Língua Estrangeira para a Região Nordeste. 

− Convênio com a Universidade de Tours, França, para o desenvolvimento da pesquisa 
“Histoire et Représentations”. 

− Desde o início de 2002, o Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística passou a 
integrar o pool de Universidades brasileiras e latino-americanas que desenvolvem o Projeto 
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Margens / Margens e publica a Revista semestral do mesmo nome, com repercussão 
favorável no Brasil e no exterior. 

− Convênio assinado pela Prefeitura de Salvador, pela Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional, a UFBA e o Instituto Cervantes para a formação de professores de Espanhol da 
rede de Ensino Municipal (agosto de 2005 – dezembro de 2007). 

− Convênio firmado entre a UFBA e a Galícia – Centro de Estudos Galegos (CELGA), sediado no 
Instituto de Letras, sob a Coordenação da Profa. Dra. Teresa Leal Gonçalves Pereira. 

− Convênio firmado entre a UFBA e a Universidade de Alcalá – Espanha. 
− Presença de três Professores Leitores no Departamento de Letras Romãnicas com 

vencimentos pagos pelos respectivos países ou regióes, a saber: a) Espanha – Prof. Francisco 
Manoel Gómez Domingo; Galícia – Prof. Marcos Aparício Francisco; Itália – Prof. Sérgio 
Facchetti. 

− Convênio firmado entre a UFBA e a Espanha – Embaixada da Espanha – Ministério de 
Educação da Espanha, sediado no Instituto de Letras. Convênio assinado em maio de 2007, 
vindo a funcionar o Centro em outubro de 2007. 

 
 
10 Prêmios recebidos por discentes e\ou docentes vinculados à Unidade 

 
− Premiação SEPESQ: prêmio conferido à aluna Maria Auxiliadora J. Ferreira que apresentou o 

trabalho “A tradução da obra Lazarillo”, orientada pela Profa Dra Elizabeth Ramos. 
− Premiação SEPESQ: prêmio conferido à aluna Danielle Corrêa Macieira Freire que apresentou 

o trabalho “A megera domada vai ao cinema contemporâneo”, orientada pela Profa Dra 
Elizabeth Ramos. 

− Premiação SEPESQ: prêmio conferido à aluna Íris Maria de Araújo Fortunato que apresentou 
o trabalho “Adequação de materiais didáticos ao contexto do aluno”, orientada pela Profa 
Dra Denise Scheyerl. 

− Prêmio PIBIC no XXVI Seminário Estudantil de Pesquisa – Aluna: Anielle Souza de Oliveira. 
Título da Pesquisa: “Lexicografia histórica bilíngue português/inglês/português: observações 
diacrônicas a partir de Vieira Transpagano”, sob a orientação da Profa Dra Rosa Virgínia 
Mattos e Silva.  

− Prêmio PIBIC no XXVI Seminário Estudantil de Pesquisa – Aluna: Deilma Santos da Luz. Título 
da Pesquisa: “Genealogias Coloniais”, sob a orientação da Profa Dra Eneida Leal Cunha.  

 
11 Informações complementares 

 
Para a implementação dos Grupos de Pesquisa, houve uma considerável melhoria no espaço 

de trabalho de professores, apesar de permanecer ainda bastante crítica a situação do espaço físico 
no ILUFBA, que já não comporta as diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas. 
  
12 Perspectivas para o exercício de 2008 

− Curso de Língua Brasileira de Sinais: Com projeto já aprovado pelo MEC para expansão das 
atividades nos pólos já existentes e extensão a mais seis instituições em 2008, mais 50 novas 
vagas serão abertas em cada pólo conveniado, sendo metade destas destinadas a 
implantação do Bacharelado em Língua Brasileira de Sinais. Essa proposição decorre da 
necessidade também emergente em relação à formação de tradutores intérpretes de língua 
de sinais.  

− Criação dos novos cursos de Graduação propostos no Projeto REUNI e elaboração do Projeto 
Pedagógico: - Criação do Curso de Graduação em Letras – Licenciatura/ Bacharelado com 
habilitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Curso de Tradução, Curso de Formação 
Profissional de curta duração em Revisão e Editoração de Textos (Tecnólogo). 

− Oferta de componentes curriculares para os Bacharelados Interdisciplinares 
− Integração das Atividades e Programas de Pesquisa ao Ensino de Graduação (Oficinas) 
− Ampliação do espaço físico do Instituto de Letras. 
− Melhoria dos ambientes de circulação e convivência de alunos e professores.  
− Apoio e incentivo às atividades acadêmicas nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação. 
− Intercâmbio de alunos e professores com Universidades Estrangeiras. 
− Incentivo para a criação e desenvolvimento de Grupos de Pesquisa. 
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INSTITUTO DE MATEMÁTICA 
 

No ano de 2007, o Instituto de Matemática foi responsável pelo funcionamento dos cursos de 
graduação em Ciência da Computação (Bacharelado), Estatística (Bacharelado) e Matemática 
(Licenciatura, Licenciatura Especial e Bacharelado) e dos cursos de pós-graduação (Mestrado) em 
Matemática e Mecatrônica, o Doutorado Multiinstitucional em Ciência da Computação (com início 
em março de 2007 em uma parceria da UFBA com a UNIFACS e UEFS), e a Especialização Avançada 
em Sistemas Distribuídos.  

 
Além do suporte a estes cursos, os departamentos de Ciência da Computação, Estatística e 

Matemática ofereceram disciplinas para atendimento a diversos cursos de graduação (mais de 
17.000 vagas/disciplinas para mais de 33 cursos atendidos).  

 
Conforme previsto, os Colegiados dos Cursos de Ciência da Computação, Estatística e 

Matemática procederam às implantações das novas grades curriculares dos seus Cursos, atualizando 
e atendendo às exigências da L.D.B. Participaram da recepção calourosa 2007, Recepção dos 
Calouros dos Cursos. 

 
Embora previsto para ter início em agosto de 2007, o Curso de Licenciatura em Matemática à 

Distância, aprovado dentro do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/SEED/MEC), teve seu 
oferecimento adiado para o ano de 2008 devido a diversos problemas logísticos.  
Foram também desenvolvidas as seguintes atividades: 
 
Graduação 
 

• Mais de 10 projetos de monitoria oferecidos pelos três departamentos do Instituto. 
• 45 monografias de conclusão de curso de graduação aprovadas. 
• Orientação acadêmica dos alunos dos cursos de Matemática e Estatística pelos professores 

dos respectivos departamentos. 
• Apoio computacional do Laboratório de Estatística a diversas disciplinas do Bacharelado em 

Estatística. 
 
Pós-Graduação 
 

• Defesa de 10 dissertações do Mestrado em Matemática orientadas por professores do 
Departamento de Matemática, além de diversas orientações em andamento. 

• Defesa de 02 dissertações do Mestrado em Mecatrônica orientadas por professores do 
Departamento de Ciência da Computação, além de diversas orientações em andamento. 

• Co-orientação de alunos dos programas de pós-graduação: Mestrado em Saúde Coletiva e 
Mestrado em Saúde Ambiental e Trabalho por professores do Departamento de Estatística. 

• Participação em bancas Examinadoras de tese de Mestrado: mais de 30. 
• Cinco monografias de Especialização concluídas. 

 
Pesquisa 
 

• Desenvolvimento de atividades de pesquisa (mais de 40 projetos) pelos seguintes grupos: 
Álgebra, Geometria Diferencial, Sistemas Dinâmicos, Otimização e Programação Linear, 
LASID, GALDI, Inteligência Artificial, Engenharia de Software, Ontologia e Representação do 
Conhecimento, Sistemas Distribuídos, Robótica, Sistemas Tutores Inteligentes, Computação 
Gráfica e Processamento de Imagem, Estatística. 

• Visitas às diversas universidades (centro de pesquisa) parceiras em projetos de pesquisa: 
UFPB, UFC, UFPE, UNICAMP, USP, IMPA, UFRJ, UFSC, IRISA/França, entre outras. 

• Publicação em revistas especializadas, Anais de Congressos e Capítulos de Livros: mais de 
50. 

• Orientação de alunos de Iniciação Científica (com e sem Bolsa): mais de 30. 
• Livros em andamento: Equações Diferenciais Ordinárias, Curso de Análise e Topologia e 

Análise Complexa. 
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Extensão 
 

• Atividades Avançadas em Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística – Participação 
dos professores dos departamentos de Matemática, Estatística e alunos do curso de 
Matemática. 

• Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística - Produção de material didático, 
empréstimos a escolas de ensino secundário (feira de ciências), apoio às licenciaturas em 
Matemática – UFBA e eventos organizados pelo Instituto de Matemática. 

• Olimpíadas de Matemática. 
• Curso de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do ensino com Teleconferências 

via Internet (duas turmas) em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada –
IMPA, Instituto do Milênio – Avanço Global e Integrado da Matemática Brasileira. 

• Consultoria Estatística. 
• Onda Digital. 
• Projeto de Residência em Software. 
• Cadastros de Modelos. 
• Atualizações dos sites dos diversos setores do IM. 
• Participação no Programa Permanecer – Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. 

 
Organização de Eventos 

 
• Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do ensino Médio através de 

Teleconferência via Internet. 
• X Encontro de Matemática da UFBA. 
• Exposição do Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística (LEMA) no X Encontro de 

Matemática da UFBA (participação de vários professores e alunos do Instituto de 
Matemática). 

• Exposição do Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística (LEMA) como parte das 
comemorações ao dia dos Estatístico. (participação de vários professores e alunos do 
Instituto de Matemática). 

• Oficinas e Palestras do LEMA no X Encontro de Matemática da UFBA. 
• X Escola de Modelos de Regressão. 
• I Semana da Associação Brasileira de Estatística. 

 
Os professores do Instituto de Matemática participaram como ouvintes ou conferencistas, 

nos seguintes eventos: 
 

 26o Colóquio Brasileiro de Matemática. 
 Escola de Verão do Ceará (UFC). 
 SBA – Seminário Brasileiro de Análise. 
 X Escola de Modelos de Regressão. 
 Workshop – Modelagem em Estudos Longitudinais. 
 52a RBRAS e 12o SEAGRO. 
 Workshop – Immunoligical methods for epidemiological studies followed by specialized 

analysis for imunoligical data. 
 I Semana da Associação Brasileira de Estatística. 
 27º Congresso da SBC. 

 
Convênios 
 

 PROCAD/CAPES – Fortalecimento da Matemática no eixo Alagoas-Bahia. 
 PROLE UFBA/SEC-IAT – Licenciatura Especial em Matemática. 

 
Perspectivas para 2008 

 
• Graduação: 1. início do Curso de Licenciatura em Matemática à Distância; 2. implantação do 

programa REUNI/UFBA através das seguintes ações: Projeto do Curso de Licenciatura em 
Matemática – Noturno, componentes curriculares para cursos de outras unidades e dos BI, 
aumento de vagas nos cursos de Ciência da Computação e Estatística. 
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• Pós-Graduação: 1. Mestrado em Ciência da Computação, em discussão no Departamento de 
Ciência da Computação; 2. Doutorado em Matemática em discussão no Departamento de 
Matemática; 3. Mestrado em Estatística, em discussão no Departamento de Estatística. 

• Pesquisa: 1. consolidação dos diversos grupos de pesquisa do IM, principalmente dos vinculados 
aos programas de pós-graduação; 2. criação de novos grupos visando à ampliação da pesquisa no 
IM. 

• Extensão: Além dos programas já existentes em 2007, serão ampliadas as atividades de extensão 
nos três departamentos do IM. 

• Infra-estrutura física: recursos financeiros do REUNI/UFBA para atender a demanda de 
ampliação das instalações do IM (estamos quase estagnados pela falta de espaços físicos para 
novas investidas nas nossas atividades). 

 
Servidores:  
1. com a implantação do programa REUNI/UFBA, esperamos contar com novos servidores técnicos 
administrativos para atender as demandas (cursos novos) em ampliação, bem como a consolidação 
da secretaria única (Centro de Atendimento a Graduação – CEAG) do IM; 
 2. concursos para docentes dos três departamentos, também como parte do REUNI/UFBA 
 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - CAMPUS ANÍSIO 
TEIXEIRA 
 

1. Metas definidas para o ano de 2007 
 

• Ajustes nos projetos pedagógicos dos cursos existentes: Enfermagem, Farmácia e Nutrição. 
• Conclusão dos projetos pedagógicos para criação de novos cursos de graduação na área de 

saúde para ser ofertado em 2008. 
• Desenvolvimento de projetos de pesquisa. 
• Implantação de um Biotério e Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa Básica em Saúde. 
• Desenvolvimento de projetos de extensão para atender as necessidades prioritárias na área 

de saúde da região. 
• Elaboração do planejamento estratégico dos diversos setores do IMS, ressaltando as metas e 

objetivos do Instituto para os próximos cinco anos. 
• Consolidar grupos de pesquisas do IMS. 

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

• Cadastramento de 5 grupos de pesquisas registrados no CNPq.  
• Foram enviados vários projetos de pesquisa a agências de fomento pleiteando recursos para 

desenvolvimento dos mesmos. 
• Realização de licitação e contratação de serviço de cantina. 
• Realização de licitação e contratação de serviços reprográficos. 
• Realização de licitações para compra de equipamentos para laboratórios. 
• Realização de licitações para aquisição de livros para disciplinas básicas. 

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

• Implantação da Biblioteca do IMS. 
• Aquisição de livros para atendimento das disciplinas do 1º, 2º e 3º semestres dos cursos de 

Enfermagem, Farmácia e Nutrição. 
• Instalação do sistema de leitura óptica e cadastramento dos livros do acervo da biblioteca. 
• Modernização das salas de aula com instalação de projetores multimídia. 
• Instalação de ventiladores nas salas de aula. 
• Realização de orientação acadêmica para os alunos do Instituto. 
• Qualificação do corpo docente – Quatro professores concluíram o doutorado. 
• Implantação dos laboratórios das disciplinas básicas dos Cursos de Enfermagem, Farmácia e 

Nutrição. 
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• Participação de alunos em projetos de iniciação científica com bolsas do PIBIC/CNPq e 
Permanecer. Outros estão participando sem bolsa. 

• Participação dos docentes em eventos nacionais e internacionais. 
 
4. Destaques em relação ao ensino de graduação e de pós-graduação 
 

• Realização de Concurso Público para Docentes para os Cursos de Enfermagem, Farmácia e 
Nutrição. 

• Elaboração da proposta de reforma curricular curso farmácia 
 
5 Principais projetos de pesquisa 
 
5.1 Núcleo Ciências Naturais e da Vida (NCNV) 
 

• Implementação de protocolos de biossegurança no IMS/CAT UFBA. (Francine Rosa). 
• Detecção de patógenos multirresistente e efetividade da desinfecção de ambientes e 

materiais termossenssíveis no Hospital regional de Vitória da Conquista-BA. (Francine Rosa). 
• Mecanismos renais envolvidos na patonênese da hipertensão associada a obesidade na pós-

menopausa. (Amélia Cristina Mendes Magalhães). 
• Obesidade e hipertensão na pós-menopausa: Um modelo experimental. (Amélia Cristina 

Mendes Magalhães). 
• Avaliação da atividade antimicrobiana de produtos naturais selecionados por levantamento 

etnofarmacológico do município de Vitória da Conquista. (Mariluze Peixoto Cruz). 
• Termoestabilidade protéica: Aspectos estruturais e de sequencia. (Sávio Torres de Farias). 
• RECOMBIO – Rede de combustão de Bio-combustíveis do nordeste. (Gisele Olimpio da 

Rocha). 
• Impacto das emissões veiculares na atmosfera de centros urbanos brasileiros: Avaliação da 

distribuição por tamanho e caracterização química de micro e nanopartículas de túneis, 
estações de transbordo de passageiros e ambiente aberto. (Gisele Olimpio da Rocha). 

• Avaliação de compostos orgânicos voláteis (VOC) antropogênicos na atmosfera de Salvador-
BA. (Gisele Olimpio da Rocha). 

• Efetividade in vitro da terapia fotodinâmica antimicrobiana e analise da densidade óssea em 
ossos compacto e esponjoso. (Luciano Pereira Rosa). 

 
5.2 Núcleo Complexo Produtivo em Saúde 
 

• Percepção acerca das biomoléculas, metabolismo e desordens metabólicas por estudantes 
dos ensinos médio e superior da cidade de Vitória da Conquista-BA. (Fabiola Sampaio 
Rodrigues Grazinoli Garrido). 

• Isolamentos, purificação e caracterização de lectinas de sementes de vegetais da região do 
Sudoeste da Bahia. (Silvana Braga da Silveira). 

• Identificação e análise de situações de violência de gênero de duas áreas de abrangências 
do PSF e possibilidades de intervenção no município de Vitória da Conquista. (Amália 
Nascimento do Sacramento). 

• Desenvolvimento e validação de metodologia analítica para determinação e quantificação 
de dimenthol em produto farmacêutico obtido a partir de [óleo essencial de Mentha 
piperita L. (Irinaldo Diniz Basílio Júnior). 

• Operacionalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE para creches do 
município de Vitória da Conquista-BA: gestão, características nutricionais e condições 
higiênico-sanitárias de produção da alimentação. (Maria da Conceição Pereira da Fonseca). 

• Opinião sobre transgênicos: professores, alunos e funcionários do Instituto Multidisciplinar 
em Saúde, campus Anísio Teixeira da Universidade Federal da Bahia, Vitória da Conquista-
BA. (Maria da Conceição Pereira da Fonseca). 

• Etudo químico e do potencial antioxidante dos produtos apícolas da abelha sem ferrão 
jandaíra (Mellipona subnitida): uma fonte de riqueza econômica e resgate social da região 
nordeste brasileira. (Tania Maria Sarmento da Silva). Projeto aprovado, processo 
474930/2006-8, Apoio a Projetos de Pesquisa / Edital MCT/CNPq 02/2006 – Universal. 

• Avaliação da atividade de substâncias naturais e sintéticas: uma busca para o tratamento do 
câncer através da inibição das enzimas topoisomerases I e II humanas. (Tânia Maria 
Sarmento da Silva). 
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5.3 Núcleo de Epidemiologia e Saúde Coletiva (NESC) 
 

• Assitência de enfermagem a pacientes submetidos a cirurgia bariátrica baseada na North 
American Nursing Diagnosis Association. FCMSC – São Paulo. 

• Atenção básica à saúde no processo de descentralização da saúde na Bahia (1998 – 2005). 
UEFS. 

• Integralidade e produção das práticas em saúde bucal no Sistema Único de Saúde em três 
cenários da Bahia. UEFS. 

• Perfil das doenças genéticas de erros inatos do metabolismo diagnosticados em Vitória da 
Conquista. 

• Investigação de fatores relacionados à adoção do Sistema de Gerenciamento da Assistência 
Farmacêutica em municípios de Minas Gerais. UFMG/ESP-MG. 

• Avaliação do uso de tecnologia de informação para prevenção da ocorrência de interações 
medicamentosas em ambiente hospitalar. UFMG/UEFS. 

• Utilização de medicamentos antiasmáticos em crianças na cidade de Salvador. UFBA 
Salvador. 

• Prevalência e fatores associados à automedicação em crianças na cidade de Salvador. UFBA 
Salvador/UFC. 

• Socialização econômica: a aquisição e os comportamentos econômicos de crianças e 
adolescentes brasileiros. UFPA. 

• Fisioterapia e Saúde Coletiva: desafios e novas responsabilidades profissionais. 
• Perfil nutricional de crianças integrantes de assentamento do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra no município de Vitória da Conquista-BA. 
• Identificação e análise de situações de violência de gênero em duas áreas de abrangência do 

PSF e possibilidades de intervenção no município de Vitória da Conquista-BA. 
• Violência, gênero e conjugalidade em contextos urbanos do Sudoeste da Bahia: intersecções 

no campo da saúde sexual e reprodutiva. 
• Peso ao nascer, ganho de peso e sobrepeso/obesidade atual e pregressa em relação à asma 

em crianças de 4 a 11 anos de idade residentes em Salvador, Bahia. UFBA Salvador. 
 
5.4 Núcleo de Tecnologia e Saúde (NTS) 
 
5.4.1 Projetos em andamento com bolsistas do Programa Permanecer 

• “Implantação do laboratório de biologia molecular do Instituto Multidisciplinar em Saúde da 
UFBA na região do sudoeste da Bahia”, para o prognóstico e diagnóstico de doenças 
neoplásicas.  

• Avaliação da atividade antimicrobiana de produtos naturais selecionados por levantamento 
etnofarmacológico no Município de Vitória da Conquista (Regiane Yatsuda e Lucas M. 
Marques). 

• Detecção de patógenos multirresistentes e efetividade da desinfecção de ambientes e 
materiais termossensíveis no Hospital Regional de Vitória da Conquista (BA) (Regiane 
Yatsuda e Lucas M. Marques). 

• Perfil das Doenças Genéticas de Erros Inatos do Metabolismo Diagnosticados em Vitória da 
Conquista (Laize Tomazi, Raquel de S. G. Duarte, Telma de J. Soares, Robson A.A. da Silva e 
Gilvanéia S. Santos). 

• Implementação de protocolos de biossegurança nos laboratórios do Instituto Multidisciplinar 
em Saúde, Campus Anísio Teixeira da Universidade Federal da Bahia (IMS/CAT-UFBA) (Lucas 
M. Marques) 

• Avaliação do uso de tecnologia de informação para prevenção da ocorrência de interações 
medicamentosas em ambiente hospitalar (Najara de Oliveira Belo). 

• Divulgação dos Serviços de Informação da Biblioteca do Instituto Multidisciplinar em Saúde 
(Telma J. Soares). 

 
5.4.2  Projetos em andamento envolvendo as instituições de origem dos docentes 
 

• Estudo do polimorfismo genético e expressão do gene FAS na leishmaniose humana. 
(Gilvanéia S. Santos). Local: UFBA/Fiocruz. 

• Biologia dos micoplasmas animais, humanos e em culturas celulares. (Lucas M. Marques). 
Local: USP. 

• Comparação dos efeitos dos tratamentos com Premarin e estradiol no sistema de peptídeos 
natriuréticos em ratas espontaneamente hipertensas (SHR). (Najara O. Belo). Local: UFMG. 
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• Atividade antimicrobiana de Rheedia brasiliensis e 7-epiclusianona contra Streptococcus 
mutans. (Regiane Yatsuda). Local: FOP/UNICAMP. 

• Avaliação da imunidade protetora de plasmídeos codificantes para antígenos parasitários e 
salivares na infecção de hamsters por Leishmania chagasi. (Robson A. A. da Silva). Local: 
UFBA/Fiocruz. 

• Desenvolvimento de modelo experimental de alergia Dlonia tropicalis e suas utilizações em 
estudos de imunoprofilaxia e fitoterapia. (Tiana B. Figueiredo).Local: UFBA/Fiocruz. 

 
5.4.3  Projetos submetidos a agências de fomento de pesquisa 
 

• Implantação de Infra-Estrutura nos Laboratórios no Campus Anísio Teixeira/UFBA. (Todos os 
membros do núcleo). Edital Chamada Pública MCT/FINEP/Ação Transversal Campi Regional. 
(Projeto aprovado aguardando liberação dos recursos). 

• Estudo epidemiológico de anemia falciforme em comunidades quilombolas do município de 
Vitória da Conquista – Bahia. (Laize Tomazi, Raquel de S. G. Duarte e Robson A. A. da Silva). 
Edital de Apoio Regular a Projetos da Fapesb. 

• Detecção de patógenos multirresistentes e efetividade da desinfecção de ambientes e 
materiais termossensíveis no Hospital Regional de Vitória da Conquista (BA). (Regiane 
Yatsuda e Lucas M. Marques). Anvisa. 

• Avaliação da atividade antimicrobiana de produtos naturais selecionados por levantamento 
etnofarmacológico na região Sudoeste da Bahia. (Regiane Yatsuda e Lucas M. Marques).  
Editais universal do CNPq, Fapesp Semi-árido e Apoio Regular a Projetos da Fapesb. 

• Avaliação do uso de tecnologia de informação para prevenção da ocorrência de interações 
medicamentosas em ambiente hospitalar. (Najara O. Belo). PPSUS2006.2 da Fapesb. 
(Projeto aprovado aguardando liberação dos recursos). 

• Obesidade e hipertensão na pós-menopausa: um modelo experimental. (Najara O. Belo e 
Telma de J. Soares).  Editais universal do CNPq e Apoio Regular a Projetos da Fapesb. 

• Mecanismos Renais Envolvidos na Patogênese da Hipertensão Associada à Obesidade na Pós-
Menopausa. (Telma de J. Soares e Najara O. Belo). Editais universal do CNPq e Apoio 
Regular a Projetos da Fapesb. (Projeto aprovado aguardando liberação dos recursos). 

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

• Educação em saúde e hipertensão arterial sistêmica. 
• Laços – Laboratório de experimentação e “criação” de oficinas em saúde. 

 
7 Eventos relevantes realizados pela Unidade 
 

• Participação na Recepção Calourosa – março de 2007. 
• Palestra sobe “Universidade Nova”, proferida pelo Magnífico Reitor Profº Naomar de 

Almeida Filho. 
• Realização de vacinação de alunos contra sarampo, hepatite B e tétano. 
• Curso de extensão: “Biotecnologia – clonagem molecular, seqüenciamento e testes de DNA”.  
• Seminários: “Caminho Profissional – Apresentando ao discente o farmacêutico generalista”. 
• I Seminário de Princípios Básicos de Biossegurança do IMS/CAT.  
• Seminários Abertos do IMS/CAT.0 
• I Semana de Enfermagem do IMS – “Enfermagem dimensões do cuidar”. 
• Seminário Interdisciplinar em Saúde realizado durante o I Congresso Internacional de 

Odontologia. 
• Treinamento no Sistema de Educação à Distância (EAD/UFBA), via Moodle para docentes e 

para discentes matriculados nos componentes curriculares Farmacognosia I e II. 
• I Simpósio de Nutrição UFBA-FTC. 
• I Semana de Farmácia – “O Profissional Farmacêutico: Desafios e Área de Atuação”. 

 
8 Intercâmbios de natureza acadêmica 
 

• Visita da professora Márcia Pontes da PROGRAD, para desenvolvimento/apoio dos projetos 
pedagógicos dos cursos. 

• Visita professores da Faculdade de Farmácia, Campus Salvador, com a presença da 
presidente da Câmara de Ensino e Graduação Profª Olga Verônica Montenegro de Souza, 
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para discussão sobre reforma curricular do Curso de Farmácia e atividades de pesquisa e 
extensão. 

 
9 Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade 
 

• Convênio com  a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista para uso do espaço da Escola 
de Formação em Saúde – Secretaria de Saúde. 

 
10 Prêmios recebidos por discentes e ou docentes vinculados à unidade 
 

• Grande Prêmio UFMG de Teses. 1º lugar área de Genética. Profº Sávio Torres de Farias. 
• 1º Trabalha na categoria de Painéis da 24ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 

Pesquisa Odontológica. Profª Regiane Yatsuda. 
• Menção Honrosa na Jornada Científica do Programa de Pós-graduação em Microbiologia ICB-

USP, pelo trabalho: “Use of a polymerase chain reaction for detection of Mycoplasma díspar 
in the nasal muçus of calves” (Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, v. 19, p. 103-
106, 2007). Profº Lucas Miranda Marques. 

• Menção Honrosa na Jornada Científica do Programa de Pós-graduação em Microbiologia ICB-
USP, pelo trabalho: “Prevalence of mycoplasmas in the respiratory tracts of calves in Brazil” 
(Veterinary Record, v. 161, p. 699-700, 2007). Profº Lucas Miranda Marques. 

• Prêmio Sérgio Arouca de Gestão Participativa no SUS. Ministério de Saúde e Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa. Profº Adriano Maia dos Santos. 

 
11 Informações complementares 
 

• Elaboração da proposta do IMS no Programa REUNI. 
• Discussão sobre reformulação do Regimento Interno do IMS. 
• Planejamento dos laboratórios a serem implantados no primeiro prédio do IMS. 
• Seleção e cadastramento dos materiais permanentes e de consumo a serem adquiridos para 

os     laboratórios de aula do IMS. 
• Criação da Comissão Permanente de Acompanhamento da Biblioteca. 
• Criação da Comissão de Implantação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

 
12 Perspectivas para o exercício de 2008 
 

Consolidar grupos de pesquisas do IMS. 
 

• Melhoria das condições de trabalho dos docentes e servidores do IMS. 
• Realização de concursos públicos para docentes e técnicos-administrativos. 
• Aquisição de novos equipamentos para melhoria no desenvolvimento de atividades 

administrativas e realização de aulas. 
• Reformulação do Regimento Interno. 
• Conclusão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Biotecnologia e Ciências Biológicas para 

entrada de alunos em 2009. 
• Elaboração de Normas e Procedimentos Administrativos e Acadêmicos que possam 

disciplinar as atividades do Instituto. 
• Conclusão e implantação do Projeto de Integração e Socialização dos servidores do IMS. 
• Planejar a reestruturação do prédio para devolução à PMVC. 
• Desenvolver um plano de acompanhamento do planejamento e implantação dos novos 

prédios junto a PROPLAD e Prefeitura de Campus da UFBA. 
• Confeccionar e aplicar um projeto voltado para a utilização da biblioteca e manuseio do 

acervo. 
• Efetivar o Programa de Orientação e Treinamento de Usuários da Biblioteca do IMS no início 

das aulas de 2008. 
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2. ÓRGÃOS  
2.1 Suplementares 
 
CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS – CEAO 
 
 1. metas definidas para o ano de 2007 
 

Para se entender o Centro de Estudos Afro-Orientais - CEAO e as metas que foram propostas 
para o ano de 2007 há que se entender também a dinâmica que rege uma instituição quase 
cinqüentenária, marcada fortemente pelo resguardo de valores acadêmicos fundamentais, voltados 
ao ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Com efeito, o CEAO é um órgão suplementar da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia direcionado para o 
estudo, à pesquisa e ação comunitária na área dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas 
em favor das populações afro-descendentes, bem como na área dos estudos das línguas e 
civilizações africanas e asiáticas.  
 

Compõem o CEAO as seguintes unidades: o Programa Multidisciplinar de Estudos Étnicos e 
Africanos (POSAFRO), o Museu Afro-Brasileiro, a Biblioteca do CEAO, a Livraria Afro-Oriental, gerida 
pela Editora da UFBA, o CEAFRO - Profissionalização para a Cidadania, voltado para a formação de 
jovens e adolescentes afro-descendentes, o  Auditório Agostinho Silva, e os núcleos Administrativo, 
de Pesquisa e de Extensão. 

 
As metas para o ano de 2007 foram definidas como sendo concernentes à consolidação 

destas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como a elevação a categoria de excelência, 
sobretudo no que concerne a seu programa de pós-graduação.  
          

No plano administrativo, pretendia-se investir nas unidades referidas, seja para melhoria de 
suas instalações e equipamentos, ou seus recursos humanos. Vale como exemplo, a Biblioteca do 
CEAO, para a qual se propôs o aumento do Acervo de livros na Base de Dados, a Implantação do 
Catálogo Eletrônico dos Periódicos, e o aumento da base da Hemeroteca. 
  
2. Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas 
 

Dentro desta perspectiva o CEAO programou atividades que demandavam investimentos no 
ensino de pós-graduação e, conseqüentemente, na pesquisa. O ensino no CEAO se definiu, 
fundamentalmente, pela busca da melhor qualificação do POSAFRO. Conforme asssinalado o CEAO 
oferece um Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos, com 15 
vagas em nível de mestrado e 8 em nível de doutorado, aberto a candidatos/as com curso superior 
legalmente reconhecido em qualquer área disciplinar. O programa busca formar pesquisadores 
voltados para o contexto africano e para as populações afro-americanas, com ênfase nos processos 
de construção de identidades étnicas e raciais. Neste sentido, investimos na divulgação do programa 
o que implicou no número significativo de candidatos inscritos na seleção de 2007: foram 66 
projetos para o mestrado e 51 para o doutorado. O Posafro foi montado com um apoio substantivo 
do Programa Fábrica de Idéias, financiado pela Fundação Ford e pelo Sephis Programa. Este apoio 
custou uma parte da reforma do prédio do CEAO, a implantação de uma sala de informática, das 
salas dos professores, da coordenação e da secretária acadêmica. Infelizmente em 1 de janeiro de 
2007 este apoio da Ford chegou a um fim, pelo menos parcialmente, o que nos levou a buscar apoio 
em outras instituições financiadoras da atividade acadêmica. Conseguimos, por exemplo, a 
aprovação de um projeto de infra-estrutura da Fapesb, em colaboração dom o Programa de Pós-
Graduação em História da UEFS e o Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE. Este 
projeto se destina a ampliação da biblioteca de estudos africanos no CEAO e para a criação de um 
Arquivo Digital da Memória Africana na Bahia e em Pernambuco – a partir do qual se deve criar um 
Museu Digital. Finalizamos um projeto de Procad junto ao Programa CEPPAC da UNB (programa 
multidisciplinar de estudos das Américas) e o Programa de Pós-Graduação de Antropologia da UFPE. 
Este Procad pode significar mais fundo para infra-estrutura e, sobretudo, para a circulação de 
docentes e alunos entre as três IES. Estivemos, ademais, à busca de bons candidatos para bolsas 
Prodoc da Capes – houve um edital circulando nacionalmente. A CAPES aprovou ambos nossos 
pedidos de PVE (professores Thiaw e Depelchin) assim como nossos 4 pedidos de apoio para eventos 
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(duas edições de mini-cursos nos âmbitos dos cursos Fábrica de Idéias, o encontro Fazendo Estudos 
Étnicos e Africanos na América Latina e o encontro Feitiçaria). 
 

Num outro plano o CIEE Programa de cooperação com instituição americana que articula 
várias universidades americanas com o objetivo de trazer turmas de estudantes para cursos 
semestrais de lingual portuguesa e cultura afro-brasileira na UFBA/CEAO. Este programa é dirigido 
pelo Profº Jeferson Afonso Bacelar. Curso Raça e Classe : Bahia e Brasil: Curso Manifestações 
Artísticas e Culturais; IFDS (29 de maio a 3 de junho): Seminário aos Professores de Universidades 
Americanas;  Site Visit ( visita de Professores Americanos para UFBA/UCSAL); Curso Brasil 
Contemporâneo (Junho- Julho/07); Curso Raça e classe : Bahia e Brasil (agosto a dezembro); Curso 
Manifestações Artísticas e Culturais:(agosto a dezembro/06). 
 

A Fábrica de Idéias é um núcleo acadêmico responsável pelo Curso Avançado sobre Relações 
Étnicas, Raciais e Cultura Negra. Inicialmente, era administrado pelo Centro de Estudos Afro-
Asiáticos da UCAM e atualmente é organizado pelo CEAO (Centro de Estudos Afro-Orientais, da 
UFBA). Caracteriza-se como uma bem sucedida iniciativa tanto pela qualidade do ensino quanto 
pelas possibilidades de encontro e intercâmbio que oferece para jovens pesquisadores das relações 
raciais no Brasil e em outros países, sobretudo da América Latina. O curso enfatiza, além dessa 
modalidade de trocas, o debate em torno de temas como a cidadania, a saúde reprodutiva, as 
relações de gênero e a sexualidade. Desde o começo, dois, dos cinco módulos de ensino, têm 
enfocado temas afins com a relação entre saúde reprodutiva e relações raciais. Há mais um módulo 
dedicado à troca de experiências em torno dos próprios projetos de pesquisa dos alunos. A Fábrica 
de Idéias tem contado com o apoio de entidades como o Population Program, da Fundação 
MacArthur, a FAPERJ e finalmente a Fundação Sephis, cuja sede é na Holanda. Neste ano Foi 
realizado também o Seminário Internacional Fábrica de Idéias, na sua décima edição (15 a 17 de 
agosto) bem como os mini-cursos desenvolvidos pelos professores Elisio Macamo (21 a 15 de agosto) 
e Ramon Grosfoguel (21 a 25 de agosto). 
 

Não resta dúvida que o principal trabalho de pesquisa realizado no CEAO durante o a no de 
2007 foi o Mapeamento dos Terreiros de Candomblé da Cidade de Salvador. O CEAO, em parceira 
com as Secretarias Municipais da Reparação e da Habitação, realizou uma grande pesquisa sobre as 
religiões de matrizes africanas na cidade do Salvador. O objetivo era conhecer mais a fundo os 
terreiros da nossa cidade, saber quantos são, onde estão localizados, suas condições de 
documentação, regularização fundiária e infra-estrutura, entre outros aspectos sócio-culturais e 
demográficos. Os resultados da pesquisa forão divulgados no dia 08 de maio em um seminário na 
Reitoria da UFBA. 

 
Ainda no quesito relacionado a pesquisa o prof. Valdemir Zamparoni ganhou uma dotação no 

âmbito do Pró-Africa do CNPq. O prof. Livio Sansone ganhou também um destas dotações (que 
pagou a vinda e as diárias do Prof. Cláudio Furtado de Cabo Verde) e ademais outra no âmbito do 
Programa CPLP do CNPq e mais uma para custeio da própria pesquisa pelo Instituto do Milênio do 
CNPq sobre Desigualdades (sitiado no IUPERJ). Ângela Figueiredo dispõe de uma destas dotações 
para custeio da pesquisa pelo Instituto o Milênio sobre Desigualdades. Jéferson Bacelar ganhou um 
apoio do CNPq para própria pesquisa no âmbito do Edital Universal do CNPq. Jocélio Teles 
desenvolveu pesquisas recebendo Jocélio um apoio da prefeitura para a realização do Mapeamento 
dos Terreiros de Candomblé da Cidade de Salvador. Todos os docentes do Posafro realizam pesquisa, 
muito deles com o apoio de bolsistas de IC e AT.  

 
Outro instrumento importante relacionado a pesquisa diz respeiro a publicação da AFRO-

ÁSIA. Além de ter neste ano publicado o número 35 a revista AFRO-ÁSIA, uma das mais importantes 
publicações especializadas brasileiras sobre temática étnica e africana, teve seu acervo completo 
digitalizada e disponível na internet (www.ceao.ufba.br). 
 
3. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 
 

As atividades do Museu Afro-Brasileiro no período de janeiro a dezembro de 2007 podem ser 
relatadas nos seguintes termos:. 1 – Visitação  O Museu Afro-Brasileiro, em parceria com o Museu de 
Arqueologia e Etnologia, recebeu cerca de vinte e seis mil visitantes no ano de 2007. Deste número 
14.000 visitantes era estudante. 1.1 - Ação educativa / atendimento ao público.  Foi realizado o 
Projeto de Formação de Novos Monitores para Museus e Instituições Culturais. Apoiado pelo 
Instituto Cooperforte/Programa Passaporte do Futuro. A ação constou de curso preparatório com 
conteúdos de Cidadania, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, Métodos de monitoramento 
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em exposições, Estudos de Acervo. Foram preparados vinte e cinco jovens, que para atuar no Museu 
Afro-Brasileiro, além das seguintes instituições: Museu Eugênio Teixeira Leal, Memorial dos 
Governadores, Museu Carlos Costa Pinto e Museu Náutico da Bahia. O Projeto foi iniciado em agosto 
de 2007, devendo ser encerrado em janeiro de 2008. 2 - Melhorias / Infra-estrutura No mês de 
novembro foi dado início ao Projeto de Implantação da Reserva Técnica e Recuperação do Acervo 
Armazenado, financiado pelo BNDES através do Programa de Apoio a Projetos de Preservação de 
Acervos, com financiamento no valor de R$ 182.655,00. 3 - Exposições temporárias O Museu Afro-
Brasileiro realizou duas exposições temporárias no ano de 2007: 3.1 Imagens da Fé – A 
compreensão da Consciência Negra e sua transcendência. Com curadoria do coordenador do 
Museu Afro-Brasileiro, realizada no Museu Atílio Fontana, em Concórdia, Santa Catarina. De 13/11 a 
29/02/2008. Foram utilizadas 18 peças do acervo religioso afro-brasileiro do Museu, além de 
gravuras autoria de Nelson Boeira Faedrich, Emanoel Araújo e Raimundo de Oliveira. Foi o evento 
de abertura da semana de  Consciência Negra daquele município. 3.2 Religiosidade Africana: 
elementos da cultura material Com curadoria do historiador Juipurema Sarraf Sandes, pesquisador 
do Museu Afro-Brasileiro, na Cidade do Saber - Camaçari, com peças africanas do Museu. Foi 
realizada  de 16 a 28/11 como parte das comemorações da Consciência Negra.4 – Estágios Além de 
ter sido utilizado como tema para vários trabalhos acadêmicos, o museu recebeu dois estagiários do 
Projeto Permanecer, para o desenvolvimento de Pesquisa e apoio ao Programa Educativo do Museu 
Afro-Brasileiro, sendo produzido também (em fase de concretização), o Banco de dados para 
registro e difusão das pesquisas realizadas no Museu Afro-Brasileiro. Este projeto é Coordenado 
pelos professores Marcelo Cunha e Joseania Freitas, pesquisadora do Museu. 5 - Programa Nacional 
de Museus – Eixo 3 – Bahia – Programa de Capacitação em Museologia. Com apoio do 
Departamento de Museus do Ministério da Cultura, foi desenvolvido o Programa de capacitação em 
Museologia, voltado para estudantes e profissionais de museologia e áreas afins. Como ações deste 
projeto foram  desenvolvidas as seguintes atividades:5.1 - Merenda Acadêmica – Encontros mensais 
(setembro a dezembro) com realização de uma mesa redonda em torno de questões relacionadas a 
Gestão Museológica. 5.2 - Curso de Gestão Museológica – Realizado no período de 15 a 19 de 
outubro de 2007, foi ministrado pela museóloga e especialista em Museologia Kátia Felipini, com 
público de 80 pessoas. 5.3 - Curso de Metodologia da Pesquisa – Realizado no período de setembro 
a dezembro de 2007, por professores do Departamento de Museologia da UFBa e convidados, 
constou de oito aulas sobre o processo de pesquisa (da escolha do tema à divulgação dos 
resultados), aplicado à museologia. 6 – Pesquisas - Durante o ano de 2007, foi dada continuidade às 
pesquisas: 6.1 - O afro-carnaval no Atlântico; Barranquila (Colômbia) e Salvador (Brasil): por uma 
memória solidária. Coordenada pela Profa. Dra. Joseania Miranda Freitas (Departamento de 
Museologia da Ufba) e com participação das professoras Martha Sophia Lizcano (Colômbia) e Maria 
Manuela Borges (Lisboa) e das estudantes de Museologia Luzia Gomes Ferreira, Priscila Maria de 
Jesus. 6.2 - A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, uma perspectiva museológica e de 
gênero. Coordenada pelos profs. Joseania Miranda Freitas e Prof. Marcelo Cunha, do  Departamento 
de Museologia da Ufba, com participação da professora Maria Manuela Borges (Lisboa) e da 
estudante de Museologia Luzia Gomes Ferreira que tem bolsa PIBIC para a realização deste projeto. 
6.3 - Museu Afro-Brasileiro: Ações afirmativas de caráter museológico no Novo Setor da Herança 
Cultural Afro-Brasileira. profs. Joseania Miranda Freitas e Prof. Marcelo Cunha, do  Departamento 
de Museologia da Ufba, com participação das professoras Martha Sophia Lizcano (Colômbia) e Maria 
Manuela Borges (Lisboa) e da estudantes de Museologia Luzia Gomes Ferreira. Divulgação Durante o 
ano de 2007 o Museu foi utilizado como local para gravação de várias entrevistas locais e de outros 
Estados e Países e foi citado em matérias da imprensa escrita.  
Noutra esfera, o Programa Preparatório para a Promoção da Igualdade Étnico-racial na Educação 
(UNAFRO-MEC/CEAO-UFBA) inseriu-se num conjunto de ações previstas no Programa de Ações 
Afirmativas da Universidade Federal da Bahia, aprovado em 17 de maio de 2004 e em processo de 
implantação desde 2005. O programa está estruturado sobre dois eixos: 1) Ações de incentivo à 
permanência de estudantes ingressos na UFBA via sistema de cotas (apoio financeiro e aulas de 
Inglês, Informática e Produção de Textos), e 2) Formação para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileiras (cursos presencial e à distância para professores, que funcionou até maio de 2007). 
Já o CEAFRO é um programa de educação e profissionalização para igualdade racial e de gênero do 
CEAO /UFBA, em desenvolvimento desde 1995. Quando iniciado, há onze anos atrás, o principal 
compromisso do Programa foi estabelecer um dialogo entre a Universidade Federal da Bahia, a 
Escola Pública e as Organizações do Movimento Negro da Bahia. Através do trabalho direto com a 
sociedade civil negra, organizada através de Blocos Afros, Comunidades de Terreiro, grupos de 
Mulheres Negras, posses do Movimento Hip-Hop e Comunidades Quilombolas, são desenvolvidos 
projetos que podem inspirar o poder público a implementar políticas públicas de ações afirmativas 
para a população negra, baseadas na educação das relações étnico-raciais, na rede pública de 
ensino básico, fundamental, médio e nas universidades, no mercado de trabalho, no sistema de 
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saúde e em outros setores da sociedade, como medidas de reparação. Fundado sob três princípios 
básicos da existência negra na Diáspora: Ancestralidade, Identidade e Resistência, em sua trajetória 
político-pedagógica, o CEAFRO tem investido numa construção teórico-metodológica baseada nos 
referenciais identitários dos sujeitos nela envolvidos. As dimensões de raça e gênero estruturam sua 
proposta pedagógica, construída na direção de fornecer tecnologias sociais que possam subsidiar 
políticas públicas que legitimem as culturas negro-africanas, ressaltem o papel das mulheres negras 
no processo de resistência e construção da sociedade e potencializem a participação da juventude 
negra. Este relatório apresenta as ações realizadas pelo CEAFRO, durante o ano de 2007, através de 
5 Projetos: 1. Escola Plural: A Diversidade está na sala; 2. Fortalecendo Quilombos na Bahia; 3. 
Diálogos Cotistas, 4. Juventude Negra em Rede; 5. Rede de Eqüidade. Apresenta, ainda, outras 
ações realizadas por meio da participação em Eventos diversos e Articulação em Redes e Fóruns.  
 
 
AÇÕES REALIZADAS POR PROJETO:  
 
1. PROJETO ESCOLA PLURAL: A DIVERSIDADE ESTÁ NA SALA Este Projeto refere-se à Formação 
Continuada de Educadores/as, visando à educação das relações étnico-raciais e inclusão da história 
e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar e no planejamento institucional de 
organizações governamentais e não-governamentais. Em 2007, com apoio do UNICEF, TERRE DES 
HOMMES, SEPROMI e Defensoria Pública do Estado da BAHIA (DPE), foram realizadas as seguintes 
ações:  
 
A: Sensibilização em raça-gênero para os/as novos/as defensores/as públicos/as do estado da 
Bahia: A ação se deu no sentido de colaborar para modificar a atuação institucional da Defensoria 
Pública no estado, a partir da sensibilização de seus/suas profissionais, no sentido de promover 
eqüidade, enfrentamento ao racismo institucional e fortalecer a sua missão na sociedade. FORAM 
REALIZADAS 2 Oficinas, envolvendo 12 Defensores\as em processo de Formação Inicial para futura 
contratação. 
  
B: Consultoria à SEPROMI para articulação de raça-gênero às políticas públicas na Bahia: Foram 
realizados 2 Seminários Internos, junto a técnicos/as e dirigentes da Secretaria. O primeiro, 
introdutório, discutiu os objetivos e finalidades da Secretaria, assim como Expectativas, projeções e 
participação dos envolvidos nas ações prioritárias, definidas a partir dos objetivos da atual gestão 
de governo. O segundo Seminário avançou na discussão de políticas públicas e fundamentos teórico-
metodológicos focalizados na categoria raça-gênero, visando à sua articulação às diversas ações 
desenvolvidas pela SEPROMI.  
 
C: Elaboração do Guia da Cultura Afro-brasileira e Indígena: Na consultoria do CEAFRO ao 
UNICEF/BA, elaboramos o GUIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA dirigido a 1500 
municípios do Semi-árido brasileiro e realizamos 6 Encontros de Formação sobre utilização do GUIA 
para articuladores\as e mobilizadores\as do Selo UNICEF na Bahia.  
 
D: Formação de gestores/as para abordagem das dimensões de raça/gênero no planejamento 
institucional: Esta ação consistiu na formação de 40 profissionais de organizações apoiadas pela 
Terre des Hommes, com o objetivo de contribuir para a implementação das dimensões de raça-
gênero nos planejamentos institucionais das organizações, com base na identidade étnico-racial 
característica do público junto ao qual os/as profissionais atuam. 
 
2. PROJETO DIÁLOGOS COTISTAS: QUALIFICANDO A PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES COTISTAS NA 
UFBA  
   
  O projeto foi desenvolvido no âmbito da UFBA, em parceria com a Fundação Cultural 
Palmares, visando contribuir com a permanência qualificada dos/as estudantes cotistas, por meio 
de ações de formação político-cultural ancoradas em práticas de diálogos e trocas com Quilombos 
Urbanos de Salvador: Bairro da Paz, Engenho Velho da Federação, Boa Viagem, Monte Belém de 
Cima. 3. PROJETO GESTÃO SOCIAL: FORTALECENDO QUILOMBOS DA BAHIA Este projeto foi 
desenvolvido junto a três comunidades quilombolas (Ilha de Maré, em Salvador; Pitanga dos 
Palmares, no município de Simões Filho e Sapiranga, no município de Mata de São João) localizadas 
na Região Metropolitana de Salvador, visando contribuir para o seu fortalecimento institucional, 
pelo estímulo ao protagonismo de seus membros, a partir do reforço da Identidade Quilombola. 4. 
PROJETO JUVENTUDE NEGRA EM REDE Este projeto se realiza em 3 bairros de Salvador – Bairro da 
Paz, Alto de Coutos e Saramandaia, sob coordenação local de ex-alunos dos Cursos 
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Profissionalizantes do CEAFRO, envolvendo cerca de 90 jovens desses bairros. O Projeto encontra-se 
em andamento e deverá ser concluído em janeiro de 2008. 5. REDE DE EQÜIDADE – CONSÓRCIO 
SOCIAL DA JUVENTUDE  A Rede de Eqüidade do CSJ/RMS existe desde a 1ª versão do Consórcio da 
Juventude da RMS. Ela surgiu da necessidade detectada pelas organizações que trabalhavam com as 
perspectivas de raça/gênero, deficiência e DST/AIDS de construir uma abordagem pedagógica 
baseada nessas dimensões junto ao  público do Consórcio que, no cotidiano, está exposto a atitudes 
racistas, sexistas, discriminatórias e preconceituosas. Além do CEAFRO, participam desta rede a 
Associação Vida Brasil e o Instituto Cultural Steve Biko. Nessa quarta edição do Consórcio, a Rede 
realizou a formação de 1500 jovens, de 16 instituições, de abril a outubro 2007.  Em 2007, tendo em 
vista o momento político de intensificação de ações afirmativas, dentre elas a implementação da 
Lei 10.639\03, o CEAFRO buscou expandir suas ações para além de Salvador, disseminando sua 
proposta pedagógica no interior da Bahia e em outros estados da federação, a partir dos três 
princípios articuladores que a caracterizam: Identidade, Ancestralidade e Resistência.  Neste 
sentido, realizou e intensificou inúmeras parcerias, o que aponta para a continuidade de suas ações 
em 2008, através de seus Projetos, os quais cada vez mais tornam-se conhecidos e acreditados 
interna e externamente. Assim, além de desenvolver as ações previstas nos Projetos, e outras 
mediante convite, foram elaboradas diversas propostas relacionadas à sua continuidade em 2008, 
para  cumprir o compromisso da instituição: enfrentar todas as formas de racismo e sexismo, para 
promoção da igualdade entre negros e não-negros e entre mulheres e homens, por meio de ações 
educacionais, com foco nos interesses e demandas da comunidade negra. 
 

Na Biblioteca do CEAO os resultados são palpáveis, denotando a sua importância para a UFBA 
e a comunidade externa: empréstimo de Livros -846; consultas – 3.343; Imagens PHL  2.095. 
 
4. Eventos relevantes realizados pelo Órgão 
 

O CEAO promove e organiza eventos voltados para a comunidade negra, bem como 
possibilita a realização de eventos comunitários. Os tipos mais freqüentes de eventos são os 
cursos, os seminários e conferências; Reuniões e assembléias de associações e organizações da 
comunidade negra; Celebrações, recepções e solenidades envolvendo representações de países 
africanos e organizações da comunidade negra; Lançamento de livros, revistas e CD´s de 
intelectuais e artistas negros.A realização de eventos depende de pauta a ser previamente 
confirmada. Dentre estas atividades podemos destacar:  
 
Mini-Cursos de Extensão: 05/03/07 a 09/03/07. “Questões Sociológicas da África Contemporânea”, 
Prof. Cláudio Furtado, Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de Cabo Verde;  07/05/07 a 
11/05/07; SÃO TOMÉ e PRÍNCPE: História Colonial e Insular, Dr. Augusto Nascimento, Centro de 
Estudos Africanos - IICT – Portugal, de 07 a 11 de maio de 2007; Estética e Cotidiano em áfrica: 
Sociologia Cultural de uma Modernidade Perversa, Professor. Dr. Elisio Macamo, (Universitaty 
Beyreuth-Alemanha /Universidade Eduardo Mondlane/Moçambique), 20 a 24 de agosto de 2007; 
GLOBOFOBIAS: Anti-Semitismo, Islamofobia y Racismo Anti-Negro. Dr. Ramon Grosfoguel, (Berkley 
/Universidade da Califórnia) 20 a 24 de agosto de 2007; Colonialismo, escravidão em Moçambique; 
Professora. Dra. . Eugénia Rodrigues, do Instituto de Investigação Científica e Tropical de Lisboa; 17 
a 20 de setembro de 2007; Palestras: A União Soviética e a Rússia Pós-Soviética, frente aos 
Africanos, Dr. Nikolai Dobronravin, da Universidade Estatal de São Petesburgo e  do Instituto de 
Estudos Orientais, Academia de Ciências Russa. 24 de agosto de 2007; Classe média negra em 
perspectiva comparativa: Brasil – Estados Unidos, Dra. Ângela Figueiredo, 31 de agosto de 2007; 
“Arqueologia da diáspora africana”, Dr.. Scot Allen (Universidade Federal de Alagoas), 21 de 
setembro de 2007, “Arqueologia e etnicidade: política cultural contemporânea no Brasil”, Dr. Scot 
Allen (Universidade Federal de Alagoas), 24 de setembro de 2007; “O pensamento de Joseph Ki-
Zerbo e sua contribuição para a historiografia africana e possíveis relações com o Brasil”, Professor. 
Dr. Victor Lazare Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso e Francofonia - Paris. 19 de outubro de 2007; 
Religiões de matriz africana no Maranhão, Professor. Dr. (Sérgio Ferretti, Universidade Estatal do 
Maranhão), DIA: 19 de outubro de 2007; “Como se eu fosse uma escrava...: breve olhar sobre 
relações de gênero e divórcio no Maranhão entre 1750 a 1850”, Profa. Dra. Maria da Glória Correia  
(UFMA),  24 de outubro de 2007; Cor, Raça e Ancestralidde Genômica no Brasil: “Um diálogo entre 
Antropologia e Genética, Prof. Dr. Ricardo Ventura Santos (FIOCRUZ e Museu Nacional), 09 de 
novembro de 2007; Um Caso de discriminação genética, Profa. Dra. Débora Diniz (UNB), 12 de 
novembro de 2007; A Importância de Cabo Verde na Formação do Mundo Atlântico, Embaixador de 
Cabo Verde Historiador Daniel Pereira, Dia:  14 de novembro de 2007; A evolução da relação entre 
escravidão e estado na África Ocidental., Professor. Dr. . Dr. Martin Klein, da University of Toronto; 
19 de novembro de 2007; “Intolerância Religiosa”, Prof. Vagner Gonçalves da Silva (USP),Dia: 03 de 
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dezembro de 2007; Globalização nas margens: uma visão arqueológica do Senegal, Prof. Dr. 
Ibrahima Thiaw,  06 de dezembro de 2007; Silêncios na história da África, Prof. Dr. Jacques Marie 
François Depelchin;  07 de dezembro de 2007. 
 
5. Perspectivas para o ano de 2008 
 

Consideramos que para o ano de 2008 as perspectivas são muito boas. Em parte isto se deve 
as ações executadas durante os quatro últimos anos que, de certa maneira, tem redirecionado o 
CEAO no sentido de seu fortalecimento como instituição acadêmica vital para o desenvolvimento 
sócio-cultural da Bahia e para o debate sobre as questões raciais e étnicas da sociedade brasileira. 

 

CENTRO DE ESTUDOS BAIANOS 
 
1. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2007 

 reestruturação do espaço físico, visando otimizar a utilização da área mediante o 
planejamento e concepção de novos setores; 

 reforma nas dependências do Órgão; 
 reforma do mobiliário; 
 reorganização dos acervos (bibliográficos e arquivísticos); 
 unificação das coleções e publicações periódicas pertencentes aos acervos 

bibliográficos do CEB; 
 aquisição de móveis e equipamentos para oferecer melhores condições de 

funcionamento; 
 efetivação da transferência dos arquivos pessoais (Ildásio Tavares, Godofredo Filho), 

Arquivo da Repressão Política na UFBA e Instrução Pública do Setor de Coleções 
Especiais da Biblioteca Central Reitor Macedo Costa – BC para o CEB; 

 inicio do tratamento técnico no Arquivo da Repressão Política na UFBA; 
 definição e/ou concepção de logotipo do CEB; 
 atualização da home page do referido Órgão; 
 revisão e impressão da publicação “Educação transdisciplinar e a arte de aprender”, 

resultado do projeto alocado no CEB de autoria de Noemi Salgado Soares; 
 
2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:  
 
2.1 AÇÕES DE NATUREZA FÍSICA 

 reestruturação do espaço físico para viabilizar a concepção redefinição de novos 
setores (diretoria, secretaria, setor de pesquisa, vice-diretoria, processamento 
técnico, pequenos reparos, auditório, acervo bibliográfico e arquivístico, 
digitalização); 

 demolição do balcão, localizado próximo à porta principal de acesso ao Órgão; 
 planejamento e concepção de novos pontos de rede (internet) visando atender o 

novo lay out do Órgão bem como a sua efetiva utilização; 
 reforma, pintura e manutenção elétrica nas instalações do referido Órgão; 
 reforma e polimento do mobiliário visando a conservação e preservação além de 

uma melhor acomodação do acervo museológico custodiado no Órgão e das 
publicações editadas pelo CEB; 

 construção e planejamento de sala para palestras, cursos e conferências (50 
lugares); 

 aquisição de móveis (50 carteiras) para a sala supramencionada; 
 locação de ar condicionado (30000BTUS) e bebedouro objetivando oferecer plenas 

condições necessárias ao desenvolvimento das atividades realizadas pelos alunos, 
devidamente matriculados em Curso de Extensão em Educação Transdisciplinar e a 
Arte de Aprender, bem como aos docentes que ministram aulas no referido Curso; 

 aquisição de projetor multimídia (data show) visando a sua efetiva utilização em 
eventos patrocinados pelo órgão e unidades parceiras; 

 aquisição de purificador de água para garantir o consumo de água de boa qualidade; 
 aquisição de 02 (dois) micro computadores objetivando viabilizar os serviços 

administrativos, processamento técnico e pesquisa; 
 aquisição de um hubs (16 portas) para oferecer pleno atendimento da demanda do 

CEB; 
 aquisição de mesa para micro computador; 
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 aquisição de material (papeis especiais, lápis, borrachas, etc.) adequado ao 
processo de conservação e preservação da documentação referente ao Arquivo da 
Repressão Política na UFBA; 

 parceria com a Divisão de Material, objetivando a conseqüente minimização de 
eventuais demandas. 

 

2.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA DINAMIZAR O CEB: 
 definição de logotipo do CEB, através do aproveitamento do ex-libris de Frederico 

Edelweiss, homenageando dessa forma um dos sócio-fundadores do Centro de 
Estudos Baianos; 

 atualização da home page do Centro de Estudos Baianos; 
 reorganização e reacomodação dos acervos (bibliográficos e arquivísticos); 
 transferência (do Setor de Coleções Especiais da Biblioteca Reitor Macedo Costa – BC 

para o CEB) dos Arquivos Pessoais de Ildásio Tavares, Godofredo Filho e Arquivo da 
Repressão Política na UFBA e Instrução Pública; 

 processo de unificação dos periódicos e publicações de referência que fazem parte 
das coleções supramencionadas; 

 parceria estabelecida com o Departamento de Museologia da Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas da UFBA, através das Professoras Graça Teixeira e Lina Aras, 
orientadora de bolsistas, visando a efetiva implementação do tratamento técnico 
dos documentos concernentes ao Arquivo da Repressão Política na UFBA; 

 impressão revista e atualizada da 2ª ed. do livro “Educação transdisciplinar e a arte 
de aprender”  

 parceria com a Biblioteca Central Reitor Macedo Costa – BC em atividades comuns; 
 recepção de bolsistas do Programa Permanecer, visando implementar atividades 

elencadas nas Metas; 
  parceria com o grupo de pesquisa epistemologia do educar e práticas pedagógicas 

do programa de pós-graduação (mestrado e doutorado) da Faculdade de Educação 
da UFBA, voltado  para o  desenvolvimento de uma ação educativa alicerçada na 
vivência da arte de aprender; 

 apoio da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD), visando a 
efetiva superação demandas e objetivos existentes e estabelecidos pelo CEB; 

 desenvolvimento de parceria com o SEBRAE, visando a efetiva minimização dos 
custos operacionais referentes à confecção da publicação “Educação transdisciplinar 
e a arte de aprender” reduzindo o valor de sua comercialização. 

 
3.   RAZÕES QUE INFLUENCIARAM AÇÕES QUE NÃO PUDERAM SER IMPLEMENTADAS  
 Alguns objetivos não foram totalmente alcançados em decorrência de alguns fatores a saber:  

  período de paralisação (três meses) vivenciada pelas Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES); 

 escassez de recursos humanos disponibilizados para as diversas atividades existentes 
no CEB, principalmente se levarmos em conta que o quadro de funcionários deste 
Órgão vem sendo reduzido gradativamente face ao processo de aposentadoria de 
dois servidores; 

 recursos financeiros limitados. 
 

4. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão. 
 Projeto de Educação Transdisciplinar (para formação educacional para professores, 

coordenadores, e diretores pedagógicos da educação básica, do ensino superior e de 
universidades corporativas). 

 
5. Eventos relevantes realizados pelo Órgão em 2007 

 Lançamento do livro “Diário de Godofredo Filho’’, organizado por Fernando da 
Rocha Peres e Vera Rollemberg, 02 de agosto; 

 Palestra (2) “Por quê, para quê e como formar educadores transdisciplinares?”; 
ministradas pelos professores Noemi Salgado Soares (CEB) e Dante Galeffi (FACED), 
15 e 24 de agosto; 

 Palestra “Políticas públicas parao livro e a leitura”; Profª Kátia de Carvalho, Semana 
Nacional do Livro e da Biblioteca, 24 de outubro; 

 Participação do CEB na comissão organizadora da Semana Nacional do Livro, 23 a 29 
de outubro  
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 Participação do CEB na Exposição do Centro de Memória da Bahia da Fundação 
Pedro Calmon, através do empréstimo de três estátuas de madeira que representam 
Antonio Conselheiro, por ocasião 110 anos do seu falecimento e término da Guerra 
de Canudos, 24 de novembro a 15 de dezembro; 

 Curso de extensão “Educação transdisciplinar e a arte de aprender”  para formação 
educacional de professores, coordenadores, e diretores pedagógicos da educação 
básica, do ensino superior e de universidades corporativas, setembro de 2007 a abril 
de 2008 (em curso); 

 Workshop sobre “Caminhos da PPGCI/UFBA : construindo o futuro”  parceria com o 
Programa de Pós-Graduação do ICI/UFBA, 18 e 19 de dezembro. 

 
6. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2008 
 
 Considerando que o ano de 2007 teve o objetivo de organizar o espaço físico e as coleções, 
pretende-se em 2008 dar início a ações necessárias: 

 

 6.1 AÇÕES DE NATUREZA FÍSICA: 
 Finalizar a organização física da copa e banheiro; 
 Concluir os serviços de manutenção elétrica das instalações internas do CEB; 
 Manter os equipamentos necessários ao serviço de limpeza e conservação do Órgão; 
 Atualizar o sistema de refrigeração do CEB visando a conservação do acervo bem 

como a manutenção de condições climáticas satisfatórias, minimizando os níveis de 
temperatura no referido local e evitando condições insalubres que afetam o publico e 
os funcionários; 

 Providenciar a confecção de vitrines visando oferecer condições necessárias a criação 
de espaço destinado para abrigar em caráter permanente exposição de obras do 
acervo CEB; 

  Instalar o suporte para instalação de projetor de multimídia no teto do referido 
Auditório para garantir a sua efetiva utilização e segurança. 
 

6.2 AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA DINAMIZAR O CEB: 
 Implementar o projeto de identificação dos documentos oriundos do Consulado 

Alemão na Bahia em parceria com o Instituto de Letras (prof. Mário Augusto); 
 Colocar sinalizadores de identificação nas dependências do CEB, bem como nas 

coleções e fundos arquivísticos; 
 Planejar cursos e palestras no CEB; 
 Viabilizar aquisição de impressora multimídia, para otimizar as diversas atividades 

desenvolvidas no referido Órgão; 
 Organizar o espaço para abrigar os quadros existentes no acervo do CEB; 
 Estreitar a parceria com a EDUFBA em ações de interesse comum; 
 Elaborar projetos visando a captação de recursos para transformar o CEB em um 

organismo de ponta no que tange a pesquisa sobre a Bahia; 
 Acelerar o tratamento técnico do acervo para alimentar Banco de Dados competente, 

dando visibilidade ao CEB. 
   

 

CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES PARA O SETOR 
PÚBLICO – ISP 
 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de atividades de pesquisa e de extensão, na área da gestão pública, 
constitui a missão institucional do Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público (ISP), 
órgão suplementar da UFBA vinculado à Reitoria. Historicamente, as atividades desenvolvidas pelo 
Centro comportam dois focos: o primeiro é relativo aos trabalhos realizados no âmbito interno da 
Universidade, de apoio técnico aos processos de gestão; o segundo diz respeito a articulações e 
parcerias externas com outros órgãos locais, nacionais e internacionais. As metas definidas para 
2007 expressam a consolidação desses dois âmbitos de sua atuação, e põem em destaque: 
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 o apoio a projetos desenvolvidos no âmbito da gestão acadêmica da UFBA, relativos a educação 
a distância, reconfiguração curricular dos cursos de graduação e processos de controle da 
gestão de pessoas, de recursos materiais e financeiros; 

 a continuidade e o aprofundamento de programas e projetos de pesquisa e extensão, voltados 
para a comunidade externa, com destaque para temáticas concernentes a ambiência 
organizacional, avaliação institucional e de programas, gestão educacional e formação de 
gestores da educação básica.   

Atualmente, a estrutura básica do ISP se compõe de Núcleos, diretamente vinculados à 
Direção: Núcleo de Sistemas e Processos Gerenciais (NSPG), Núcleo de Pesquisa (NPESQ), Núcleo de 
Desenvolvimento de Talentos Humanos (NDTH), Núcleo de avaliação (NAV) e Núcleo de Gestão 
Educacional (NGE). Os núcleos configuram uma organização flexível, capaz de agregar projetos 
afins, potencializando as ações, e, ao mesmo tempo permitindo relações de horizontalidade e de 
intercâmbios internos e externos. 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Através de seu Núcleo de Sistemas e Processos Gerenciais (NSPG), o ISP vem desenvolvendo 

projetos voltados para concepção e elaboração de sistemas informatizados, em parcerias internas, 
particularmente com a PROPLAD, o CPD e a SAD, encarregando-se do gerenciamento desses 
sistemas. Destaque-se, nesse âmbito, a produção de tutoriais para utilização do Sistema de 
Acompanhamento de Documentos (SIAD), uma solução inovadora, com utilização de recursos de 
áudio e vídeo. É importante assinalar que esse é o primeiro e atualmente o único sistema da UFBA 
que utiliza esse tipo de tecnologia, e que os tutoriais estão disponíveis no site 
http://www.siad.ufba.br.  

O NSPG desenvolveu ainda, ao longo de 2007, diversos bancos de dados, com destaque para 
o que vai permitir mapear os relatos de experiências de Educação a Distância.  Esse trabalho está 
sendo desenvolvido em parceria com a Comissão Institucional de Educação a Distância (CEAD). 
Nesse âmbito, o NSPG também foi responsável, em 2007, pela manutenção do site da CEAD, através 
do qual foi possível realizar as inscrições on-line e transmitir pela Internet o II Seminário Interno de 
EAD da UFBA.  

Ainda, no âmbito da UFBA, o NSPG participou Projeto de Avaliação e Reestruturação da 
Divisão de Material e Patrimônio (em andamento) e da Proposta de Secretaria Única de 
Departamento para Faculdade de Ciências Humanas.  

No âmbito externo, como integrante do Programa de Formação de Gestores da Educação 
Básica (PROGED), o NSPG é responsável pela execução da Ação 3: desenvolvimento de tecnologia 
educacional para gestão de redes e unidades de educação pública. Em 2007, o Núcleo realizou, 
nesse Programa, as seguintes atividades: 

 Atualização do sistema de inscrição e seleção dos participantes do Curso de Formação de 
Tutores para Educação a Distância (EAD). 

 Pesquisa e aplicação de tecnologias para criação de vídeo-aulas para os cursos de formação 
continuada de gestores da educação básica e formação de tutores para EAD.  

 Pesquisa de novos recursos do Moodle para aplicação nos cursos do PROGED.  

 Manutenção corretiva e evolutiva do Sistema Integrado de Administração Escolar (SInAE), com a 
adequação desse sistema às necessidades do Censo Escolar do MEC. A nova versão do SInAE 
permite importar os dados do Censo Escolar.  

 Desenvolvimento de diversos tutoriais, destinados aos usuários do SInAE, com o treinamento 
operacional desse sistema realizado pela Internet. 

 Alteração do layout e inclusão de novos serviços e recursos no site do PROGED. No site, os 
usuários terão a sua disposição mais de 7 horas de vídeo, com o detalhamento de todos os 
módulos funcionais do SInAE. 

No Núcleo de Pesquisa (NPESQ) do ISP, continua em curso a Pesquisa de Ambiência 
Organizacional (iniciada em 2000), realizada através de Convênio Petrobrás/FAPEX/UFBA-ISP, cujo 
objetivo é a análise e interpretação dos dados da pesquisa anual de clima organizacional em 
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diversas unidades administrativas da Petrobrás. Em 2007, essa pesquisa foi aplicada na RLAM – 
Camaçari (BA), UN-NA – Salvador (BA), FAFEN (BA) e CENPES (RJ). Além disso, esse grupo vem 
desenvolvendo a Pesquisa de Satisfação da Comunidade, que visa a avaliar à recepção dos projetos 
sociais desenvolvidos pela Empresa, a natureza do relacionamento e da comunicação entre ela e o 
público e os impactos relativos à preservação do meio ambiente, às questões de saúde e segurança, 
e ao papel e o conceito da empresa junto às comunidades em que atua. O grupo de pesquisa, a 
partir de agosto de 2007, contou com a participação de um professor visitante, bolsista da FAPESB, 
que vem desenvolvendo a pesquisa Comportamento de busca de emprego e inserção profissional 
entre estudantes de cursos da UFBA. O NPESQ desenvolveu, através do Grupo de Pesquisa 
´Indivíduos, Organizações e Trabalho´, um conjunto de pesquisas sobre os vínculos do trabalhador 
com sua organização e trabalho em empresas do Pólo Agroindustrial de Juazeiro/Petrolina, com 
financiamentos do CNPq. e FAPESB. Tais pesquisas têm gerado dissertações de Mestrado e Tese de 
Doutorado, em articulação com os Programas de Pós-Graduação em Psicologia e em Administração. 
Constitui também parte do Núcleo de Pesquisa o PROJETO GERES, um estudo longitudinal de alunos 
do Ensino Fundamental, com uma amostra de 303 escolas e 21.000 alunos, em cinco cidades 
brasileiras (Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande, Salvador e Rio de Janeiro), desenvolvido por 
seis Universidades, PUC-Rio, UFMG, UNICAMP, UFBA, UFJF e UEMS. Iniciada em 2005, com o apoio 
da Fundação FORD, do CNPq e da FAPERJ, o objetivo dessa pesquisa é identificar as características 
escolares que aumentam o aprendizado dos alunos e diminuem a influência da sua origem social nos 
resultados escolares. Acompanha-se a evolução da aprendizagem em Leitura e Matemática de 
alunos do ensino Fundamental, levando-se em conta os fatores escolares e sociofamiliares que 
incidem sobre o desempenho escolar. Em 2007, o PROJETO GERES realizou a 4ºonda de aplicação 
dos testes de Leitura e Matemática, que envolveu 53 escolas, perfazendo um total de 301 turmas, 
com aproximadamente 4.000 alunos que compõem a amostra do Pólo Salvador. Durante o ano, 
aconteceram constantes visitas da equipe GERES às escolas, para a atualização dos registros 
escolares dos alunos, aplicação dos questionários dos pais dos alunos e aplicação dos questionários 
aos professores, além da distribuição do terceiro Boletim Informativo, atualização cadastral da 
escola e alimentação da base de dados do Projeto. Outra atividade importante em 2007 foi a 
realização do IV Encontro com os diretores das escolas, para promover uma reflexão sobre avaliação 
educacional, identificando possíveis aplicabilidades dos Relatórios do Geres na Escola, compreender 
os resultados apresentados no terceiro Relatório do Geres, informar sobre a pesquisa Geres em 2007 
e definir estratégias de aplicação para a 4ª onda.  

 
O Núcleo de Desenvolvimento de Talentos Humanos (NDTH), em 2007, atendeu a 

demandas internas da UFBA, voltadas para o desenvolvimento e a condução de processos e 
programas, especialmente, da área de recursos humanos (RH). Assim, em fevereiro de 2007, o NDTH 
foi oficialmente convidado pelo PRODEP para coordenar a articulação dos macros programas de 
política de desenvolvimento de gestão de pessoas:  

 Programa de Avaliação de Desempenho Humano (AD): reuniões semanais de análise técnica; 
Seminário de Sensibilização sobre “A percepção e a ação no exercício profissional”; validação do 
Instrumento de AD; encontro sobre “Percepção da Eficácia Gerencial e Organizacional”.  

 Programa de Dimensionamento da força de trabalho da UFBA: análise da força de trabalho dos 
servidores que exercem atividades técnico-administrativas, para criação de uma Matriz de 
Alocação de Cargos e definição de critérios de alocação de vagas na UFBA. 

 Programa de Capacitação da UFBA: desenvolvimento, aperfeiçoamento e qualificação dos 
servidores da Universidade Federal da Bahia de acordo com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional.  

 Programa de Otimização dos processos de trabalho administrativo na UFBA: projeto de melhoria 
contínua dos sistemas gerenciais e operacionais da UFBA, visando à excelência dos seus 
processos administrativos (intercâmbios e Encontro Interinstitucional entre UFBA  e UFRN)    

 
Tais programas estão inseridos na proposta de renovação da arquitetura administrativa e 

acadêmica da Universidade, da qual o ISP vem participando como consultor interno institucional. O 
redesenho desses Programas visa a adequá-los a mudanças institucionais e a exigências da legislação 
vigente, especialmente do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI), do Decreto 5.825, de 29 de junho de 2006 (PDIPCCTAE), da Lei 
5.707, de 23 de fevereiro de 2006 e da Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005.   
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O NDTH integrou-se, ainda às atividades do Programa de Formação Continuada de Gestores 
da Educação Básica (PROGED), do ISP, especialmente na comunicação das atividades do referido 
programa (Ação 4),  no IV Seminário sobre EAD na UFBA, participando ainda dos Seminários Internos 
do ISP. 
 

O Núcleo de avaliação (NAV), no primeiro semestre de 2007, conjuntamente com o  Setor 
de Planejamento e Projetos da PROPLAD, participou do Projeto de Avaliação e Reestruturação da 
Divisão de Material e Patrimônio. Foram realizadas várias visitas à DMP, várias reuniões e encontros, 
incluindo a ação conjunta com a UFRN, que resultou num proveitoso seminário sobre a troca de 
experiências na área de serviços de material, licitações, compras, armazenamento e controle do 
patrimônio. O NAV ficou envolvido também com o projeto de avaliação da estrutura administrativa 
e dos espaços da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, com perspectiva de elaborar, no futuro 
próximo, um projeto da sua reestruturação.  

 
Durante todo o ano, o NAV ficou intensamente envolvido com o processo de implantação da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) no âmbito da UFBA. Nesse contexto, foi montado, no ISP, o 
escritório da UAB, com os respectivos arquivos para atendimento. O NAV fez parte da comissão que 
visitou três Pólos da UAB: Camaçari, Simões Filho e Lauro de Freitas, a fim de fazer avaliação “in 
loco” das condições existentes em cada um desses municípios. Em caráter de consulta, foi visitado o 
município de Mundo Novo, para ajudar na identificação dos espaços apropriados para abrigar os 
cursos na modalidade à distância. O emergente escritório da UAB está, assim, articulando os 
contatos e ações dentro do triângulo que compreende o MEC-SEED, os município-pólo e a 
Universidade Federal da Bahia. O primeiro curso de graduação do Sistema da UAB, a Licenciatura 
em Matemática a Distância, a ser ministrado pela equipe do Instituto de Matemática da UFBA, está 
previsto para acontecer no segundo semestre de 2008. Ao todo são dez pólos selecionados pelo MEC 
para receber o curso em questão: Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Ipupiara, Itamaraju, Itapicuru, 
Jacaraci, Lauro de Freitas, Mundo Novo, Paratinga e Simões Filho. 
 

O NAV, juntamente com a Ação 4 do PROGED, organizou o IV Seminário EAD no contexto 
brasileiro: perspectivas nos municípios baianos. O Seminário foi realizado, com sucesso, em 26 de 
outubro de 2007, e foi transmitido, em tempo real, pela rede, além da transmissão com telão de 
todas as palestras e os debates. O evento teve grande repercussão, tendo registrado a participação 
de várias localidades do Estado da Bahia, de outros estados brasileiros e até do exterior. O material 
veiculado durante o IV Seminário sobre EAD está servindo de base para a elaboração do terceiro 
volume da Coletânea Educação a Distância no Contexto Brasileiro, a ser editado pelo ISP no início 
de 2008. A realização do II Seminário de Educação a Distância da UFBA, organizado pela Comissão 
Institucional de Educação a Distância da UFBA (CEAD) em 22 e 23 de novembro também contou com 
o apoio do NAV. 

 
No âmbito da avaliação de programas educacionais, a UFBA, através do ISP, assumiu a 

responsabilidade pelo Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA) do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens (PROJOVEM), uma ação do Governo Federal coordenada pela Secretaria Geral da 
Presidência da República e desenvolvida em parceria com os ministérios da Educação, Trabalho e 
Desenvolvimento social e Combate à Fome. O Programa tem como público alvo jovens de 18 a 24 
anos, com baixa escolarização (ensino fundamental incompleto) e fora do mercado de trabalho 
formal. Desenvolvido em todas as capitais do país e em cidades de região metropolitana com mais 
de 200.000 habitantes, o PROJOVEM tem como objetivos principais proporcionar formação integral 
ao jovem, por meio de uma associação entre: elevação da escolaridade (tendo em vista a conclusão 
do ensino fundamental),  qualificação profissional (com certificação de formação inicial) e 
desenvolvimento de ações comunitárias de interesse público. Além disso, o Programa contribui 
especificamente para a re-inserção do jovem na escola, a identificação de oportunidades de 
trabalho e capacitação, a identificação, elaboração de planos e desenvolvimento de experiências de 
ações comunitárias e a inclusão digital como instrumento de trabalho e comunicação.  
 

A UFBA, através do Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público, é responsável 
por operacionalizar as atividades ligadas ao SMA nas capitais: Aracaju (4.337 alunos), Maceió (6.972 
alunos), Salvador (12.026 alunos), São Luis (4.701 alunos) e Teresina (4.940 alunos)  
  
 O Núcleo de Gestão Educacional (NGE) do ISP dedica-se atualmente à execução do 
Programa de Formação Continuada de Gestores de Educação Básica (PROGED), que integra o Centro 
na REDE SEB/MEC, instituindo-o como centro de referência na área de formação de gestores 
educacionais. Esse Programa, através da modalidade ensino à distância (EAD), visa à melhoria da 
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qualidade da Educação Básica, através do aperfeiçoamento da gestão educacional no ensino 
público. Além de promover a formação continuada de gestores de sistemas educacionais e de 
unidades escolares, forma tutores em EAD e desenvolve tecnologias que focalizam a melhoria da 
qualidade do atendimento educacional público.  
  
 Em maio de 2007, dando continuidade a um trabalho desenvolvido em 2006, o PROGED 
participou do Programa de Fortalecimento Institucional das Secretarias Municipais de Educação, 
promovido pela Coordenação Geral de Articulação e Fortalecimento Institucional dos Sistemas de 
Ensino (CAFISE), vinculada à Secretaria de Educação Básica (SEB-MEC), em parceria com a União de 
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). Nesse contexto, o PROGED, em atendimento a nova 
demanda da UNDIME, realizou, através da Ação 2, em maio de 2007 o Curso de Formação de 
Profissionais para o Desenvolvimento do Programa de Fortalecimento Institucional das Secretarias 
Municipais de Educação da Região do Semi-Árido, cujo objetivo foi o de contribuir para a 
atualização e a consolidação do processo de reestruturação organizativa das secretarias municipais 
de educação, como órgãos gestores da educação, de acordo com o novo panorama legal da 
educação brasileira e com o contexto da política de fortalecimento da Educação Básica com 
qualidade social. O curso propiciou a disponibilização da tecnologia desenvolvida pelo PROGED, 
relativa à organização de secretarias para as diferentes localidades do semi-árido brasileiro, teve a 
duração de cinco dias (40 horas) e foi realizado integralmente na modalidade presencial. Foram 
atingidos profissionais vinculados aos pólos de Mossoró (UERN, UNDIME-RN), Crateús (UFCE e 
UNDIME-CE), Chapadinha (UFMA, UNDIME-MA), Picos (UFPI, UNDIME-PI), Itabaiana (UFSE, UNDIME-
SE), Minas Gerais (UFMG, UNDIME-MG) e Espírito Santo (UFES). 

 Quanto às atividades regulares do PROGED, elas se vinculam a quatro ações, cujas 
realizações, em 2007, estão sumariamente indicadas a seguir. 

A Ação 01 – Desenvolvimento de programas e cursos de formação continuada de gestores para as 
redes de educação infantil e fundamental, a distância e semipresenciais – foi responsável pela 
oferta gratuita de cinco turmas do Curso de Formação Continuada de Gestores de Unidades 
Escolares. Essa oferta atingiu 72 municípios do Estado da Bahia (cerca de 33  % do total) e 209 
gestores, compreendendo diretores, vice-diretores e secretários de unidades escolares. Merece 
destaque o redesenho curricular desse curso, realizado com base em dados de avaliação das ofertas 
empreendidas em 2006, além do fato de a seleção de cursistas para duas dessas turmas ter se 
realizado entre municípios que apresentavam baixo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica), o que indica uma consonância com a atual política de formação continuada do MEC, que dá 
prioridade a esses municípios. A experiência do grupo responsável por essa Ação se reflete na 
publicação Gestão Educacional e Qualidade Social da Educação (2007) e na que se encontra em 
elaboração, sobre as características da gestão escolar em escolas de baixo IDEB. 

A Ação 02 - Desenvolvimento de projetos de formação de tutores para os programas e cursos de 
formação continuada - foi responsável, em 2007, pela oferta da quarta turma do Curso de Formação 
de Tutores para Educação à Distância, que atingiu 128 cursistas de 82 municípios do estado da 
Bahia (46%). Merece destaque a intensa demanda deste curso, cuja seleção envolveu 1.152 
candidatos. As sucessivas reformulações no desenho curricular desse curso, no sentido de 
aperfeiçoá-lo, constituem uma base para oferta de cursos similares, demandados pela expansão dos 
cursos a distância na própria universidade e fora dela. A ação 2, além dessa atividade permanente, 
tem atendido a múltiplas demandas, tais como: 

• Elaboração do material didático para oferta do Curso de Formação de Tutores em EAD (6 
módulos sobre EAD, 1 manual do cursista, 1 tutorial do Moodle para professor, 1 tutorial do 
Moodle para cursista, 1 manual do moodle para professor, 1 manual do Moodle para cursista, 
vídeo-aulas de EAD e vídeo-aulas de Gestão) 

• Construção do projeto pedagógico do Curso de Formação de Tutores em EAD. 
• Organização do processo seletivo anual para o Curso de Formação de Tutores em EAD. 
• Revisão e atualização permanente dos módulos de EAD. 
• Revisão da estrutura do Curso de Formação de Tutores em EAD a cada oferta. 
• Publicações/produção científica - Série Seminários no. 1, 2 e 3. Dois Artigos para coletânea de 

EAD do PROGED. Trabalhos acadêmicos (produção de 2 monografias e uma tese sobre o curso). 
Série Formação (nº1 e 2). 

• Participação em eventos científicos. 
• Elaboração do projeto do curso de Formação de Conselheiros Municipais de Educação, ofertado 

pela Ação 3, para atendimento de demandas específicas de municípios. 
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• Estruturação e oferta do Curso de formação de profissionais para o desenvolvimento do 
programa de fortalecimento institucional das secretarias municipais de educação da região do 
semi-árido. 

• Revisão e atualização dos módulos de organização de secretarias produzidos pela equipe da 
Ação 3. 

• Elaboração do projeto de Formação de Tutores para o Curso de Matemática da UFBA no 
contexto da UAB. 

• Elaboração do projeto de Especialização em Docência Online da UFBA. 
 

Na Ação 03 - Desenvolvimento de tecnologia educacional para o ensino fundamental e gestão de 
redes e unidades de educação pública -, destacam-se as seguintes realizações: assessoramento para 
elaboração de Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (1 município); assessoramento para 
elaboração de Estatuto do magistério (1 município); desenvolvimento de duas oficinas sobre A 
atuação dos Conselhos Municipais na construção e validação dos Planos Municipais de Educação, 
para 32 municípios; capacitação de 31 municípios para implantação do SInAE, nos pólos de Senhor 
do Bonfim e Juazeiro. Integram os trabalhos dessa ação todas as realizações já mencionadas sobre o 
SInAE, no trecho referente às atividades do NSPG.  

A Ação 4 - Associação a instituições de ensino superior e outras organizações para a oferta de 
programas de formação continuada e a implantação de novas tecnologias de ensino e gestão em 
unidades e redes de ensino - compreende um intenso trabalho de divulgação das ações do PROGED 
fora e dentro do Estado, e de articulação interinstitucional, principalmente com os outros centros 
que constituem a REDE SEB/MEC. Nesse sentido, durante todo o ano de 2007, foram realizadas 
ações de divulgação dos cursos e atividades do PROGED em municípios do estado da Bahia e em 
outros estados, ações de articulação em âmbito nacional, além das seguintes iniciativas: 
organização e realização de Seminários sobre EAD; transmissão nacional e internacional do III 
Seminário EAD via internet; realização da Série Seminários Internos do ISP; criação e atualização de 
banco de dados com contatos para divulgação; elaboração do Pano de Ação Compartilhada para os 
três centros de gestão da REDE; elaboração da Carta de Salvador, documento encaminhado ao MEC 
sobre as perspectivas dos Centros de Gestão da REDE; elaboração de notícias para o boletim da 
REDE; organização e participação de reuniões com prefeitos para estabelecer parcerias; elaboração 
do Projeto Avaliação Inter-Centros; preparação de edições das publicações do PROGED; divulgação 
presencial do PROGED em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais; articulação e 
formação de parcerias com órgãos, programas e instituições educacionais públicas e privadas; 
análise comparativa dos instrumentos de avaliação dos Centros de Gestão e Avaliação; 
planejamento e organização (contatos com palestrantes, logística etc.) do IV Seminário de EAD da 
UFBA e Coletânea Educação a Distância no Contexto Brasileiro  

PERSPECTIVAS  

Em 2007, ao lado do cumprimento das obrigações referentes a convênios e contratos em 
andamento, o ISP manteve uma atenção permanente para a própria Universidade, no sentido de 
inserir-se no contexto das perspectivas abertas para o seu futuro. Assim, o Centro vem participando 
e colaborando na formulação e desenvolvimento ações referentes a temas como modernização 
administrativa, educação a distância, inovações em gestão acadêmica e avaliação de programas 
educacionais. Essas atividades vêm contribuindo para consolidar e ampliar a capacidade instalada 
do Centro, posta à disposição da própria Universidade, frente às demandas que certamente lhe 
serão feitas em função do conjunto de políticas públicas do Governo Federal, definidas em 2007, 
cujo pico de implementação se dará em 2008. Dentre elas, destacam-se a participação da UFBA no 
Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e no Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni), dentre outros que Programas que compõem o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE). 

 
Assim, o ISP pretende, em 2008, continuar aprofundando as experiências e os estudos sobre 

educação a distância, educação pública (com vistas a parcerias no âmbito do Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE), processos de gestão da educação básica e da educação 
superior, avaliação institucional, avaliação de projetos, programas e processos de gestão, seleção e 
capacitação de pessoal 

 
O ano de 2007 foi particularmente bastante produtivo para o Centro, uma vez que, no 

âmbito externo, foram mantidas parcerias bastante produtivas entre o ISP e diversos órgãos, tais 
como PETROBRÁS, Secretaria de Educação Básica (SEB-MEC), Secretaria Geral da Presidência da 
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República, INEP, CNPq, Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia e Secretarias de Educação 
de municípios do Estado da Bahia. Esse esforço resultou na captação de recursos da ordem de R$ 
938.807,22, provenientes de Órgãos Governamentais em diferentes níveis e de Empresa Pública, 
para implementar políticas públicas em domínios de competência do ISP. A esse total, 
acrescentam-se R$ 16.314,00de recursos orçamentários da União, perfazendo um total de R$ 
955.121,22 o montante de recursos movimentados pelo Centro. Esse total representa um 
incremento de cerca de 14% em relação ao ano anterior, o que revela um gradual aprimoramento 
da capacidade de estabelecer parcerias produtivas em atividades de pesquisa e extensão. 

 
 

CENTRO DE RECUROS HUMANOS 
 
 
1. Metas p/ 2007 e avaliação do seu cumprimento: 

A.  Manter o padrão, a periodicidade e a qualificação da Revista Caderno CRH como periódico 
Nacional A e obter o ingresso no ScIELO.   

A necessidade de manter a Caderno CRH como revista Nacional A, junto ao sistema Qualis de 
avaliação da CAPES (comitê de sociologia), implicou numa série de medidas de aperfeiçoamento 
técnico, administrativo e editorial que permitiram o pleno cumprimento desta meta, tanto no 
que diz respeito à classificação (obtida em 2006), quanto ao ingresso no ScIELO, em 2007. 
Além de registrar o cumprimento integral da meta, deve-se assinalar a direção do avanço. O 
aprimoramento da qualidade acadêmica, através de cada vez mais preciso e refinado repertório 
temático e de seletividade ainda mais cuidadosa em aspectos conceituais e metodológicos, 
caminhou ao lado de crescente aperfeiçoamento do perfil profissional da revista. A adoção de 
procedimentos técnicos e institucionais universalizantes de edição, avessos à endogenia, ou 
casuísmos acadêmicos, bem como o esforço institucional de diversificação de fontes de 
financiamento acompanharam, respeitaram e reforçaram a vocação plural e 
epistemologicamente aberta que se imprimiu à revista ao longo da trajetória acadêmica do 
CRH. A revista seguiu cumprindo assim, em 2007, sua missão de veículo de interface entre 
universidade e sociedade, sendo um espaço de reflexão e pesquisa de vários grupos de 
pesquisadores universitários, possibilitando maior utilidade social da produção universitária.  

B. Renovação da equipe de pesquisadores do CRH (Através de uma estratégia de sustentação de 

quadros formados no Centro e de uma política de atração de pesquisadores já formados) 

Esta meta – de consecução incremental, transcendendo, portanto, os limites de um período 
anual – foi implementada, no que diz respeito à atração de pesquisadores, através da 
incorporação aos quadros do CRH, de ANDRÉ BORGES DE CARVALHO, doutor em Ciência Política 
pela Universidade de Oxford, além de bacharel e mestre em administração pela UFBA e 
integrante do grupo de pesquisa “Instituções Políticas Sub-nacionais”, sediado no CRH. Esta 
conquista foi viabilizada com a obtenção de uma bolsa de pós-doutorado, concedida pela 
Fapesb, por conta da qual o referido professor está também trabalhando junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS), que se associou ao CRH no aval ao pleito aprovado.  
No que concerne à fixação e sustentação de quadros formados pelo próprio Centro, o pleno 
cumprimento da meta por esta via dependeria, em boa medida, da realização – não verificada 
no período - de concursos para docentes, o que permitiria fixar permanentemente os quadros na 
universidade e não apenas associá-los, temporariamente, ao CRH, mediante bolsas ou projetos 
específicos de pesquisa. Neste caso estão os jovens pesquisadores LUIZ PAULO JESUS DE 
OLIVEIRA - que durante parte do período fez jus a bolsa de Desenvolvimento Regional concedida 
pela Fapesb, além de atuar como professor substituto no Departamento de Sociologia da UFBA, 
condições que permitiram sua permanência no CRH, em atividades do grupos de pesquisa 
Trabalho, Trabalhadores e Reprodução Social”  - e SELMA CRISTINA SILVA DE JESUS OLIVEIRA, 
cuja permanência no CRH, com engajamento em projeto também ligado ao mesmo grupo de 
pesquisa citado, tem dependido, até aqui, da bolsa a que faz jus como doutoranda do PPGCS.  

C.   Montagem de estrutura de assessoramento técnico à Direção, Editoria da Revista e Grupos 
de Pesquisa sediados no CRH, redimensionando o quadro de técnicos de nível superior; 

Esta meta não foi realizada, constituindo-se mesmo em um dos grandes desafios para 2008, 
juntamente com a reestruturação do quadro de servidores administrativos do Centro, 
fortemente atingido por aposentadorias, ao longo de 2007. Entre as razões para a não realização 
desta meta destaca-se o fato de que três das cinco servidoras com perfil técnico lotadas no CRH 
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encontram-se licenciadas e as duas restantes assumiram, já há algum tempo, por força de 
necessidades dos grupos de pesquisa, encargos de coordenação executiva de projetos 
específicos, o que as impede de atuar na função precípua de assessoramento à Direção, prevista 
nesta meta. Uma interferência da Direção do Centro para alterar esse quadro com os recursos 
humanos atualmente disponíveis implicaria em paralização de importantes projetos.      

D. Ampliação e Consolidação de atividades de ensino complementar, mediante (a)  
Envolvimento do conjunto dos grupos de pesquisa na concepção/realização de cursos.(b) 
Articulação das ações com o Laboratório de Análises Sócio-Demográficas; (c) Elaboração de 
Programa comum de cursos com o PPGCS; (d) Criação de coordenação de ensino 
complementar como  setor permanente do CRH. 

Embora não se tenha registrado eventos de monta nessa linha, em 2007, o planejamento de 
cursos mereceu grande atenção por parte da Direção e do Conselho Técnico do Centro, que 
designou um membro do seu coletivo para coordenar esses esforços, passo transitório para a 
constituição de um setor permanente. Não foi possível, contudo, contornar alguns imprevistos, 
responsáveis pelo adiamento, para 2008, de iniciativas tomadas em 2007. Foi o caso, entre 
outros, da continuidade do programa de cursos de Elaboração e Implementação de Políticas 
Públicas, registrado na PROEX e programado junto à Fapex, mas adiado, em razão do 
impedimento da docente prevista, envolvida com problemas de saúde e compromissos 
supervenientes de trabalho no exterior. Também problemas de saúde de pesquisadores com 
papel estratégico inibiram  a implementação da articulação do Laboratório de Análises Sócio-
Demográficas com os grupos de pesquisa, forçando o adiamento para 2008, de algumas 
iniciativas já em curso.      

E.  Criação de mecanismos de maior integração da vida acadêmica do CRH: (a) Realização, em 
junho de 2007, de um Seminário de Pesquisa do CRH, para apresentar e discutir trabalhos dos 
pesquisadores individualmente e dos grupos de pesquisa; (b) Realização, em agosto de 2007, 
de um Seminário Estudantil de Pesquisa do CRH, a partir de subsídios gerados pelo Seminário 
de Pesquisa do CRH e articulado ao calendário dos seminários PIBIC (FFCH e UFBA). 

Esta meta foi cumprida com pleno êxito e seus resultados avaliados como superantes das 
expectativas. O Seminário de Pesquisa do CRH, tendo como objetivo incrementar o diálogo 
acadêmico no âmbito do Centro e o intercâmbio dos seus pesquisadores com pares de outras 
instâncias acadêmicas, bem como organizações parceiras ou destinatárias dos seus trabalhos de 
pesquisa, reuniu pesquisadores, estudantes e quadros técnicos. Durante os dois dias de atividade 
foram expostos os perfis dos vários grupos e linhas de pesquisa sediados no CRH, bem como 
apresentados e discutidos, em seu andamento ou em seus resultados, projetos ligados a esses 
grupos de Pesquisa, a saber, “Trabalho, trabalhadores e reprodução social”, “Espaço, poder e 
desigualdades sociais”, “Instituições políticas subnacionais” e  “Cultura, cidade e democracia”. 
Como desdobramento, em setembro reuniram-se os estudantes do Centro (auxiliares de 
pesquisa, bolsistas, voluntários, orientandos dos pesquisadores do CRH e outros membros 
estudantes dos grupos de pesquisa ali sediados), para conceberem, organizarem e apresentarem 
trabalhos no II SIEP (Seminário Interno Estudantil de Pesquisa. Foi aberto a participantes da 
FFCH, especialmente dos cursos de graduação e pós-graduação em ciências sociais. Tendo como 
objetivos a preparação dos estudantes do Centro para sua participação no Seminário Estudantil 
de Pesquisa da UFBA e a promoção de debate e divulgação dos trabalhos realizados no Centro 
por estudantes relacionados aos projetos de seus orientadores nos respectivos grupos de 
pesquisa, as atividades distribuíram-se por três mesas-redondas temáticas, organizadas em torno 
dos temas “Trabalho, Trabalhadores e Reprodução Social”; “Cidade, Cultura e Desigualdades 
Sociais” e “Pobreza, Vulnerabilidade e Família: Padrões de Solidariedade e Políticas Sociais”, 
havendo, ainda, uma última mesa, intitulada “Perspectivas dos Novos Integrantes”, que reuniu 
estudantes recém-chegados ao Centro.  

F.  Estratégia de transferência organizada da sede do CRH para a FFCH (São Lázaro): (a) 
Análise e redimensionamento de atividades de setores e projetos em curso no Centro, tendo 
em vista a previsão de mudança; (b) Delimitação das atribuições administrativas em 
entendimentos com a Direção da FFCH, assegurada a autonomia do CRH enquanto órgão 
suplementar; (c) Acompanhamento das condições para incorporação da Biblioteca Setorial à 
Biblioteca da FFCH, para preservação de atividades estratégicas, como a utilização de dados 
e material de pesquisas e a divulgação da revista; (d) Negociação, caso a caso, da situação 
dos servidores técnico-administrativos, para equacionar questões funcionais, de 
deslocamento, horários de trabalho, segurança, etc.... 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2007 

 - 141 - 

O item (a) desta meta foi encaminhado, mediante a constituição de um grupo de trabalho, 
composto por servidores técnico-administrativos e pesquisadores, para discussão e atuação em 
conjunto com a Direção, que já encaminhou e equacionou, junto à  administração central, as 
suas demandas quanto a  espaço físico. Desse modo, o CRH encontra-se internamente orientado 
e mobilizado para realizar esta mudança, avaliada como positiva para uma ainda melhor 
integração do Centro à FFCH, mas não isenta de riscos para a estabilidade de algumas atividades 
acadêmicas tradicionalmente realizadas no CRH. Não houve necessidade, até aqui, de se iniciar 
os procedimentos relativos aos demais itens desta meta, por conta de que, apesar do 
cronograma da obra do novo prédio prever sua conclusão ainda em 2008, a transferência do CRH 
só poderá se efetivar após a reforma – ainda não iniciada - do prédio da biblioteca da FFCH, que 
deverá absorver os onze mil (11000) volumes da biblioteca setorial do CRH.  

G. Elaboração de uma estratégia de financiamento das atividades do CRH, mediante: (a)  
Maximização da captação de recursos por grupos e projetos de pesquisa, através de editais 
de agências de financiamento, de modo especial os voltados a infra-estrutura; (b) 
Persistência na inclusão, nos diversos projetos de pesquisa, de custos de infra-estrutura e 
manutenção, apoio administrativo e difusão. (c) Consolidação das atuais parcerias e busca de 
novas, como fontes alternativas; (d) Obtenção de financiamento abrangente a um programa 
de ensino complementar (cursos de extensão e / ou em parceria com o PPGCS) no CRH. 

Os recursos captados em 2007 - diretamente ou através de alocação de despesas de cunho 
institucional em projetos de pesquisa - embora ainda modestos, permitiram relativa reversão do 
quadro adverso do ano anterior. Além dos recursos orçamentários da UFBA, constituintes da 
quota do órgão, o CRH beneficiou-se de taxas institucionais oriundas de alguns projetos de 
pesquisa, da destinação a itens de interesse institucional de um saldo (além também da taxas) 
de um projeto de consultoria e ainda de uma subvenção social da Assembléia Legislativa do 
Estado da Bahia. Entretanto, o Centro atravessou 2007 ainda se ressentindo de uma estratégia 
mais vigorosa de captação de recursos, além de ter lidado com sérias dificuldades – em razão de 
problemas de gerenciamento da Fapex - para liberar créditos de fontes financiadoras e executar 
despesas nos prazos previstos, tornando necessárias gestões especiais junto a fontes 
financiadoras, celebração de aditivos de prazo e outras providências emergenciais.    

2. Projetos de Pesquisa em curso ou concluídos em 2007 (Total= 18) 

PESQUISAS CONCLUÍDAS (05) 

“Evaluation on the Assessment of National Human Development Report” 
Análise e avaliação dos relatórios nacionais de desenvolvimento humano - modalidade de 
empréstimo de financiamento de organismos multilaterais denominada SWAP.  

• COORDENAÇÃO:  UNDP - United Nations Development Programme (Ha-Joon Chang)   
• PESQUISADORA PARTICIPANTE DA EQUIPE: CELINA SOUZA (CRH)  
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: UNDP - United Nations Development 

 
“Expansão Econômica e Condições Sociais de Camaçari” 

Associando ações de pesquisa e extensão, analisou a contradição entre a expansão econômica e 
riqueza do município de Camaçari e as precárias condições de vida e pobreza da maioria da sua 
população, para assessorar a elaboração de um Plano Estratégico de Desenvolvimento para o 
município. A partir de dados secundários e de pesquisa de campo, uma equipe interdisciplinar 
analisou questões relativas à estrutura produtiva, ocupação e renda, educação, saúde e meio-
ambiente no âmbito local, e interagindo com a equipe da Prefeitura em busca de alternativas 
para uma mudança do quadro atual do município. 

• COORDENAÇÃO: IRACEMA BRANDÃO GUIMARÃES (CRH) 
• EQUIPE: Iracema Guimarães, Inaiá Carvalho, Ana L. Buratto, Carlos Meireles, Carmem 

Teixeira, Gilberto Corso, Joâo Saturnino, Paulo H.Almeida, Ronaldo Lírio, Salete Silva  
• FINANCIAMENTO: Contrato UFBA / Prefeitura Municipal de Camaçari e Termos Aditivos 
• VALOR: $ R 147.000,00 

  
“Flexibilização e Precarização do Trabalho – um estudo comparativo França-Brasil” 

Realizou-se uma análise comparativa entre conteúdos conceituais da flexibilização e da 
precarização do trabalho no Brasil e na França, buscando identificar o que há de comum e quais 
as principais diferenças, a partir dos estudos empíricos realizados pelos estudiosos nos 
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respectivos países, nos anos 90. Delimitou-se como recorte para investigação, os processos de 
externalização/terceirização/subcontratação e suas implicações sobre as condições de trabalho 
e de saúde dos trabalhadores, campos que têm sido tratados com destaque e evidenciam os 
processos de flexibilização e precarização do trabalho.  

• PESQUISADORA RESPONSÁVEL: MARIA DA GRAÇA DRUCK DE FARIA (CRH) 
• EQUIPE: Projeto individual de pós-doutoramento ( Universidade Paris 13, Paris França) 
• FINANCIAMENTO: CAPES (Bolsa de Estágio Pós-Doutoral) 

 
 
“Metrópoles, desigualdades sócio-espaciais e governança” 

Trata dos efeitos da reestruturação produtiva e do ajuste efetuados para a inserção do Brasil no 
processo de globalização sobre a Região Metropolitana de Salvador. Sob a responsabilidade de 
uma equipe interdisciplinar de pesquisa, a investigação avaliou: a) como a RMS tem respondido 
às transformações contemporâneas da sociedade brasileira, comparando essa resposta às de 
outras metrópoles nacionais; b) a evolução do quadro de desigualdades sócioespaciais em 
Salvador nas últimas décadas; c) a dinâmica de organização da metrópole baiana, em particular 
dinâmicas sócio-demográficas e de organização interna do espaço construído, associando-as a 
transformações da estrutura sócio-espacial.  

• COORDENAÇÃO: INAIÁ MARIA MOREIRA DE CARVALHO (CRH) 

• EQUIPE: Inaiá Ma.Moreira de Carvalho, Ana Luisa Machado Codes, Ângela Maria Gordilho 
Souza, Gilberto Corso Pereira. / Bolsistas PIBIC: Diogo Reyes Silva, Carlos Leandro das Mercês 
Souza, Rafael de Aguiar Arantes 

• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPq / FAPESB (projeto Pronex) 
• VALOR: R$ 150.000,00 

 
“Terceirização: Uma década de mudanças na gestão do trabalho” 

Pesquisou o processo de terceirização em empresas de ramos dinâmicos economicamente, 
com riscos industriais relevantes para o meio ambiente e para a saúde dos trabalhadores na 
RMS/BA, na última década, tendo como marco comparativo o estudo realizado pela equipe 
do CRH/FFCH/UFBA, em cooperação técnica com a DRT-BA, entre 1993/1994. Os trabalhos 
se concluíram com a edição e lançamento do livro DRUCK, Graça & FRANCO, Tânia (orgs.) A 
perda da razão social do trabalho: terceirização e precarização.  Campinas, BoiTempo 
Editorial, 2007. 

• COORDENAÇÃO: TÂNIA DE ALMEIDA FRANCO (CRH) 
• EQUIPE: Tânia Franco, Graça Druck, Selma C. Jesus, Ângela Ma. C. Borges (pesquisadoras); 

Marcio Nicory Souza (proc. dados); Leonardo S. Silva (estagiário) 
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: Petrobras 
• VALOR: R$ 281.161,1092 

 
PESQUISAS EM CURSO (13) 

“Estratégias Inovadoras no Combate ao Crime e Violência. Redução de Danos Sociais: 
desconstrução da violência em bairro popular de Salvador”. 

Pesquisa e intervenção em comunidade, em parceria com a Unifacs, para a prevenção ao crime 
e à violência através do desenvolvimento de estratégias inovadoras de ações coletivas de 
educação comunitária no bairro de Mata Escura.  

• COORDENAÇÃO: CARLOS GERALDO (GEY) D’ANDREA  ESPINHEIRA (CRH) 
• EQUIPE: Gey Espinheira, Antonio Mateus de C.Soares (bolsista de Pós-gradução); Isabele 

C.Duplat, Elisângela Silva, Nádia S.Dias e Patrícia C.Smith Galvão (voluntárias). 
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: FAPESB (Edital de Segurança Pública – 004/2006) 
• VALOR: $ R 60.000,00 

“Governo, políticas sociais e ciclo eleitoral nos estados brasileiros: o caso da Bahia 
A pesquisa busca resposta para uma das questões básicas da ciência política ainda pouco 
conhecida em relação à esfera estadual: como se governa os estados e, mais especificamente, 
como se dá a relação entre a política (politics) e os resultados de políticas governamentais 
(policies) nessa esfera. Para tanto, a pesquisa busca analisar a relação entre competição 
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político-eleitoral e a produção de políticas públicas de gasto social e a existência de 
repercussão ou não dessas políticas nos resultados eleitorais. 

• COORDENAÇÃO: CELINA SOUZA (CRH) ANDRÉ BORGES DE CARVALHO (CRH/PPGCS) 
• EQUIPE: Celina Souza, Alvino Sanches, André Borges de Carvalho e Paulo Fábio Dantas Neto 

(pesquisadores); Jenifer Souza, Marcelo Rodriguez, Priscila Oliveira e Sarah Fadigas 
(estudantes voluntários)  

• FINANCIAMENTO: Projeto ganhador  do Edital de Ciências Humanas e Sociais do CNPq – 2006 
• VALOR: R 5.600,00  

 
“Infância e Adolescência: Uma proposta de avaliação e monitoramento das políticas de 
enfrentamento ao trabalho infantil e à violência sexual” 

Ações de capacitação, monitoramento e avaliação das políticas públicas e dos serviços 
socioassistenciais da proteção social especial voltadas para crianças e adolescentes, 
especialmente no que se refere ao enfrentamento ao trabalho infantil e  à violência, abuso e 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

• COORDENAÇÃO: LUCIA ÁLVARES PEDREIRA (CRH) 
• EQUIPE: Técnicos e bolsistas ligados à EX-Setras, atual Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome do Estado da Bahia. 
• FINANCIAMENTO: CONVÊNIO 223 / 2006 - UFBA/ SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 

DO ESTADO DA BAHIA (SETRAS) 
• VALOR: 451.727,51  

“Novos padrões de reprodução demográfica e redefinição de estratégias de solidariedade e 
proteção social aos indivíduos” 

Busca identificar implicações, sobre as condições de sociabilidade, dos padrões de procriação e 
de sucessão das gerações que se tornaram dominantes na virada para o século XXI, na Bahia e no 
Brasil, em fase caracterizada por redefinições na estrutura produtiva e reorientação no teor das 
políticas sociais. 

• COORDENAÇÃO: GUARACI ADEODATO DE SOUZA (CRH) 
• EQUIPE: Guaraci Adeodato, Marcos Serrão Vinhas (estagiário s/ bolsa), Baiena Souto (Bolsa 

Pibic-2004/2005; Bolsa UNFPA-2006), Cauê Saleh Freutas e Fabiana Paixão Viana (Bolsas 
PIBIC-2006); Daniela Tosta de Brito (Bolsa Apoio Técnico); Assessoramento no 
processamento de micro-dados censitários: Alberto e Raquel Jacob, Maria Estela Garcia 
Pinto da Cunha 

• INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS: CNPq (Bolsa de Produtividade em Pesquisa), PIBIC-UFBA 
(Bolsas de Iniciação científica),  FAPESB (Bolsa de Apoio Ténico); UNFPA. 

• VALOR: não quantificado 
 
 “Observatório interdisciplinar de segurança pública do território” 

A partir do Observatório procura-se acompanhar a evolução, o comportamento ou o 
funcionamento da Segurança Pública e fazer ver; advertir; notar; verificar o que se julgar 
inadequado, e naturalmente, para isto, também, fazer ver; advertir; notar; verificar o que se 
julgar adequado em um determinado território.  

• COORDENAÇÃO: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E URBANO – UNIFACS (Carlos Alberto da Costa Gomes) 

• PESQUISADOR PARTICIPANTE DA EQUIPE, PELO CRH: Carlos Geraldo (Gey) Espinheira  
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: FAPESB 

 
 “Pobreza, Desigualdades e Democracia” 
Trata das relações paradoxais entre democracia política e desigualdades sociais, no contexto dos 
ajustes estruturais e mudanças do sistema de proteção social. Analisa os mecanismos de 
reconversão da questão social no contexto contemporâneos em sociedades periféricas ( como o 
Brasil) avaliando os limites e possibilidades desses novos paradigmas do ponto de vista da 
capacidade de inserção social, cidadania e aperfeiçoamento democrático. Como a Sociedade e o 
Estado estão encaminhando a integração social e política num quadro de incertezas e profunda 
(des)socialização da economia? Quais os efeitos ao nível da segmentação social e da exclusão? 
Que novos padrões de solidariedade e proteção estão sendo gerados? Quais os limites e alcances 
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desses novos paradigmas sobre a ação pública e a cidadania? Que desafios essa mudanças 
impõem à imaginação sociológica? 

• PESQUISADORA RESPONSÁVEL: ANETE BRITO LEAL IVO (CRH) 
• EQUIPE: Anete Ivo (Coordenadora); Anna Raquelle Anselmo da Silva e João Rodrigo (Bolsistas 

PIBIC) 
• INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS: FAPESB (Bolsa de produtividade em Pesquisa); UFBA/CNPq (2 

bolsas PIBIC) 
 

 “Pobreza, Sociologia e Política” 

O projeto é de caráter individual (tese) e volta-se para explorar as relações paradoxais entre a 
“Sociologia, a política e a questão social” no curso do processo de modernização 
contemporânea. Tenta identificar mudanças paradigmáticas que acompanham o tratamento da 
questão social e apresentar argumentos e processos sobre a  transição contemporânea que 
circunscrevem a questão social, especialmente nas sociedades de acumulação periférica, como 
o Brasil. 

• PESQUISADORA RESPONSÁVEL: ANETE BRITO LEAL IVO (CRH) 
• EQUIPE: pesquisa individual (integra rede do GP “Pobreza y Politicas Sociales”CLACSO) 

 
“Política Eleitoral e Políticas Públicas Redistributivas na Bahia” 

Analisa a relação entre as políticas redistributivas implementadas pelo governo do Estado da 
Bahia com recursos de organismos multilaterais e a manutenção da longevidade de um grupo 
político no comando do governo. A hipótese a ser testada é a de que uma das estratégias para o 
sucesso eleitoral desse grupo político é concentrar recursos de organismos multilaterais nos 
municípios menos urbanizados e com mais baixos índices de desenvolvimento humano, deles 
extraindo votações concentradas para os seus candidatos. A pesquisa analisará os dados das 
eleições de 1990, 1994, 1998 e 2002 para o Executivo estadual, desagregando-os por município, 
e correlacionando-os com as principais políticas redistributivas que foram implementadas na 
Bahia com financiamento de organismos multilaterais no período 1990-2002, com o grau de 
urbanização e com o IDM desses municípios, utilizando dados quantitativos e qualitativos. 

• PESQUISADORA RESPONSÁVEL: CELINA SOUZA (CRH) 
• EQUIPE: Pesquisa individual 
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPq (Bolsa de produtividade em pesquisa) 

 
 “Raça e Democracia nas Américas” 
Projeto de intercâmbio entre pesquisadores do Brasil e outros países e estudantes de pós-
graduação afro-brasileiros, mediante Convênio entre UFBA e Universidade Estadual da Califórnia, 
Sacramento. Espaço interdisciplinar de discussão teórico-metodológica sobre raça e racismo, 
tendo em conta a experiência dos negros na diáspora. Integrado a edital de pesquisa Unesco, 
sobre ações afirmativas em universidades brasileiras, tendo aprovados 4 projetos para pesquisas 
nas universidades federais de Alagoas, Bahia e Mato G. do Sul e na UNEB.  

• COORDENAÇÃO: LUIZA BAIRROS (CRH) 
• EQUIPE: Luiza Bairros, Estudantes de pós-graduação da UFBA (FFCH e ISC); UFRJ (IUPERJ) 

Michigan Sate University (Departamento de Ciências Sociais), University of Texas, Austin 
(Departamento de Antropologia). 

• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: Fundação Califórnia State University 
• VALOR: US$ 30,000. 00 

 
“Repensando a política estadual: competição vertical, políticas sociais  e mudança política nos 
estados brasileiros” 
O principal objetivo é entender o recente aumento da competitividade eleitoral e da 
fragmentação política em sistemas políticos estaduais previamente tidos como exemplares da 
política oligárquica e do controle dos chefes políticos sobre a arena eleitoral. As questões a 
serem abordadas pela pesquisa são as seguintes:  (i) quais fatores explicam a transformação dos 
estados de baixa competitividade eleitoral ao longo do tempo, tendo em vista a intensificação 
da contestabilidade das eleições e a ascensão de partidos/coalizões de esquerda ao poder? (ii) 
em que medida a renovação dos quadros dirigentes destes estados poderia ser tomada como 
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indicador de mudanças mais profundas, de cunho estrutural e não apenas conjuntural, 
relativamente aos padrões de competição política e de reprodução e circulação das elites? 

• COORDENAÇÃO: ANDRÉ BORGES DE CARVALHO (CRH) 
• EQUIPE: Alvino Sanches Filho (CRH); Antonio Sérgio Araújo Fernandes (UFRN) 
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPq 
• VALOR: R 12.000,00 

 
 “Study on Sector Wide Approaches (SWAPs) in Brazil” 

Análise da modalidade de empréstimo de financiamento de organismos multilaterais 
denominada SWAp.  

• COORDENAÇÃO: ODI - Overseas Development Institute (Lídia Cabral)   
• EQUIPE: Lídia Cabral (coord.), Celina Souza (CRH) e Richard Batley (Birmigham Univ.)   
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: DFID (Department for International Development do Governo da 

Grã-Bretanha) 
 
 “Trabalho, Flexibilização e Precarização: (re)construindo conceitos à luz de estudos 
empíricos – segunda fase ” 

Prossegue estudo teórico e empírico do processo de flexibilização do trabalho, para 
problematizar e (re)construir um conceito, com base na literatura da sociologia do trabalho, a 
partir das pesquisas empíricas realizadas em diferentes segmentos na década dos 90 no Brasil e 
na Bahia,  cujos recortes e delimitações priorizam a organização/gestão do trabalho, o mercado 
de trabalho e os sindicatos. 

• COORDENAÇÃO: MARIA DA GRAÇA DRUCK DE FARIAS (CRH) 
• EQUIPE: Graça Druck, Regina F.Antoniazzi, Tânia Franco, Selma Jesus (pesquisadoras); Luiz 

Paulo de Oliveira (Mestrando/2005; Pesquisador e Vice-Coordenador/2006); Diomário 
Cerqueira, Elaine Souza, Pablo Aleluia e Priscila Andreata (graduandos). 

• INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS: CNPq; FAPESB; UFBa/Pibic. 
• VALOR: 1 bolsa produtividade de pesquisa CNPq (durante 2005); 3 bolsas Pibic +  1 Bolsa 

Fapesb/Desenvolvimento Regional; Edital Universal (R$15. 310,00, até out.2005) 
 
“Viver e Trabalhar na Cidade: um estudo sobre famílias, domicílios e condições de vida em 
Salvador” 

Analisa a organização dos domicílios e famílias segundo a sua localização em áreas residenciais 
da cidade de Salvador, estabelecendo relações com a inserção dos membros das famílias no 
mercado de trabalho local. Trata-se, portanto, de compreender como esses fatores exercem 
impactos sobre as condições de vida de seus moradores, implicando em desigualdade social.  

• COORDENAÇÃO: IRACEMA BRANDÃO GUIMARÃES (CRH) 
• EQUIPE: Iracema Guimarães, Antonio G.Estrela Neto [Bolsista Pibic, 2005); Fabiana Freitas 

Costa [Bolsista PIBIC,2005]; Flávia Marilia Deodato Silva [Bolsista PIBIC, 2005] 
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPQ  
• VALOR: Bolsas do CNPq e PIBIC 

 
3. Eventos relevantes realizados pelo CRH em 2007 

SEMINÁRIOS 

20 E 21/06 - SEMINÁRIO DE PESQUISA DO CRH 
Local: CRH / Salvador 
Coordenação: Direção e Conselho Técnico do CRH 
Expositores: Coordenadores e pesquisadores dos grupos de pesquisa sediados no CRH: “Cultura, 
cidade e democracia”; “Espaço, poder e desigualdades sociais”; “Instituições políticas 
subnacionais”  e “Trabalho, trabalhadores e reprodução social”. 

05 a 07/11 - SEMINÁRIO NACIONAL “A METRÓPOLE NO BRASIL CONTEMPORÂNEO”  
Local: Hotel Mercure – Salvador 
Conferencista: Luís César Queiroz Ribeiro (IPPUR/UFRJ) 
Expositores em mesas redondas: Ângela Gordilho (UFBA; Pref. Mun. Salvador); Claudia Monteiro 
Fernandes (UNICEF;UFBA); Gilberto C.Pereira (PPGAU/UFBA); Gustavo G.Machado (SEDRU/MG) 
Inaiá Carvalho (CRH/UFBA;UCSal); Jan Bitoun (UFPE); Luciano Fedozzi (UFRGS); Paulo Delgado 
(Ibardes); Paulo Fábio Dantas (CRH/UFBA); Paulo Henrique de Almeida (UFBA; SECULT Governo do 
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Estado da Bahia); Ricardo Ruiz (Cedeplar); Ronald Lobato (SEPLAN / Governo do Estado da Bahia); 
Sergio Azevedo (UERJ); Sol Garson (IPPUR / UFRJ); Sylvio Bandeira de Mello (UFBA / UCSal) 

19 E 20/09 – SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA DO CRH 
Local: CRH / Salvador 
Coordenação: Comissão de estudantes integrantes dos grupos de pesquisa do CRH 
Expositores: Estudantes vinculados aos grupos de pesquisa sediados no CRH (assistentes de 
pesquisa, bolsistas, voluntários e  orientandos dos pesquisadores do Centro)  

LANÇAMENTOS 

21/03 - Lançamento do número 48 da Revista Caderno CRH – Dossiê temático “Ordem mundial e 
contestação política”, com palestra do prof. Carlos Milani (LabMundo-ADM/UFBA), coordenador do 
dossiê. Local: CRH/UFBA 
04/05: Lançamento do livro FREITAG, Bárbara. Teorias da Cidade. Papirus,2006. Local: 
CRH/UFBA 
22/10 – Lançamento do número 49 da Revista Caderno CRH – Dossiê temático “Desigualdades 
sociais e educação”, coordenado pela profa. Maria Lígia de Oliveira Barbosa (UFRJ). Local: 31º 
Encontro Anual da ANPOCS – Caxambu/MG 
04/12: Lançamento do livro DRUCK, Graça & FRANCO, Tânia (orgs.): A perda da razão social do 
trabalho: terceirização e precarização. Campinas: BoiTempo,2007. Local: FAU/UFBA 
14/12: Ato comemorativo dos 20 anos da revista Caderrno CRH, com lançamento do número 50 - 
Dossiê temático “Regimes de Bem-estar e pobreza”, coordenado por Anete Brito Leal Ivo. O 
evento constou de palestra do professor Charles Pessanha, do Iuperj, editor da revista Dados e 
membro do ScIELO Interrnacional e de uma exposição da professora Anete Ivo, editora da Caderno 
CRH, sobre a trajetória histórica da revista;  Local: CRH/UFBA 

PALESTRAS 

16/04 – “A riqueza dos estados: resposta brasileira à crise fiscal” 

Palestrante: Prof. Aaron Schneider – Ph.D em Ciência Política / Universidade de Sussex 

Local: CRH 

17/07 – “Atualidade da esquerda latino-americana” 
Palestrante: Prof. Atílio Borón (Universidade de Buenos Aires) 
Local: CRH 
03/12 – “Repensando a dicotomia qualitativo-quantitativo nas ciências sociais” 
Palestrante: Prof. André Borges de Carvalho (CRH/PPGCS) 
Local: CRH   

4. Perspectivas para o exercício de 2008  

A.  Renovação sustentada da equipe de pesquisadores do CRH, através da fixação permanente 
dos pesquisadores com vínculo temporário e da atração de mais dois novos pesquisadores;  

B. Reestruturação do quadro de servidores técnico-administrativos, com prioridade para: 
Secretaria da Direção; Secretaria administrativa; Gerenciamento Laboratório de Análises 
Sócio-Demográficas; Coordenação Ensino complementar; Assessoria Técnica à Direção. 

C. Consolidação do novo patamar alcançado pela revista Caderno CRH, reforçando a estrutura da 
sua editoria, em termos de espaço físico e recursos humanos;   

D. Retomada e dinamização, em articulação com o PPGCS, de um Programa de cursos de 
extensão para formação complementar, com ênfase em Demografia e Políticas Públicas; 

E. Realização do Seminário de Pesquisa CRH (junho) e Seminário Estudantil de Pesquisa CRH (set) 

F. Retomada das Sextas de Intercâmbio Científico-Cultural do CRH, realizando ciclo de debates 
mensais em torno dos eixos temáticos: 1) A sociedade brasileira após 20 anos da Constituição 
de 88; 2) A Cidade do Salvador, desafios da sociabilidade e dilemas da gestão. 

G.  1. Metas p/ 2007 e avaliação do seu cumprimento:  

A.  Manter o padrão, a periodicidade e a qualificação da Revista Caderno CRH como periódico 
Nacional A e obter o ingresso no ScIELO.   
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A necessidade de manter a Caderno CRH como revista Nacional A, junto ao sistema Qualis de 
avaliação da CAPES (comitê de sociologia), implicou numa série de medidas de aperfeiçoamento 
técnico, administrativo e editorial que permitiram o pleno cumprimento desta meta, tanto no 
que diz respeito à classificação (obtida em 2006), quanto ao ingresso no ScIELO, em 2007. 
Além de registrar o cumprimento integral da meta, deve-se assinalar a direção do avanço. O 
aprimoramento da qualidade acadêmica, através de cada vez mais preciso e refinado repertório 
temático e de seletividade ainda mais cuidadosa em aspectos conceituais e metodológicos, 
caminhou ao lado de crescente aperfeiçoamento do perfil profissional da revista. A adoção de 
procedimentos técnicos e institucionais universalizantes de edição, avessos à endogenia, ou 
casuísmos acadêmicos, bem como o esforço institucional de diversificação de fontes de 
financiamento acompanharam, respeitaram e reforçaram a vocação plural e 
epistemologicamente aberta que se imprimiu à revista ao longo da trajetória acadêmica do 
CRH. A revista seguiu cumprindo assim, em 2007, sua missão de veículo de interface entre 
universidade e sociedade, sendo um espaço de reflexão e pesquisa de vários grupos de 
pesquisadores universitários, possibilitando maior utilidade social da produção universitária.  
 

B. Renovação da equipe de pesquisadores do CRH (Através de uma estratégia de sustentação de 

quadros formados no Centro e de uma política de atração de pesquisadores já formados) 

Esta meta – de consecução incremental, transcendendo, portanto, os limites de um período 
anual – foi implementada, no que diz respeito à atração de pesquisadores, através da 
incorporação aos quadros do CRH, de ANDRÉ BORGES DE CARVALHO, doutor em Ciência Política 
pela Universidade de Oxford, além de bacharel e mestre em administração pela UFBA e 
integrante do grupo de pesquisa “Instituções Políticas Sub-nacionais”, sediado no CRH. Esta 
conquista foi viabilizada com a obtenção de uma bolsa de pós-doutorado, concedida pela 
Fapesb, por conta da qual o referido professor está também trabalhando junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS), que se associou ao CRH no aval ao pleito aprovado.  
No que concerne à fixação e sustentação de quadros formados pelo próprio Centro, o pleno 
cumprimento da meta por esta via dependeria, em boa medida, da realização – não verificada 
no período - de concursos para docentes, o que permitiria fixar permanentemente os quadros na 
universidade e não apenas associá-los, temporariamente, ao CRH, mediante bolsas ou projetos 
específicos de pesquisa. Neste caso estão os jovens pesquisadores LUIZ PAULO JESUS DE 
OLIVEIRA - que durante parte do período fez jus a bolsa de Desenvolvimento Regional concedida 
pela Fapesb, além de atuar como professor substituto no Departamento de Sociologia da UFBA, 
condições que permitiram sua permanência no CRH, em atividades do grupos de pesquisa 
Trabalho, Trabalhadores e Reprodução Social”  - e SELMA CRISTINA SILVA DE JESUS OLIVEIRA, 
cuja permanência no CRH, com engajamento em projeto também ligado ao mesmo grupo de 
pesquisa citado, tem dependido, até aqui, da bolsa a que faz jus como doutoranda do PPGCS.  

C.   Montagem de estrutura de assessoramento técnico à Direção, Editoria da Revista e Grupos 
de Pesquisa sediados no CRH, redimensionando o quadro de técnicos de nível superior; 

Esta meta não foi realizada, constituindo-se mesmo em um dos grandes desafios para 2008, 
juntamente com a reestruturação do quadro de servidores administrativos do Centro, 
fortemente atingido por aposentadorias, ao longo de 2007. Entre as razões para a não realização 
desta meta destaca-se o fato de que três das cinco servidoras com perfil técnico lotadas no CRH 
encontram-se licenciadas e as duas restantes assumiram, já há algum tempo, por força de 
necessidades dos grupos de pesquisa, encargos de coordenação executiva de projetos 
específicos, o que as impede de atuar na função precípua de assessoramento à Direção, prevista 
nesta meta. Uma interferência da Direção do Centro para alterar esse quadro com os recursos 
humanos atualmente disponíveis implicaria em paralização de importantes projetos.      

D. Ampliação e Consolidação de atividades de ensino complementar, mediante (a)  
Envolvimento do conjunto dos grupos de pesquisa na concepção/realização de cursos.(b) 
Articulação das ações com o Laboratório de Análises Sócio-Demográficas; (c) Elaboração de 
Programa comum de cursos com o PPGCS; (d) Criação de coordenação de ensino 
complementar como  setor permanente do CRH. 

Embora não se tenha registrado eventos de monta nessa linha, em 2007, o planejamento de 
cursos mereceu grande atenção por parte da Direção e do Conselho Técnico do Centro, que 
designou um membro do seu coletivo para coordenar esses esforços, passo transitório para a 
constituição de um setor permanente. Não foi possível, contudo, contornar alguns imprevistos, 
responsáveis pelo adiamento, para 2008, de iniciativas tomadas em 2007. Foi o caso, entre 
outros, da continuidade do programa de cursos de Elaboração e Implementação de Políticas 
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Públicas, registrado na PROEX e programado junto à Fapex, mas adiado, em razão do 
impedimento da docente prevista, envolvida com problemas de saúde e compromissos 
supervenientes de trabalho no exterior. Também problemas de saúde de pesquisadores com 
papel estratégico inibiram  a implementação da articulação do Laboratório de Análises Sócio-
Demográficas com os grupos de pesquisa, forçando o adiamento para 2008, de algumas 
iniciativas já em curso.      

E.  Criação de mecanismos de maior integração da vida acadêmica do CRH: (a) Realização, em 
junho de 2007, de um Seminário de Pesquisa do CRH, para apresentar e discutir trabalhos dos 
pesquisadores individualmente e dos grupos de pesquisa; (b) Realização, em agosto de 2007, 
de um Seminário Estudantil de Pesquisa do CRH, a partir de subsídios gerados pelo Seminário 
de Pesquisa do CRH e articulado ao calendário dos seminários PIBIC (FFCH e UFBA). 

Esta meta foi cumprida com pleno êxito e seus resultados avaliados como superantes das 
expectativas. O Seminário de Pesquisa do CRH, tendo como objetivo incrementar o diálogo 
acadêmico no âmbito do Centro e o intercâmbio dos seus pesquisadores com pares de outras 
instâncias acadêmicas, bem como organizações parceiras ou destinatárias dos seus trabalhos de 
pesquisa, reuniu pesquisadores, estudantes e quadros técnicos. Durante os dois dias de atividade 
foram expostos os perfis dos vários grupos e linhas de pesquisa sediados no CRH, bem como 
apresentados e discutidos, em seu andamento ou em seus resultados, projetos ligados a esses 
grupos de Pesquisa, a saber, “Trabalho, trabalhadores e reprodução social”, “Espaço, poder e 
desigualdades sociais”, “Instituições políticas subnacionais” e  “Cultura, cidade e democracia”. 
Como desdobramento, em setembro reuniram-se os estudantes do Centro (auxiliares de 
pesquisa, bolsistas, voluntários, orientandos dos pesquisadores do CRH e outros membros 
estudantes dos grupos de pesquisa ali sediados), para conceberem, organizarem e apresentarem 
trabalhos no II SIEP (Seminário Interno Estudantil de Pesquisa. Foi aberto a participantes da 
FFCH, especialmente dos cursos de graduação e pós-graduação em ciências sociais. Tendo como 
objetivos a preparação dos estudantes do Centro para sua participação no Seminário Estudantil 
de Pesquisa da UFBA e a promoção de debate e divulgação dos trabalhos realizados no Centro 
por estudantes relacionados aos projetos de seus orientadores nos respectivos grupos de 
pesquisa, as atividades distribuíram-se por três mesas-redondas temáticas, organizadas em torno 
dos temas “Trabalho, Trabalhadores e Reprodução Social”; “Cidade, Cultura e Desigualdades 
Sociais” e “Pobreza, Vulnerabilidade e Família: Padrões de Solidariedade e Políticas Sociais”, 
havendo, ainda, uma última mesa, intitulada “Perspectivas dos Novos Integrantes”, que reuniu 
estudantes recém-chegados ao Centro.  

F.  Estratégia de transferência organizada da sede do CRH para a FFCH (São Lázaro): (a) 
Análise e redimensionamento de atividades de setores e projetos em curso no Centro, tendo 
em vista a previsão de mudança; (b) Delimitação das atribuições administrativas em 
entendimentos com a Direção da FFCH, assegurada a autonomia do CRH enquanto órgão 
suplementar; (c) Acompanhamento das condições para incorporação da Biblioteca Setorial à 
Biblioteca da FFCH, para preservação de atividades estratégicas, como a utilização de dados 
e material de pesquisas e a divulgação da revista; (d) Negociação, caso a caso, da situação 
dos servidores técnico-administrativos, para equacionar questões funcionais, de 
deslocamento, horários de trabalho, segurança, etc.... 

O item (a) desta meta foi encaminhado, mediante a constituição de um grupo de trabalho, 
composto por servidores técnico-administrativos e pesquisadores, para discussão e atuação em 
conjunto com a Direção, que já encaminhou e equacionou, junto à  administração central, as 
suas demandas quanto a  espaço físico. Desse modo, o CRH encontra-se internamente orientado 
e mobilizado para realizar esta mudança, avaliada como positiva para uma ainda melhor 
integração do Centro à FFCH, mas não isenta de riscos para a estabilidade de algumas atividades 
acadêmicas tradicionalmente realizadas no CRH. Não houve necessidade, até aqui, de se iniciar 
os procedimentos relativos aos demais itens desta meta, por conta de que, apesar do 
cronograma da obra do novo prédio prever sua conclusão ainda em 2008, a transferência do CRH 
só poderá se efetivar após a reforma – ainda não iniciada - do prédio da biblioteca da FFCH, que 
deverá absorver os onze mil (11000) volumes da biblioteca setorial do CRH.  

G. Elaboração de uma estratégia de financiamento das atividades do CRH, mediante: (a)  
Maximização da captação de recursos por grupos e projetos de pesquisa, através de editais 
de agências de financiamento, de modo especial os voltados a infra-estrutura; (b) 
Persistência na inclusão, nos diversos projetos de pesquisa, de custos de infra-estrutura e 
manutenção, apoio administrativo e difusão. (c) Consolidação das atuais parcerias e busca de 
novas, como fontes alternativas; (d) Obtenção de financiamento abrangente a um programa 
de ensino complementar (cursos de extensão e / ou em parceria com o PPGCS) no CRH. 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2007 

 - 149 - 

Os recursos captados em 2007 - diretamente ou através de alocação de despesas de cunho 
institucional em projetos de pesquisa - embora ainda modestos, permitiram relativa reversão do 
quadro adverso do ano anterior. Além dos recursos orçamentários da UFBA, constituintes da 
quota do órgão, o CRH beneficiou-se de taxas institucionais oriundas de alguns projetos de 
pesquisa, da destinação a itens de interesse institucional de um saldo (além também da taxas) 
de um projeto de consultoria e ainda de uma subvenção social da Assembléia Legislativa do 
Estado da Bahia. Entretanto, o Centro atravessou 2007 ainda se ressentindo de uma estratégia 
mais vigorosa de captação de recursos, além de ter lidado com sérias dificuldades – em razão de 
problemas de gerenciamento da Fapex - para liberar créditos de fontes financiadoras e executar 
despesas nos prazos previstos, tornando necessárias gestões especiais junto a fontes 
financiadoras, celebração de aditivos de prazo e outras providências emergenciais.    

2. Projetos de Pesquisa em curso ou concluídos em 2007 (Total= 18) 

PESQUISAS CONCLUÍDAS (05) 

“Evaluation on the Assessment of National Human Development Report” 
Análise e avaliação dos relatórios nacionais de desenvolvimento humano - modalidade de 
empréstimo de financiamento de organismos multilaterais denominada SWAP.  

• COORDENAÇÃO:  UNDP - United Nations Development Programme (Ha-Joon Chang)   
• PESQUISADORA PARTICIPANTE DA EQUIPE: CELINA SOUZA (CRH)  
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: UNDP - United Nations Development 

 
“Expansão Econômica e Condições Sociais de Camaçari” 
Associando ações de pesquisa e extensão, analisou a contradição entre a expansão econômica e 
riqueza do município de Camaçari e as precárias condições de vida e pobreza da maioria da sua 
população, para assessorar a elaboração de um Plano Estratégico de Desenvolvimento para o 
município. A partir de dados secundários e de pesquisa de campo, uma equipe interdisciplinar 
analisou questões relativas à estrutura produtiva, ocupação e renda, educação, saúde e meio-
ambiente no âmbito local, e interagindo com a equipe da Prefeitura em busca de alternativas para 
uma mudança do quadro atual do município. 

• COORDENAÇÃO: IRACEMA BRANDÃO GUIMARÃES (CRH) 
• EQUIPE: Iracema Guimarães, Inaiá Carvalho, Ana L. Buratto, Carlos Meireles, Carmem 

Teixeira, Gilberto Corso, Joâo Saturnino, Paulo H.Almeida, Ronaldo Lírio, Salete Silva  
• FINANCIAMENTO: Contrato UFBA / Prefeitura Municipal de Camaçari e Termos Aditivos 
• VALOR: $ R 147.000,00 

 
 “Flexibilização e Precarização do Trabalho – um estudo comparativo França-Brasil” 
Realizou-se uma análise comparativa entre conteúdos conceituais da flexibilização e da 
precarização do trabalho no Brasil e na França, buscando identificar o que há de comum e quais as 
principais diferenças, a partir dos estudos empíricos realizados pelos estudiosos nos respectivos 
países, nos anos 90. Delimitou-se como recorte para investigação, os processos de 
externalização/terceirização/subcontratação e suas implicações sobre as condições de trabalho e 
de saúde dos trabalhadores, campos que têm sido tratados com destaque e evidenciam os 
processos de flexibilização e precarização do trabalho.  

• PESQUISADORA RESPONSÁVEL: MARIA DA GRAÇA DRUCK DE FARIA (CRH) 
• EQUIPE: Projeto individual de pós-doutoramento ( Universidade Paris 13, Paris França) 
• FINANCIAMENTO: CAPES (Bolsa de Estágio Pós-Doutoral) 

 
“Metrópoles, desigualdades sócio-espaciais e governança” 
Trata dos efeitos da reestruturação produtiva e do ajuste efetuados para a inserção do Brasil no 
processo de globalização sobre a Região Metropolitana de Salvador. Sob a responsabilidade de uma 
equipe interdisciplinar de pesquisa, a investigação avaliou: a) como a RMS tem respondido às 
transformações contemporâneas da sociedade brasileira, comparando essa resposta às de outras 
metrópoles nacionais; b) a evolução do quadro de desigualdades sócioespaciais em Salvador nas 
últimas décadas; c) a dinâmica de organização da metrópole baiana, em particular dinâmicas 
sócio-demográficas e de organização interna do espaço construído, associando-as a transformações 
da estrutura sócio-espacial.  

• COORDENAÇÃO: INAIÁ MARIA MOREIRA DE CARVALHO (CRH) 
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• EQUIPE: Inaiá Ma.Moreira de Carvalho, Ana Luisa Machado Codes, Ângela Maria Gordilho 
Souza, Gilberto Corso Pereira. / Bolsistas PIBIC: Diogo Reyes Silva, Carlos Leandro das Mercês 
Souza, Rafael de Aguiar Arantes 

• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPq / FAPESB (projeto Pronex) 
• VALOR: R$ 150.000,00 

“Terceirização: Uma década de mudanças na gestão do trabalho” 
Pesquisou o processo de terceirização em empresas de ramos dinâmicos economicamente, com 
riscos industriais relevantes para o meio ambiente e para a saúde dos trabalhadores na RMS/BA, na 
última década, tendo como marco comparativo o estudo realizado pela equipe do 
CRH/FFCH/UFBA, em cooperação técnica com a DRT-BA, entre 1993/1994. Os trabalhos se 
concluíram com a edição e lançamento do livro DRUCK, Graça & FRANCO, Tânia (orgs.) A perda da 
razão social do trabalho: terceirização e precarização.  Campinas, BoiTempo Editorial, 2007. 

• COORDENAÇÃO: TÂNIA DE ALMEIDA FRANCO (CRH) 
• EQUIPE: Tânia Franco, Graça Druck, Selma C. Jesus, Ângela Ma. C. Borges (pesquisadoras); 

Marcio Nicory Souza (proc. dados); Leonardo S. Silva (estagiário) 
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: Petrobras 
• VALOR: R$ 281.161,1092 

 
PESQUISAS EM CURSO (13) 

“Estratégias Inovadoras no Combate ao Crime e Violência. Redução de Danos Sociais: 
desconstrução da violência em bairro popular de Salvador”. 
Pesquisa e intervenção em comunidade, em parceria com a Unifacs, para a prevenção ao crime e à 
violência através do desenvolvimento de estratégias inovadoras de ações coletivas de educação 
comunitária no bairro de Mata Escura.  

• COORDENAÇÃO: CARLOS GERALDO (GEY) D’ANDREA  ESPINHEIRA (CRH) 
• EQUIPE: Gey Espinheira, Antonio Mateus de C.Soares (bolsista de Pós-gradução); Isabele 

C.Duplat, Elisângela Silva, Nádia S.Dias e Patrícia C.Smith Galvão (voluntárias). 
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: FAPESB (Edital de Segurança Pública – 004/2006) 
• VALOR: $ R 60.000,00 

 
“Governo, políticas sociais e ciclo eleitoral nos estados brasileiros: o caso da Bahia 
A pesquisa busca resposta para uma das questões básicas da ciência política ainda pouco 
conhecida em relação à esfera estadual: como se governa os estados e, mais especificamente, 
como se dá a relação entre a política (politics) e os resultados de políticas governamentais 
(policies) nessa esfera. Para tanto, a pesquisa busca analisar a relação entre competição político-
eleitoral e a produção de políticas públicas de gasto social e a existência de repercussão ou não 
dessas políticas nos resultados eleitorais. 

• COORDENAÇÃO: CELINA SOUZA (CRH) ANDRÉ BORGES DE CARVALHO (CRH/PPGCS) 
• EQUIPE: Celina Souza, Alvino Sanches, André Borges de Carvalho e Paulo Fábio Dantas Neto 

(pesquisadores); Jenifer Souza, Marcelo Rodriguez, Priscila Oliveira e Sarah Fadigas 
(estudantes voluntários)  

• FINANCIAMENTO: Projeto ganhador  do Edital de Ciências Humanas e Sociais do CNPq – 2006 
• VALOR: R 5.600,00  

 
“Infância e Adolescência: Uma proposta de avaliação e monitoramento das políticas de 
enfrentamento ao trabalho infantil e à violência sexual” 
Ações de capacitação, monitoramento e avaliação das políticas públicas e dos serviços 
socioassistenciais da proteção social especial voltadas para crianças e adolescentes, 
especialmente no que se refere ao enfrentamento ao trabalho infantil e  à violência, abuso e 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

• COORDENAÇÃO: LUCIA ÁLVARES PEDREIRA (CRH) 
• EQUIPE: Técnicos e bolsistas ligados à EX-Setras, atual Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome do Estado da Bahia. 
• FINANCIAMENTO: CONVÊNIO 223 / 2006 - UFBA/ SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 

DO ESTADO DA BAHIA (SETRAS) 
• VALOR: 451.727,51  
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“Novos padrões de reprodução demográfica e redefinição de estratégias de solidariedade e 
proteção social aos indivíduos” 
Busca identificar implicações, sobre as condições de sociabilidade, dos padrões de procriação e de 
sucessão das gerações que se tornaram dominantes na virada para o século XXI, na Bahia e no 
Brasil, em fase caracterizada por redefinições na estrutura produtiva e reorientação no teor das 
políticas sociais. 

• COORDENAÇÃO: GUARACI ADEODATO DE SOUZA (CRH) 
• EQUIPE: Guaraci Adeodato, Marcos Serrão Vinhas (estagiário s/ bolsa), Baiena Souto (Bolsa 

Pibic-2004/2005; Bolsa UNFPA-2006), Cauê Saleh Freutas e Fabiana Paixão Viana (Bolsas 
PIBIC-2006); Daniela Tosta de Brito (Bolsa Apoio Técnico); Assessoramento no 
processamento de micro-dados censitários: Alberto e Raquel Jacob, Maria Estela Garcia 
Pinto da Cunha 

• INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS: CNPq (Bolsa de Produtividade em Pesquisa), PIBIC-UFBA 
(Bolsas de Iniciação científica),  FAPESB (Bolsa de Apoio Ténico); UNFPA. 

• VALOR: não quantificado 
 
 “Observatório interdisciplinar de segurança pública do território” 

A partir do Observatório procura-se acompanhar a evolução, o comportamento ou o funcionamento 
da Segurança Pública e fazer ver; advertir; notar; verificar o que se julgar inadequado, e 
naturalmente, para isto, também, fazer ver; advertir; notar; verificar o que se julgar adequado 
em um determinado território.  

• COORDENAÇÃO: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E URBANO – UNIFACS (Carlos Alberto da Costa Gomes) 

• PESQUISADOR PARTICIPANTE DA EQUIPE, PELO CRH: Carlos Geraldo (Gey) Espinheira  
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: FAPESB 

 
 “Pobreza, Desigualdades e Democracia” 

Trata das relações paradoxais entre democracia política e desigualdades sociais, no contexto 
dos ajustes estruturais e mudanças do sistema de proteção social. Analisa os mecanismos de 
reconversão da questão social no contexto contemporâneos em sociedades periféricas ( como o 
Brasil) avaliando os limites e possibilidades desses novos paradigmas do ponto de vista da 
capacidade de inserção social, cidadania e aperfeiçoamento democrático. Como a Sociedade e 
o Estado estão encaminhando a integração social e política num quadro de incertezas e 
profunda (des)socialização da economia? Quais os efeitos ao nível da segmentação social e da 
exclusão? Que novos padrões de solidariedade e proteção estão sendo gerados? Quais os limites 
e alcances desses novos paradigmas sobre a ação pública e a cidadania? Que desafios essa 
mudanças impõem à imaginação sociológica? 

• PESQUISADORA RESPONSÁVEL: ANETE BRITO LEAL IVO (CRH) 
• EQUIPE: Anete Ivo (Coordenadora); Anna Raquelle Anselmo da Silva e João Rodrigo (Bolsistas 

PIBIC) 
• INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS: FAPESB (Bolsa de produtividade em Pesquisa); UFBA/CNPq (2 

bolsas PIBIC) 
 “Pobreza, Sociologia e Política” 

O projeto é de caráter individual (tese) e volta-se para explorar as relações paradoxais entre a 
“Sociologia, a política e a questão social” no curso do processo de modernização 
contemporânea. Tenta identificar mudanças paradigmáticas que acompanham o tratamento da 
questão social e apresentar argumentos e processos sobre a  transição contemporânea que 
circunscrevem a questão social, especialmente nas sociedades de acumulação periférica, como 
o Brasil. 

• PESQUISADORA RESPONSÁVEL: ANETE BRITO LEAL IVO (CRH) 
• EQUIPE: pesquisa individual (integra rede do GP “Pobreza y Politicas Sociales”CLACSO) 

 
“Política Eleitoral e Políticas Públicas Redistributivas na Bahia” 

Analisa a relação entre as políticas redistributivas implementadas pelo governo do Estado da 
Bahia com recursos de organismos multilaterais e a manutenção da longevidade de um grupo 
político no comando do governo. A hipótese a ser testada é a de que uma das estratégias para o 
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sucesso eleitoral desse grupo político é concentrar recursos de organismos multilaterais nos 
municípios menos urbanizados e com mais baixos índices de desenvolvimento humano, deles 
extraindo votações concentradas para os seus candidatos. A pesquisa analisará os dados das 
eleições de 1990, 1994, 1998 e 2002 para o Executivo estadual, desagregando-os por município, 
e correlacionando-os com as principais políticas redistributivas que foram implementadas na 
Bahia com financiamento de organismos multilaterais no período 1990-2002, com o grau de 
urbanização e com o IDM desses municípios, utilizando dados quantitativos e qualitativos. 

• PESQUISADORA RESPONSÁVEL: CELINA SOUZA (CRH) 
• EQUIPE: Pesquisa individual 
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPq (Bolsa de produtividade em pesquisa) 

 
 “Raça e Democracia nas Américas” 
Projeto de intercâmbio entre pesquisadores do Brasil e outros países e estudantes de pós-
graduação afro-brasileiros, mediante Convênio entre UFBA e Universidade Estadual da Califórnia, 
Sacramento. Espaço interdisciplinar de discussão teórico-metodológica sobre raça e racismo, 
tendo em conta a experiência dos negros na diáspora. Integrado a edital de pesquisa Unesco, 
sobre ações afirmativas em universidades brasileiras, tendo aprovados 4 projetos para pesquisas 
nas universidades federais de Alagoas, Bahia e Mato G. do Sul e na UNEB.  

• COORDENAÇÃO: LUIZA BAIRROS (CRH) 
• EQUIPE: Luiza Bairros, Estudantes de pós-graduação da UFBA (FFCH e ISC); UFRJ (IUPERJ) 

Michigan Sate University (Departamento de Ciências Sociais), University of Texas, Austin 
(Departamento de Antropologia). 

• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: Fundação Califórnia State University 
• VALOR: US$ 30,000. 00 

 
“Repensando a política estadual: competição vertical, políticas sociais  e mudança política nos 
estados brasileiros” 
O principal objetivo é entender o recente aumento da competitividade eleitoral e da 
fragmentação política em sistemas políticos estaduais previamente tidos como exemplares da 
política oligárquica e do controle dos chefes políticos sobre a arena eleitoral. As questões a 
serem abordadas pela pesquisa são as seguintes:  (i) quais fatores explicam a transformação dos 
estados de baixa competitividade eleitoral ao longo do tempo, tendo em vista a intensificação 
da contestabilidade das eleições e a ascensão de partidos/coalizões de esquerda ao poder? (ii) 
em que medida a renovação dos quadros dirigentes destes estados poderia ser tomada como 
indicador de mudanças mais profundas, de cunho estrutural e não apenas conjuntural, 
relativamente aos padrões de competição política e de reprodução e circulação das elites? 

• COORDENAÇÃO: ANDRÉ BORGES DE CARVALHO (CRH) 
• EQUIPE: Alvino Sanches Filho (CRH); Antonio Sérgio Araújo Fernandes (UFRN) 
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPq 
• VALOR: R 12.000,00 

  
“Study on Sector Wide Approaches (SWAPs) in Brazil” 

Análise da modalidade de empréstimo de financiamento de organismos multilaterais 
denominada SWAp.  

• COORDENAÇÃO: ODI - Overseas Development Institute (Lídia Cabral)   
• EQUIPE: Lídia Cabral (coord.), Celina Souza (CRH) e Richard Batley (Birmigham Univ.)   
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: DFID (Department for International Development do Governo da 

Grã-Bretanha) 
 
 “Trabalho, Flexibilização e Precarização: (re)construindo conceitos à luz de estudos empíricos 
– segunda fase ” 

Prossegue estudo teórico e empírico do processo de flexibilização do trabalho, para 
problematizar e (re)construir um conceito, com base na literatura da sociologia do trabalho, a partir 
das pesquisas empíricas realizadas em diferentes segmentos na década dos 90 no Brasil e na Bahia,  
cujos recortes e delimitações priorizam a organização/gestão do trabalho, o mercado de trabalho e 
os sindicatos. 

• COORDENAÇÃO: MARIA DA GRAÇA DRUCK DE FARIAS (CRH) 
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• EQUIPE: Graça Druck, Regina F.Antoniazzi, Tânia Franco, Selma Jesus (pesquisadoras); Luiz 
Paulo de Oliveira (Mestrando/2005; Pesquisador e Vice-Coordenador/2006); Diomário 
Cerqueira, Elaine Souza, Pablo Aleluia e Priscila Andreata (graduandos). 

• INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS: CNPq; FAPESB; UFBa/Pibic. 
• VALOR: 1 bolsa produtividade de pesquisa CNPq (durante 2005); 3 bolsas Pibic +  1 Bolsa 

Fapesb/Desenvolvimento Regional; Edital Universal (R$15. 310,00, até out.2005) 
 
“Viver e Trabalhar na Cidade: um estudo sobre famílias, domicílios e condições de vida em 
Salvador” 

Analisa a organização dos domicílios e famílias segundo a sua localização em áreas 
residenciais da cidade de Salvador, estabelecendo relações com a inserção dos membros das 
famílias no mercado de trabalho local. Trata-se, portanto, de compreender como esses fatores 
exercem impactos sobre as condições de vida de seus moradores, implicando em desigualdade 
social.  

• COORDENAÇÃO: IRACEMA BRANDÃO GUIMARÃES (CRH) 
• EQUIPE: Iracema Guimarães, Antonio G.Estrela Neto [Bolsista Pibic, 2005); Fabiana Freitas 

Costa [Bolsista PIBIC,2005]; Flávia Marilia Deodato Silva [Bolsista PIBIC, 2005] 
• INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: CNPQ  
• VALOR: Bolsas do CNPq e PIBIC 

 
3. Eventos relevantes realizados pelo CRH em 2007 

SEMINÁRIOS 

20 E 21/06 - SEMINÁRIO DE PESQUISA DO CRH 
Local: CRH / Salvador 
Coordenação: Direção e Conselho Técnico do CRH 
Expositores: Coordenadores e pesquisadores dos grupos de pesquisa sediados no CRH: “Cultura, 
cidade e democracia”; “Espaço, poder e desigualdades sociais”; “Instituições políticas 
subnacionais”  e “Trabalho, trabalhadores e reprodução social”. 

05 a 07/11 - SEMINÁRIO NACIONAL “A METRÓPOLE NO BRASIL CONTEMPORÂNEO”  
Local: Hotel Mercure – Salvador 
Conferencista: Luís César Queiroz Ribeiro (IPPUR/UFRJ) 
Expositores em mesas redondas: Ângela Gordilho (UFBA; Pref. Mun. Salvador); Claudia Monteiro 
Fernandes (UNICEF;UFBA); Gilberto C.Pereira (PPGAU/UFBA); Gustavo G.Machado (SEDRU/MG) Inaiá 
Carvalho (CRH/UFBA;UCSal); Jan Bitoun (UFPE); Luciano Fedozzi (UFRGS); Paulo Delgado (Ibardes); 
Paulo Fábio Dantas (CRH/UFBA); Paulo Henrique de Almeida (UFBA; SECULT Governo do Estado da 
Bahia); Ricardo Ruiz (Cedeplar); Ronald Lobato (SEPLAN / Governo do Estado da Bahia); Sergio 
Azevedo (UERJ); Sol Garson (IPPUR / UFRJ); Sylvio Bandeira de Mello (UFBA / UCSal) 

19 E 20/09 – SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA DO CRH 
Local: CRH / Salvador 
Coordenação: Comissão de estudantes integrantes dos grupos de pesquisa do CRH 
Expositores: Estudantes vinculados aos grupos de pesquisa sediados no CRH (assistentes de 
pesquisa, bolsistas, voluntários e  orientandos dos pesquisadores do Centro)  
 
LANÇAMENTOS 
21/03 - Lançamento do número 48 da Revista Caderno CRH – Dossiê temático “Ordem mundial e 
contestação política”, com palestra do prof. Carlos Milani (LabMundo-ADM/UFBA), coordenador do 
dossiê. Local: CRH/UFBA 
04/05: Lançamento do livro FREITAG, Bárbara. Teorias da Cidade. Papirus,2006. Local: CRH/UFBA 
22/10 – Lançamento do número 49 da Revista Caderno CRH – Dossiê temático “Desigualdades sociais 
e educação”, coordenado pela profa. Maria Lígia de Oliveira Barbosa (UFRJ). Local: 31º Encontro 
Anual da ANPOCS – Caxambu/MG 
04/12: Lançamento do livro DRUCK, Graça & FRANCO, Tânia (orgs.): A perda da razão social do 
trabalho: terceirização e precarização. Campinas: BoiTempo,2007. Local: FAU/UFBA 
14/12: Ato comemorativo dos 20 anos da revista Caderrno CRH, com lançamento do número 50 - 
Dossiê temático “Regimes de Bem-estar e pobreza”, coordenado por Anete Brito Leal Ivo. O 
evento constou de palestra do professor Charles Pessanha, do Iuperj, editor da revista Dados e 
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membro do ScIELO Interrnacional e de uma exposição da professora Anete Ivo, editora da Caderno 
CRH, sobre a trajetória histórica da revista;  Local: CRH/UFBA 
 
PALESTRAS 
16/04 – “A riqueza dos estados: resposta brasileira à crise fiscal” 
Palestrante: Prof. Aaron Schneider – Ph.D em Ciência Política / Universidade de Sussex 
Local: CRH 
17/07 – “Atualidade da esquerda latino-americana” 
Palestrante: Prof. Atílio Borón (Universidade de Buenos Aires) 
Local: CRH 
03/12 – “Repensando a dicotomia qualitativo-quantitativo nas ciências sociais” 
Palestrante: Prof. André Borges de Carvalho (CRH/PPGCS) 
Local: CRH   
 
4. Perspectivas para o exercício de 2008  
 

A.  Renovação sustentada da equipe de pesquisadores do CRH, através da fixação permanente dos 
pesquisadores com vínculo temporário e da atração de mais dois novos pesquisadores;  

B. Reestruturação do quadro de servidores técnico-administrativos, com prioridade para: 
Secretaria da Direção; Secretaria administrativa; Gerenciamento Laboratório de Análises 
Sócio-Demográficas; Coordenação Ensino complementar; Assessoria Técnica à Direção; 

C.  Consolidação do novo patamar alcançado pela revista Caderno CRH, reforçando a estrutura da 
sua editoria, em termos de espaço físico e recursos humanos;   

D. Retomada e dinamização, em articulação com o PPGCS, de um Programa de cursos de 
extensão para formação complementar, com ênfase em Demografia e Políticas Públicas; 

E.  Realização do Seminário de Pesquisa CRH (junho) e Seminário Estudantil de Pesquisa CRH 
(set); 

F.  Retomada das Sextas de Intercâmbio Científico-Cultural do CRH, realizando ciclo de debates 
mensais em torno dos eixos temáticos: 1) A sociedade brasileira após 20 anos da Constituição 
de 88; 2) A Cidade do Salvador, desafios da sociabilidade e dilemas da gestão; 

G. Organização, coordenação e realização, pelo CRH, em parceria com o PPGCS, de um Simpósio, 
em dezembro de 2008, sobre as eleições municipais no nordeste, promoção bi-anual da 
Fundação Joaquim Nabuco;   

H.  Concretização da transferência da sede do CRH para o prédio em construção na Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas, c/redimensionamento do quadro de pessoal, garantia de 
condições de segurança e após incorporação da biblioteca do CRH à da FFCH, com garantia de 
preservação e acesso ao acervo bibliográfico específico acumulado pelo CRH. 

 
 

HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PROFº RENATO  
RODENBURG DE MEDEIROS NETO 
 

O Hospital de Medicina Veterinária Professor Renato Rodenburg de Medeiros Neto é um órgão 
suplementar da Universidade Federal da Bahia, vinculado á Escola de Medicina Veterinária.Tem 
como finalidade auxiliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão através dos seus diferentes 
setores, prestando assistência médica veterinária, clínica e cirúrgica, ambulatorial e em 
propriedades rurais, a animais de pequeno e grande porte. 

O setor administrativo (direção, secretaria a apoio administrativo diverso) coordena e 
fiscaliza as atividades de rotina do Hospital, inseridas em projetos de extensão. Estes são 
coordenados contabilmente pela FAPEX e registrados sob os números 84010 e 11653. 

Neste contexto o HOSPMEV vem desenvolvendo atividades para ajuste parcial de setores e 
elaborando projetos para captação de recursos no sentido de readequação completa desses setores 
para fazer face às necessidades de reestruturação do Projeto Pedagógico que foi concluído e será 
implantado no período de 2007-2012 tendo como conseqüência a reconstrução curricular, com a 
finalidade de modernizá-lo, fundamentando-se em três grandes princípios os quais tem norteado as 
discussões no âmbito da EMV/UFBA: 1º) O compromisso que a universidade pública tem com os 
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interesses coletivos; 2º) A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão e; 3º) A formação de 
um aluno com independência intelectual, capaz de atuar na transformação da sociedade.  
 

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

 
AÇÕES PROJETADAS E IMPLANTADAS 
 
CONTROLADORIA 
 

Definição de estruturas físicas e equipamentos mais adequadas para estabelecimento do 
prontuário clínico / cirúrgico manual e informatizado. 

 
CONTINUIDADE NA REESTRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DE SETORES - LABORATÓRIO DE 
PATOLOGIA CLÍNICA - LABORATÓRIO DE VIROSES - LABORATÓRIO DE BACTERIOSES - SETOR DE 
IMAGENS E SINAIS (RADIOLOGIA, ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA) - AMBULATÓRIOS - 
SECRETARIA E DIVISÃO ADMINISTRATIVA. 
 

No tocante a reestruturação e recuperação de setores, diversas ações foram priorizadas 
dentro de um planejamento estratégico emergencial, visando atender, em curto prazo, setores com 
carências mais evidentes, físicas, funcionais e de equipamentos,  o que propiciará uma melhor 
qualidade no atendimento à comunidade e as atividades acadêmicas, concernentes ao Projeto 
Pedagógico do Curso de Medicina Veterinária. Algumas dessas ações estão discriminadas abaixo 

• Laboratório de Patologia Clínica (bancada para lavagem de materias) 
• Laboratório de Viroses(lógica) 
• Laboratório de Bacterioses (elétrica e lógica)  
• Setor de Imagens e Sinais-Radiologia, Ultra-sonografia e Eletrocardiograma-( elétrica, 

hidráulica, lógica e conserto de equipamentos)   
• Ambulatórios ( hidráulica e lógica)  
• Secretaria e Divisão Administrativa ( lógica) 
• Laboratório de Toxicologia (pintura, hidráulica, forro, telhado e lógica) 
• Laboratório de Monitoramento de Doenças ( lógica) 
• Departamento de Patologia e Clinicas ( elétrica) 
• Áreas de Circulação (pintura, forro, elétrica e hidráulica) 
• Áreas destinadas aos grandes animais–baias e anexos-(pintura e recuperação de estruturas 

físicas e de equipamentos)  
• Farmácia (lógica) 
• Salas de Aula (pintura, recuperação de janelas e substituição de equipamentos) 

 
PROJETOS DEFINIDOS E AINDA NÃO EXECUTADOS 

 
A Lavanderia/Esterilização e um novo Centro Cirúrgico foram projetados e orçamentados no 

contexto do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos através de esterilização cirúrgica, o 
qual se encontra elaborado aprovado pelo Conselho Deliberativo do HOSPMEV com anuência da 
Reitoria. Este Programa permanente de vital importância para a Saúde Pública do Município de 
Salvador, entre outros objetivos, visa esterilizar cirurgicamente cães e gatos, em numero de 400 
animais/mês, com prioridades para comunidades carentes, o que propiciará respostas mais 
eficientes e definitivas no controle das Zoonoses, representando efetivamente o trabalho 
extensionista da UFBa/HOSPMEV junto à sociedade.  

Quanto à reestruturação do estacionamento/HOSPMEV, projeto arquitetônico distributivo já 
foi elaborado, estando ainda na fase de captação de recursos para a sua execução, o que propiciará 
um atendimento de melhor qualidade para a comunidade. 

 
Quanto à reestruturação geral dos Laboratórios (Bacterioses, Viroses, Patologia Clínica, 

Monitoramento de Doenças via Satélite, Parasitoses e Toxicologia), concernente ao projeto 
arquitetônico geral do HOSPMEV, projeto arquitetônico específico já foi elaborado, dentro do 
contexto desse projeto geral, estando ainda na fase de captação de recursos, ressaltando-se que em 
2005 este projeto foi encaminhado ao CT-INFRA junto com outros projetos da UFBA, não sendo este 
entre outros, financiado por limitação de recursos. 
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Quanto ao Almoxarifado e Farmácia, ações ainda já estão sendo encaminhadas para 
redefinição de espaço físico com nova localização estratégica em relação ao complexo 
Clínico/Cirúrgico. 

 
Em relação à Divisão Administrativa e Diretoria (redefinição de espaço físico), projeto 

arquitetônico específico já foi elaborado, dentro do contexto do projeto geral de reestruturação já 
definido para o HOSPMEV, estando ainda na fase de captação de recursos. 
 
PROJETOS DEFINIDOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO EXECUTADOS 
 

Quanto à Patologia, projeto arquitetônico específico já foi elaborado, dentro do contexto do 
projeto geral de reestruturação já definido para o HOSPMEV, estando ainda na fase de licitação para 
execução da conseqüente edificação, ressaltando-se que em 2007 esses recursos através de emenda 
parlamentar foram liberados.  
 
CONTINUIDADE NO DETALHAMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO QUE DEFINE A REDISTRIBUIÇÃO 
FÍSICA E EDIFICAÇÕES PROPOSTAS PARA O HOSPMEV –PROPICIAR DEFINIÇÃO DE MÓDULOS COM 
ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ORÇAMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECÍFICOS, 
COM A FINALIDADE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS. 
 

Para esse detalhamento do Projeto Arquitetônico Global do HOSPMEV com os devidos 
orçamentos, ações já iniciadas estão em continuidade junto ao setor de projetos ligado a PROPLAD. 
 
DESTAQUES EM RELAÇÃO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Curso internacional elaborado e coordenado pelo Laboratório de Parasitoses/HOSPMEV, 
sobre o diagnóstico de Parasitoses através do Convênio JAICA/UFBA, com a intermediação da 
Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores, o qual tem como 
objetivo a transferência de tecnologia na área de Diagnóstico de Parasitose para animais de 
produção, sendo beneficiários os Países da América Latina e Países da Ásia e da África de língua 
portuguesa. 

 
O 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. 

 

INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA 

O 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. 

 

CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS. 

Foram estabelecidas e efetivadas parcerias através de convênios com o Laboratório Vetinil 
em andamento, na continuidade do Projeto “Armário”, para disponibilização de medicamentos à 
comunidade carente e atendimento aos animais do canil/HOSPMEV, além da construção de parceria 
em andamento com a pedegree (ração) para alimentação dos animais do Canil (setor com finalidade 
acadêmica). 
 
PERSPECTIVAS PARA O ANO DE 2008 

 

o Iniciar a edificação um adequado Hospital de Medicina Veterinária no Campus Universitário 
de Ondina em área anexa ao prédio da Escola de Medicina Veterinária, com espaço físico 
adequado. Esta meta foi aprovada em reunião plenária pública da Congregação da Escola de 
Medicina Veterinária, com inserção no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA. 
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o Continuidade na Readequação e Recuperação Física parcial e emergencial de Setores do 
HOSPMEV 

o Continuidade na aquisição e distribuição de equipamentos novos e usados  
o Continuidade nas ações para captação de recursos para execução de Projetos Definidos e 

não executados. 
o Continuidade no Detalhamento do Projeto Arquitetônico que define a redistribuição física e 

edificações propostas para o HOSPMEV no sentido de propiciar definição de módulos com 
especificações de materiais e orçamento para elaboração de projetos específicos, com a 
finalidade de alocação de recursos. Entretanto, com prioridade para edificação de um 
adequado Hospital de Medicina Veterinária como ressaltado acima. 

o Iniciar a edificação do novo setor de patologia, com verbas já definidas e em processo de 
licitação. 

 
 
PRICIPAIS PROJETOS DE PESQUISA: 

 
 
• Expressão da COX-2 e caracterização da resposta inflamatória nos carcinomas de mama de 

cadelas (Tese de Doutoramento). 
• Proliferação celular, apoptose e expressão da ciclina A e p21 no tumor de Ehrlich sob efeito 

do hipotireoidismo associado ou não a castração. 
• Atividade anti-helmíntica do extrato aquoso das folhas de Zanthoxylum rhoifolium Lamarck 

(Rutaceae) (Taíse Peneluc Menezes). 
•  Ocorrência de aflatoxinas em milho destinado a alimentação de aves no Estado da Bahia 

(Ana Valéria A. F. da Silva.) 
• Padronização dos valores de referência da atividade da colinesterase em plasma de cão (Ana 

Carla F. G. da Cruz)Avaliação toxicológica do tratamento anti-helmíntico com Agave 
sisalana (sisal) em caprinos. 

• Aproveitamento do resíduo líquido de Agave sisalana como anti-helmíntico na produção de 
caprinos. 

•  Avaliação in vitro do extrato metanólico de Prosopis juliflora (algaroba) sobre carrapatos 
de bovinos, Boophilus microplus  

• Avaliação in vitro do extrato metanólico de Prosopis juliflora (algaroba) sobre carrapatos de 
bovinos, Boophilus microplus. 

• Atividades de Monitoria na Disciplina Toxicologia Veterinária . 
• Determinação da infectividade de oocistos de Neospora caninum mantidos por tempo 

prolongado (2005 - atual). Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia - Auxílio financeiro. 

• Investigação da galinha (Gallus gallus) como hospedeiro intermediário natural de Neospora 
caninum. (2005 - atual) . Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico. 

• Emprego da reação de polimerização em cadeia para avaliar a freqüência de Hammondia 
heydorni em caprinos. 

• Avaliação do hemograma, bioquímica sérica e perfil eletroforético de proteínas de 
tartarugas marinhas, Caretta caretta (Linnaeus, 1758) de vida livre e em cativeiro (2005 - 
atual).  

• Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Auxílio financeiro / 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa.  

• Determinação dos níveis séricos e lípides totais, colesteróis total, HDL e LDL e triglicérides 
em tilápias híbridas vermelhas (2005 - 2006)  
Finaciador(es): Japan International Cooperation Agency - Cooperação / Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da Bahia - Bolsa. 

• Perfil clínico-laboratorial da Ehrlichiose canina. 
• Determinação da infectividade de oocistos de Neospora caninum mantidos por tempo 

prolongado. 
• Investigação da galinha (Gallus gallus) como hospedeiro intermediário natural de Neospora 

caninum (2005 – atual). 
• Avaliação do medicamento homeopático Sulphur 30X no controle e prevenção de nematódeos 

gastrintestinais em ovinos. (2005 – atual) 
• Aproveitamento do resíduo líquido de Agave sisalana (sisal) como nematocida na produção de 

caprinos (2005 – atual) 
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• Efeito da Suplementação com vitamina E sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos e sobre 
os níveis de gamaglobulinas na espécie bovina (2002 – atual) 

• Falha na transferência passiva da imunidade em borregos da raça Santa Inês. Efeitos na taxa de 
mortalidade e no ganho de peso até o desmame. (2005 – atual) 

 

ATENDIMENTOS POR SETOR (ANEXO1) 

Diversas ações foram empreendidas pelo HOSPMEV, para atendimento de animais da comunidade e 
ouros, sempre com fins de formação e aprimoramento acadêmico.  

ANEXO 1 – RELATÓRIO DE ATENDIMENTO POR SETOR 

 

 

 

 
ATENDIMENTO 

 
SETOR 

ROTINA FINS DIDÁTICOS 

ANATOMIA PATOLOGICA (Necropsia e Histopatologia) 
229 129 

CANIL  
--- 60 

 

CLINICA DE GRANDES ANIMAIS 
 

28 
 

32 
 

CLINICA DE PEQUENOS ANIMAIS 
 

2239 
 

527 

CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS - 12 

CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS 798 85 

FISIOPATOLOGIA DA REPRODUCAO 5 
 

28 

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 1382 468 

  
ATENDIMENTO 

 
SETOR 

 
ROTINA 

 
FINS DIDÁTICOS 

LABORATORIO DE INFECTOLOGIA 
69 98 

LABORATORIO DE MONITORAMENTO DE 
DOENCAS PELO SIG 

--- 
60 

 
LABORATORIO DE TOXICOLOGIA -- 

36 

LABORATORIO DE VIROSES 
1230 23 

RADIOLOGIA 574 191 

LABORATORIO DE BACTERIOSES 112 
 

9 

LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DAS 
PARASITOSES  

196 483 
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MUSEU DE ARTE SACRA 
 
1- Metas atingidas pela Unidade/Órgão: 

 
 continuação das revisões e marcações das coleções sob a guarda do MAS; 
 continuação do registro fotográfico do acervo que ainda não foi documentado; 
 alimentação banco de imagens do acervo, assim como das coleções sob a guarda do Museu; 
 prosseguimento do tratamento das imagens das coleções para inserção tanto nas fichas 

descritivas, como no programa DONATO; 
 correção de fichas para a elaboração do catálogo de prataria das coleções; 
 finalização do catálogo da coleção de Diversos do MAS; 
 finalização do catálogo da coleção de Imaginária da Irmandade do SS. Sacramento e N. Sa. 

do Pilar; 
 marcação das peças da Igreja do SS. Sacramento e N. Sa. da Conceição da Praia; 
 levantamento geral do acervo da Irmandade do SS. Sacramento e N. Sa. do Pilar para 

finalização do catálogo de identificação; 
 início da informatização das pastas com todos os dados referentes ao acervo do MAS; 
 organização do banco de fotografias do acervo da Arquidiocese do Salvador; 
 pesquisa para as fichas descritivas de peças sem descrição das novas coleções; 
 elaboração de nova normatização do setor de documentação; 
 análise de toda a coleção de têxteis do Museu; 
 acomodação de peças na nova reserva técnica; 
 elaboração de verbetes para as etiquetas da pinacoteca recém-inaugurada; 
 escolha e seleção de peças para o novo catálogo do MAS, patrocinado pela Petrobrás; 
 conclusão do catálogo de têxteis do MAS; 
 elaboração de folderes para o XII Seminário de Integração – Museologia e Museus; 
 levantamento, higienização, identificação, classificação temática e cronológica da 

documentação histórica do MAS; 
 montagem da pinacoteca do MAS na sala José Teófilo de Jesus; 
 modificação do Layout nos corredores do 5º andar com a inclusão das telas de autoria de 

José Joaquim da Rocha; 
 exposição temporária “Tecendo Arte: As tapeçarias de Rubico”; 
 exposição temporária sobre a vida de Santa Teresa D’Ávila; 
 conservação e manutenção em pinturas, esculturas e prataria pertencentes ao acervo do 

MAS; 
 ampliação do sistema de monitoramento eletrônico;  
 modernização do elevador envolvendo o seu sistema de controle e acionamento; 
 tratamento dos jardins das áreas do parque; 
 remoção e reacentamento de toda a pedra portuguesa dos passeios das áreas externas, 

inclusive do adro da Igreja; 
 implantação do sistema Tele-Ufba. 

 
2 – Ações (Gestão/Ensino/Pesquisa/Extensão) e Programas Especiais: 
 

 Seminário “Escola de Verão” promovido pela Escola de Administração da UFBA; 
 Seminário Lion/Salvador – Universidade e Diversidade Cultural, promovido pela Pró-Reitoria 

de Extensão; 
 II Seminário Luso-Brasileiro – Artistas e Artífices do Norte de Portugal promovido pela 

Faculdade de Letras do Porto/Portugal. 
 lançamento do livro “Minha Primeira Viagem Marítima” traduzido por Ian Maurício Von 

Holthe e editado pela Edufba; 
 lançamento do livro “Do Laço ao Traço” de autoria de Profª Célia Gomes; 
 lançamento do livro “Direitos Humanos no combate à violência, ações adolescentes e 

jovens” de autoria de Aríadi S. Bastos e Ney Wendel; 
 parceria com a Escola de Belas Artes da UFBA, recebendo alunos para estágios curriculares; 
 parceria com a Universidade Católica do Salvador, recebendo alunos para o estágios 

curriculares; 
 atendimento a utilidades públicas e privadas pelo Projeto Museu – Escola do MAS; 
 utilização do acervo e do edifício do MAS para aulas por diversas unidades de ensino da 

UFBA e outras faculdades particulares; 
 implantação da nova Reserva Técnica Modelo, patrocinada pela Caixa Econômica Federal; 
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 acolhida a voluntários pertencentes à OPUS Bahia/Brasil. 
 
3 – Eventos Gerais realizados: 
 

 Formaturas - 01 
 Casamentos – 18 
 Concertos/Recitais – 14 
 Exposições – 02 
 Jantar – 01 
 Seminários – 03 
 Lançamentos – 03 
 Coletiva – 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 formação e conscientização de parcela da memória brasileira. 
 
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. 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A MULHER - 
NEIM 
 
1.  METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2007 
 
a) Conclusão da Reforma das Instalações do NEIM 
b) Transformação do NEIM em Instituto 
c) Expansão do Corpo Técnico-Administrativo do NEIM 
 
 
2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO 
IMPLEMENTADAS 
 

a) Apesar de termos conseguido Apoio à Reforma do NEIM  da Petrobrás (R$50.000,00) e de 
uma de Emenda Parlamentar do Deputado Walter Pinheiro (R$50.000,00), passou-se 
mais um ano e a reforma do prédio do NEIM ainda não foi concluída. Vale ressaltar que 
já se vão mais de 4 anos desde que fomos obrigadas a abandonar o velho prédio do NEIM 
por força do desabamento causado pelas chuvas, e até agora não conseguimos a ele 
retornar. Para nós, é realmente constrangedor constatar que um outro prédio na FFCH, 
cuja construção foi iniciada muito depois do nosso, já está pronto há tempos, e até 
mesmo o prédio do Pavilhão de Aulas, iniciado no ano passado, está com a obra bastante 
adiantada em relação ao nosso. Tivemos notícia de que tal atraso se deveu ao fato de 
que “o prédio do NEIM não era prioridade”: será que trata-se de discriminação por 
sermos um núcleo dedicado aos  estudos sobre a mulheres, gênero e feminismo ? 

 
    

b) Elaboração do projeto de transformação do NEIM em Instituto – Instituto de Estudos 
Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo, o INEIM – e encaminhamento do 
processo às autoridades competentes; 
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c) Adesão do NEIM ao Projeto REUNI e elaboração de proposta de criação da área de 
Concentrado em Estudos de Gênero para o Bacharelado Interdisciplinar em 
Humanidades; 

 
d) Repetidas solicitações de mais funcionários para o NEIM às autoridades competentes da 

UFBA, solicitações estas, porém, sem sucesso até o presente momento. Ressalte-se que 
este ano o NEIM completa 25 anos de atividades, tendo apenas uma funcionária nele 
lotada. 

 
3. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2006 
 
3.1   ATIVIDADES DE ENSINO: 
 
PPG-NEIM- Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Estudos Interdisciplinares 
sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. 
Coordenação: Profa. Dra. Silvia Lúcia Ferreira 

 
Coordenação da Linha de Pesquisa “Relações de Gênero, Gerações e Reprodução Social” 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – UFBA 
Coordenadora da Linha: Profa. Dra. Alda Britto da Motta  
 
Curso de Especialização: Gênero e Desenvolvimento Regional: Concentração em Políticas 
Públicas 
Coordenação: Profa. Dra. Ana Alice Costa/Profa. Iole Vanin 
Período: 10/04/2005 a 15/10/2006          Carga Horária: 420 Hs 
Número de Alunas/os Matriculadas/os: 25 (vinte e cinco) 
 
Curso de Especialização: Metodologias e Práticas de Ensino em Gênero 
Coordenação: Profas. Martha Leone e Iole Vanin 
Período: 10/04/2006 a 10/10/2007          Carga Horária: 420 Hs 
Número de Alunos/as Concluintes: 28 (vinte e oito) 

 
Curso de Investigação Policial na Perspectiva de Gênero e das Diversidades 
Capacitação para Policiais – Secretaria de Segurança/Projeto Viver 
Coordenação: Profa. Iole Vanin 
Período: 28/10/2007 a 14/12/2007          Carga Horária: 120 Hs 
Número de Alunos/as Concluintes: 20 (vinte) 
 
3.2  ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 
3.2.1 Seminários/Encontros 
 
VII Acampamento de Mulheres Trabalhadoras Rurais e Indígenas da Bahia 
Coordenação conjunta com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra-MST, Coordenação de 
Trabalhadores assentados e Acampados-CETA, Conselho Nacional Indigenista-CIMI 
Coordenação pelo NEIM: Profa. Maria de Lourdes Schefler 
Período: 5 a 9 de março de 2007     Local: Centro Jequitaia  
 
XII I  Simpósio Baiano de Pesquisadoras(es) sobre Mulheres e Relações de Gênero 
Coordenação: Profa. Maria de Lourdes Novaes Schefler, Dra. Petilda Vazquez . Dra. Silvia de Aquino 
Tema Central: “Feminismo e Transversalização de Gênero” 
Período: 29, 30 e 31 de outubro de 2007   Local: PAF I/UFBa-Salvador-Ba 
Apoio: Projeto TEMPO/DFID, FAPESB, Instituto Anísio Teixeira/SEC, Universidade do Estado da Bahia 
–UNEB  

 
Seminário: Metodologia Análise-diagnóstico de Sistemas de Atividades sob o Enfoque de Gênero 
e Gerações 
Realizado no âmbito do Subprojeto Capacitação das mulheres no Desenvolvimento Sustentável da 
Agricultura Familiar, desenvolvido pela REDOR em parceria com  Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), Fundo de Apoio ao Trabalhador (FAT)  
Coordenação: Profa. Maria de Lourdes Novaes schefler 
Período:  24 e 25 de abril de 2007   Local: PAF I/UFBa-Salvador-Ba 
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1 Jornada sobre Feminismo, Gênero e Religião. 
Coordenação Ana Lívia/Ana Alice Costa 
21 a 23 de março. Local: Escola Politécnica 
Total de 20hs 
 
Seminário Trilhas do Poder das Mulheres. Experiências Internacionais de Ações Afirmativas.  
Realizado como parte das atividades do Projeto TEMPO-Trilhas do Empoderamento de Mulheres, em 
parceria com a Bancada Feminina do Congresso Nacional, Agende e NEIM e o apoio das Comissões 
de Justiça e Constituição, da Comissão de Família, Da Comissão de Educação, e DFID 
Coordenação: Profa. Dra. Ana Alice Costa 
Brasília, 19 e 20 de junho 
 
Seminário Internacional: Diálogos sobre Empoderamento 
Realizado como parte das atividades do Projeto TEMPO – Trilhas do Empoderamento de Mulheres, 
Participação de Andrea Cornwall (IDS-Univ. of Sussex), Naila Kabeer (IDS- Univ. of Sussex e Suha         
(Palestina)  
21 e 22 de junho com o apoio da Câmara Municipal de Salvador   

 
Seminário Internacional: As Mulheres e o Poder 
Realizado em parceria com a Pro-Reitoria de Extensão da UFBA e Assessoria de Assuntos 
Internacionais 
Participação das Embaixadoras do Marrocos, África do Sul e da Suécia 
Coordenação: Profas. Dras. Ana Alice Costa e Cecília Sardenberg 
3 de Setembro de 2007, Salão Nobre da Reitoria da UFBA 
 
Seminário do Consórcio do Observatório da Lei Maria da Penha 
Realizado em parceria com AGENDE e CEPIA 
Coordenação: Silvia de Aquino 
 15-17 de Outubro de 2007 
 
3.2.2 Gênero em Debate – Ciclo de Debates e Conferências 
 
Aula inaugural do PPG-NEIM: Mesa Redonda ““Lei Maria da Penha: O Direito na Perspectiva 
Feminista 

Participantes: Dras. Elizabete Garceez, AGENDE, Anhamona Britto, Aluna do Curso de 
Especialização do NEIM, e Salete Silva e Silmária Brandão, alunas do PPG-NEIM  
Evento realizado em parceira com o PPG-Enfermagem com o apoio da Câmara 
Municipal de Salvador, 10/agosto, FFCH/UFBA 

 
 Debate: “Masculino e Feminino na França” 

“O Trabalho Doméstico na França” ,  Dra.Catherien Monay , CNRS 
“Gênero e Sexualidade”, Dra. Michelle Ferrand, CNRS 
23 de abril, FFCH/UFBA        

3.2.3   Participação no Fórum de Mulheres de Salvador e em Conselhos 

Participação da Profa. Dra. Silvia Lúcia Ferreira, como representante do NEIM, no 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher da Bahia. 

Participação da Profa. Maria de Lourdes Schefler como representante do NEIM no 
Conselho Municipal da Mulher da Prefeitura de Salvador 

 
3.2.4 Participação em Eventos Representando o NEIM 

Participação das Profas. Dras. Ana Alice Costa, Cecília Sardenberg, Silvia de Aquino e 
Silvia Lúcia Ferreira no “Methodologies Workshop” do Projeto TEMPO Pathways of Women’s 
Empowerment -American University, Cairo, Egito, 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 
2007; 

Participação da Profa. Ana Alice Costa como Conferencista no Seminário Desigualdades e 
empoderamento das mulheres, realizado 28 de março como parte das atividades da 10º 
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Assembléia do Comitê Permanente para Questões de Gênero do MME e Empresas 
Vinculadas/ Eletronuclear. Rio de Janeiro 

Participação da Profa. Ana Alice Costa como Conferencista na I Conferência Municipal de 
Políticas Publicas para as Mulheres, realizada de 19 e 20 de abril e coordenada pela 
Secretaria da Mulher da Prefeitura de Camaçari. 

Participação da Profa. Cecília Sardenberg como coordenadora do GT- Poder e 
Participação II Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Salvador, realizada 
de 1 a 3 de maio de 2007, Centro de Convenções. 

Participação da Profa. Ana Alice Costa como Conferencista no Seminário X Viver com a 
Palavra, realizado 22 de março pelo Serviçop de Atenção a Pessoas em Situação de 
Violência Sexual da Secretaria de Segurança Publica do Estado.  

Participação da Profa. Ana Alice Costa como Conferencista na II Conferência Municipal de 
Políticas para as Mulheres de Lauro de Freitas, realizada de 27 a 29 de abril e coordenada 
pela Secretaria de Políticas para Mulheres da Prefeitura de Lauro de Freitas. 

 
Participação da Profa. Cecília Sardenberg representando o NEIM no I Encontro Regional da 
Mulher no Pólo Calçadista, promovido pelo Projeto Passos par um Futuro Melhor, Jequié, 26 
de maio; 
 
Participação das Profas. Iole Vanin e Cecília Sardenberg no Seminário sobre a Universidade 
Nova, apresentando a Proposta do NEIM para Bacharelado Interdisciplinar em Estudos de 
Gênero, Auditório da Faculdade de Direito, Salvador, 12-13 de junho. 
 
Participação da Profa. Cecília Sardenberg como debatedora na 4th Dialogue Gender and 
Inequality: Economic Empowerment and Gender, promovida pelo DFID-Brasil. Brasília, 
June 18, 2007, Manhattan Plaza Hotel.   

Participação da Profa. Dra. Cecília Sardenberg na Conferência Reclaiming Feminism , 
promovida pelo Projeto TEMPO - Pathways of Women’s Empowerment– Institute of 
Development Studies da University of Sussex, apresentando trabalho e representando o 
NEIM; IDS, Univ. of Sussex, Brighton, Inglaterra, 9-10 julho de 2007; 

Participação da Profa. Dra. Cecília Sardenberg e Lea Santana no “Managment GROUP – 
Pathways of Women’s Empowerment  RPC Workshop”, representando o NEIM; IDS, 
University of Sussex, Brighton, Inglaterra, 11-13 julho de 2007;  

Participação da Profa. Ana Alice Costa como Conferencista na II Conferencia Estadual de 
Políticas para Mulheres : Mulher, Participação e Poder. Realizada pela Superintendência de 
Políticas para Mulheres da SEPROMI no período de 3 a 5 de julho, no Centro de 
Convenções.  
Participação da Profa. Ana Alice Costa na II Conferência Nacional de Políticas para 
Mulheres . Brasília, 17-20/Agusto/2007 , realizada pela Secretaria Especial de Políticas para 
Mulheres do Governo Federal. Esta conferência foi o resultado de uma ampla mobilização 
nacional envolvendo cerca de 290 mil mulheres em atividades – Participante como relatora 
do tema Poder e Participação (público nessa conferência aproximadamente 3.000 
mulheres/delegadas eleitas nas conferências estaduais); 
 
Participação da Profa. Cecília Sardenberg II Conferência Nacional de Políticas para 
Mulheres, representando o NEIM na Delegação do MEC.  Brasílias  17-20/Agosto/2007. , 
realizada pela Secretaria Especial de Políticas para Mulheres do Governo Federal.  
Participação na plenária das delegações federais, 16/agosto/07. 

Participação da Profa. Ana Alice Costa como Conferencista no Seminário de Equidade de 
Gênero na Policia Militar da Bahia. Dia 27 de agosto. Promovido pelo Centro Maria Felipa 
e o Departamento de Pessoal da PM 

Participação da Profa. Ana Alice Costa no Seminário “Informalidade, Trabalho Doméstico e 
as Mulheres, promovido pelo Núcleo de Reflexão Feminista sobre o Mundo do Trabalho 
Produtivo e Reprodutivo, em Recife de 23 a 25 de agosto. Apoio: CUT, SOS Corpo, CIDA 

Participação da Profa. Cecília Sardenberg, como palestrante, e da Profa. Ana Alice 
Costa, como debatedora, no I Seminário sobre as Mulheres nas Artes, Escola de Belas Artes 
da UFBA, 6 de setembro de 2007. 
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Participação da Profa. Cecília Sardenberg como palestrante na Mesa de Abertura do Curso 
de Investigação Policial na Perspectiva de Gênero e das Diversidades, Auditório do Instituto 
Médico Legal, Salvador, 21 de setembro. 

Participação da Profa. Cecília Sardenberg como conferencista no  “Workshop: Gender and 
Information Technology”, promovido pelo IT for Change, 5-7 de outubro, Bangalore, 
Índia. 

Participação das Profas. Silvia Lúcia Ferreira e Cecília Sardenberg representando o 
Projeto TEMPO na Marie Stopes Global Conference for Safe Abortion, promovida pela Marie 
Stopes International, Londres, 24-25 de outubro. 

Participação da Profa. Cecília Sardenberg na Sessão Plenária sobre Implementação da Lei 
Maria da Penha, Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, 31 de outubro de 2007. 

Participação da Profa. Terezinha Gonçalves no Seminário sobre Trabalho, Projeto TEMPO,   
University of Ghana, Acra,Ghana, 2 a 10 de dezembro de 2007; 

Participação da Profa. Ana Alice Costa como conferencista no XIV Encontro da Rede 
Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Relações de Gênero – 
REDOR.  04 a 07 de dezembro em Fortaleza 

 
4. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA E/OU EXTENSÀO DESENVOLVIDOS 

 
Projeto: TEMPO – Trilhas do Empoderamento de Mulheres - Research Program Consortium-RPC 
– Pathways of Women’s Empowerment  
Coordenação: Profa. Dra. Cecília Sardenberg 
Vice-Coordenação: Profa. Dra. Ana Alice Costa 
Entidade Financiadora: IDS/DFID, Inglaterra (R$200.000,00 por ano) 
Desenvolvido em parceria com: Institute of Development Studies-IDS (Univ.of Sussex, Inglaterra), 
University of Ghana, American University of Cairo, Brac University (Bangladesh) 
Período: Março de 2006 a Fevereiro de 2011 
 
Projeto: Consórcio Nacional do Observatório da Lei Maria da Penha 
Coordenação Nacional: Cecília M. B. Sardenberg 
Coordenação Regional –Nordeste: Silvia de Aquino 
Entidades Parceiras: AGENDE  eCEPIA 
Projeto de Monitoramento da Implementação da Lei Maria da Penha 
Entidades Financiadoras: Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM- $400.000,00), DFID 
(US$30.000,00), NOVIB-OXFAM (US$50.000,00), UNFPA. 
 
Projeto: Gênero e Saúde no Mundo do Trabalho: a Experiência de Mulheres no Setor de 
Calçados da Bahia 
Coordenação: Profa. Dra. Petilda Vazquez 
Período: Jan/2005 a Dez/2006 (renovado até Dez/2007) 
Entidade Financiadora: Ministério da Saúde, SPM-Secretaria Especial de Políticas para Mulheres do 
Governo Federal – (R$250.000,00) 

 
Projeto: Projeto Especial de Formação de Formadoras para Participação das Mulheres no Mundo 
do Trabalho 
Coordenação Geral: Profa. Dra. Ana Alice Costa 

 
Sub-Projeto 1: Formação de Formadoras em Gênero para Trabalhadoras do Setor de 
Comércio 
Coordenação: Profas. Terezinha Gonçalves e Iole Vanin 
 
Sub-Projeto  2:  Capacitação para Participação das Mulheres no Desenvolvimento 
Sustentável da Agricultura Familiar 

 Coordenação: Profa. Maria de Lourdes Schefler  
Entidade Financiadora: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Fundo de Apoio ao 
Trabalhador (FAT) (R$280.000,00) 
Desenvolvido em parceria com a REDOR 
Período: Dezembro de 2005 a março de 2007(renovado até Julho/2007) 
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5. DESTAQUES DO ÓRGÃO 
 

 Implantação do Programa de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) em Estudos 
Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. Proposta aprovada pela CAPES, curso 
iniciado em Março, 2006. 

Elaboração de um boletim especial para a intervenção na Conferência Municipal e na 
Conferencia Estadual de Políticas para Mulheres com o objetivo de apresentar as propostas da 
equipe do NEIM (docentes, pesquisadoras e estudantes de pós-graduação) e subsidiar as 
deliberações 
 
 Participação do NEIM nas seguintes Redes e Articulações: 
 

• REDOR – Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos sobre Mulheres e Relações de 
Gênero 

• REDEFEM – Rede Brasileira de Estudos Feministas 
• Rede Feminista Luso Afro Brasileira 
• Red Centros y Programas de Estudios  de la Mujer y de Género en Instituciones de 

Educación Superior de América Latina y el Caribe 
• RIF-MED – Red Interamericana Feminista de Estudios sobre Mujeres en Desarrollo 
• Rede Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos  
• Núcleo de Reflexão Feminista sobre o Mundo do Trabalho Produtivo e Reprodutivo 
• Projeto Mulher e Democracia 

 
Participação na Campanha Internacional “16 dias de ativismo contra a violência às 

Mulheres” 

6. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÌCIO DE 2008 
o Conclusão da Reforma e Mudança para as novas Instalações do NEIM 
o Transformação do NEIM em Instituto 
o IImplantação do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades com Concentração 

em Estudos de Gênero 
o Expansão do Corpo Técnico-Administrativo do NEIM 

   
     

 
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 
TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

Oferecer uma infra-estrutura computacional de qualidade  que  acompanhe a diversidade das 
demandas da nossa Universidade tanto no campo das atividades acadêmicas como na área dos sistemas 
corporativos, tem sido um grande desafio para o CPD.  Os avanços das tecnologias envolvidas são tão 
acelerados que dificultam os processos de planejamento a médio e longo prazo. A dinâmica é constante, 
exigindo decisões rápidas e eficientes. Vivência-se dificuldades na gestão dos recursos humanos, 
identificando-se a necessidade de capacitações específicas, ampliação do quadro técnico, melhor 
remuneração e motivação. Apesar deste cenário o ano de 2007 foi de consolidação da implantação da 
infra-estrutura de TI, além de outras ações nas áreas de Planejamento, Sistemas de Informação, 
Atendimento a Usuários e Mapeamento de Processos. Tudo isto é fruto do esforço de uma equipe 
comprometida com as suas responsabilidades e capaz de enfrentar os desafios organizacionais e as 
evoluções tecnológicas. 

Metas definidas e ações implementadas 

A seguir apresentamos as ações realizadas e metas alcançadas em 2007, organizadas de acordo com os 
objetivos estratégicos do CPD. 

1. Formação tecnológica, gerencial e pessoal do corpo funcional 

1.1 Desenvolvimento do corpo funcional do CPD 
• Participação de 03 funcionários em curso de pós-graduação da FRB e da UNIFACS. 
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• Participação de 02 funcionários em curso de pós-graduação da FRB. 
• Participação de 02 funcionários em curso de doutorado da UFBA e da UFPE. 
• Participação de funcionários do Setor de Apoio Administrativo (04), NDI (01) e Assessoria de 

Planejamento (01) em 04 cursos de capacitação da UFBA. 
• Participação de funcionários da Divisão de Projetos (01) e Divisão de Suporte (02) no curso de ITIL. 
• Participação de funcionários da Divisão de Projetos (06), NDI (01), Divisão de Atendimento 

(01) e Divisão de Suporte (01) no curso de Twiki. 
• Participação de 02 funcionários no Seminário de Capacitação e Inovação da RNP. 
• Participação de 06 funcionários da Divisão de Projetos no curso de Tutores em EAD. 
• Participação de 02 funcionários da Divisão de Suporte nos cursos de Rede Wireless e Tópicos 

Avançados em Segurança de Redes da Escola Superior de Redes da RNP. 
• Ministrados 02 cursos internos na área de Redes e Segurança para técnicos da Divisão de Suporte. 
• Ministradas diversas palestras técnicas para os funcionários do CPD (servidores, terceirizados 

e bolsistas). 
• Certificação de 01 Analista de TI na área de Auditor Líder em segurança. 

1.2 Desenvolvimento profissional de alunos de graduação 
• Manutenção do Programa de Capacitação Técnica em Informática do CPD (PROCATI) com a 

participação de 08 bolsistas. 
• Desenvolvimento de 04 projetos através do Programa Permanecer, com a participação de 06 

bolsistas. 
• Participação de 04 bolsistas do PROLE e PROENSINO no desenvolvimento do Sistema 

Acadêmico da UFBA. 

1.3 Divulgação de trabalhos técnicos do corpo funcional 
• I Workshop dos Técnicos de TI das IFES: 05 trabalhos. 
• Congresso da SBC realizado no Rio de Janeiro: 01 trabalho. 
• Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais Brasil: 01 trabalho. 
•  I Moodle Moot Brasil: 04 trabalhos. 

2 Concepção e implantação de soluções que otimizem o gerenciamento estratégico e apóiem os 
processos operacionais da instituição 

2.1 Desenvolvimento e suporte de sistemas de informações corporativos da UFBA 

• Ampliação do framework para aplicações na plataforma JAVA. 

• Desenvolvimento dos sistemas em ambiente WEB: 
PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), SISPER (Programa de 
Permanência), SISMAT (Planejamento de Compras), SISCON (Sistema de Concursos), MCA 
(Módulo de Controle de Acesso), SGCAP (Sistema de Gerenciamento de Capacitação de 
servidores da UFBA), SIUS (Sistema Integrado de Usuários e Serviços). 

• Manutenção evolutiva dos sistemas de informações corporativos da UFBA: 
SIP (Sistema de Pessoal), SIUS (Sistema Integrado de Usuários e Serviços), SIAC (Sistema 
Acadêmico), SIPWEB (Sistema de Pessoal para WEB), Gestão de Frequência, SGR (Sistema de 
Gerenciamento de Recursos), SIACWEB (Sistema Acadêmico para WEB), GERE (Sistema de 
Gerência de Eventos - Suporte multi-linguas), SIDOC (Sistema de Informações sobre a 
Produção Docente), SIVES (Sistema Vestibular), Portal Semiárido, Vagas Residuais, SisLATO 
(Gestão e Acompanhamento dos Cursos Lato-Sensu) , Perfil  Departamento. 

2.2  Integração das informações corporativas da UFBA 

• Criação de um banco de dados único para atender a todas as aplicações desenvolvidas pelo CPD. 

2.3  Disponibilização de informações institucionais, via WEB, através da construção/manutenção de sites 
• Disponibilização de informações via WEB: 

• Sites desenvolvidos: 05 
• Manutenção de sites: 31 
• Confecção de CDs: 01 
• Treinamento para usuários: 14 
• Vídeos para web: 238 
• Sites em desenvolvimento: 01 
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• Interface de Sistemas Web: 03 

2.4 Desenvolvimento de Gestão da Rotina 
• Normatização de 05 processos. 
• Organização da documentação técnico-científica e histórico-informativa do CPD. 

3 Melhoria da qualidade do atendimento do CPD em todas as suas áreas de fronteira com a 
universidade 

3.1 Melhoria da qualidade dos serviços de atendimento ao usuário 
• Manutenção do laboratório de auto-atendimento para acesso público à Internet através de 

uma sala equipada com 10 computadores Thin Clients. 
• Acompanhamento de 15.682 chamados para o CPD. 

3.2 Divulgação dos serviços do CPD 
• Participação do CPD na Calourosa 2007. 

4 Desenvolvimento de convênios, projetos, parcerias e cooperações para transferência de tecnologia e 
captação de recursos 

4.1 Ampliação da interação do CPD com outras organizações acadêmicas, científicas e tecnológicas 
• Projeto ReMeSSa – Rede Metropolitana de Salvador: 

• Articulação, elaboração, acompanhamento e execução da Rede. Projeto de iniciativa 
do MCT, em parceria com o Governo do Estado, Prefeitura Municipal e diversas outras 
Instituições sediadas em Salvador (www.redecomep.rnp.br). 

• Promoção e organização do I Workshop dos Técnicos de TI das IFES realizado em Salvador no 
mês de abril de 2007. 

• Parceria acadêmica com o LaSiD/DCC na área de Engenharia de Software: 
• Projeto aprovado no edital Universal 2007 do CNPQ, parceria entre LaSiD/DCC, CPD e 

a Universidade de York (UK). 
• Liderar 02 grupos de pesquisa envolvendo um total 23 alunos de graduação do 

DCC/UFBA. 
• Desenvolvimento do Sistema de Concursos para Escola Militar através do Convênio com a 

ESAEX. 
• Apoio às demandas de pesquisa na UFBA (04 projetos). 
• Manutenção de 11 convênios e contratos. 
• Celebração de 03 novos convênios e contratos. 
• Suporte técnico às diversas demandas da UFRB. 
• Transmissão de 15 vídeos via Web, tais como: Carnaval de Salvador, Seminário de Cinema e 

Audiovisual entre outros. 

4.2 Coordenação e execução técnica do POP-BA 
• Execução do plano de trabalho do POP-BA. 
• Conexão de novas instituições clientes: EMPRAPA, UFRB, EAF-Guanambi, EAF-Catu, 

EAF-Senhor do Bonfim. 
• Elaboração do novo plano para 2008, captação de recursos, ampliando a atuação. 
• Participação como membro do Conselho de Administração da RNP para os próximos 04 anos. 

4.3 Desenvolvimento de competências em Educação à Distância (EAD) 
• Promoção e Organização do curso Moodle para Professores: A Educação Online na UFBA. 
• Parceria com o ISP nos cursos de Formação de Tutores em EAD. 
• Participação no desenvolvimento do Projeto MEC/ FNDE/ UAB/ UFBA - EAD – Moodle. 
• Estruturação e desenvolvimento da plataforma Moodle na UFBA. 
• Colaboração na Organização do II Seminário Interno de EAD na UFBA promovido pela CEAD. 
• Apoio aos professores responsáveis pelo desenvolvimento do curso de Licenciatura em 

Matemática à Distância. 
• Desenvolvimento de competências com relação à administração e utilização do ambiente Moodle. 

4.4 Participação em ações sociais, especialmente no campo da Inclusão Digital 
• Manutenção do Programa Onda Digital em parceria com o DCC. 
• Instituto Telemar – DCC – FACED – Bansol – desenvolvimento do Projeto Onda Solidária de 

Inclusão Digital que visa contribuir para o desenvolvimento sociocultural e econômico do 
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bairro de Pirajá. 

5 Consolidação da infra-estrutura de Tecnologia da Informação na UFBA 

5.1 Ampliação da segurança da informação 
1 Correção de vulnerabilidade de segurança no sistema DNS. 
2 Atualização, tratamento e acompanhamento do sistema do firewall. 
3 Implantação do armazenamento de cópia das mídias de backup em local remoto. 
4 Instalação de um cofre anti-chamas de mídias de backup no CPD. 
5 Desenvolvimento da política de backup de dados da Rede UFBA. 
6 Implantação do Comitê Gestor de Segurança da Informação do CPD. 
7 Implantação de SSL para acesso aos sistemas da UFBA em Java. 

5.2 Implantação de novos serviços e equipamentos de rede e infra-estrutura de TI 
8 Implantação de uma nova solução de correio eletrônico (aumento da quota dos usuários para 

100 Mb, redundância total do serviço e nova versão do WebMail). 
9 Implantação do serviço de Blog. 
10 Homologação do VOIP RNP. 
11 Implantação do serviço de repositório institucional – Dspace. 
12 Implantação do servidor Egroupware. 
13 Atualização da solução de desktop Linux UFBA. 
14 Novas unidades conectadas à Rede UFBA: PAC e Residência Universitária 5. 
15 Instalação de novo switch de concentração gigabit ethernet para rede do Canela na Reitoria. 
16 Implantação de redundância para os switchs de conexão dos servidores. 
17 Instalação do GPS para sincronização de tempo do GT- Medições da RNP. 
18 Avaliação de novas soluções: Firewall, Thin Client, ISMS. 
19 Instalação de uma ferramenta para geração de estatística de acesso ao site da ufba, 

disponível em http://www.estatisticas.ufba.br. 
20 Atualização do sistema de banco de teses e dissertaçãoes (BDTD). 
21 Instalação de 10 novos servidores: Gerência da rede e serviços, Sistema de Bibliotecas – 

Pergamum, Thin Clients, Banco de dados de Desenvolvimento, Repositório WSUS, Repositório 
Debian, Banco de Dados Open Source, Máquinas Virtuais (03). 

22 Consolidação de 07 servidores usando tecnologia de virtualização. 
23 Estatísticas de utilização da REDE UFBA: 

 Quantidade de contas de e-mails: 8.515 
 Quantidade de sites: 954 
 Quantidade de usuários no domínio: 39.807 
 Quantidade de computadores na rede: 4.881 
 Quantidade de servidores: 53 
 Quantidade de servidores de terceiros hospedados na sala dos servidores do CPD: 13 
 E-mails enviados: 54.698.830 média de 4.558.236/mês 

- E-mails recebidos: 82.319.081 média de 6.859.923/mês, dos quais 67% bloqueados com 
SPAM ou vírus. 

- Bancos de dados administrativos, de pesquisa e extensão: 318 Bancos em 75,28 Gbytes. 

5.3  Elaboração de Projetos 
24 Projetos de infra-estrutura de TIC para 2008. 
25 Plano de investimento de TIC da UFBA para 2007. 
26 Projeto para o edital FINEP/CT-Infra – 2006. 
27 Preparação de editais, execução e acompanhamento de 08 (oito) pregões de registro de 

preços na área de TIC para a UFBA (165 itens – hardware e software). 
28 Projeto para migração da sala de rede da Reitoria para a nova CENTEL. 

6 Interação do CPD com as esferas de decisão da Universidade e do Governo Federal 

6.1 Condução do Planejamento Estratégico do CPD 2006-2010 
• Revisão das linhas de ações para o período 2008. 

6.2 Pesquisa sobre Governança de TI da Administração Pública Federal 
1. Levantamento das informações para preenchimento do questionário para o Tribunal de Contas da 

União acerca dos processos de aquisição de bens e serviços de TI, de segurança da informação, de 
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gestão de recursos humanos de TI, e das principais bases de dados e sistemas da Administração 
Pública Federal existentes na UFBA. 

6.3 Participação no Projeto de Modernização Administrativa da UFBA 
29 Encontro Interinstitucional entre a UFBA e a UFRN para promoção do intercâmbio de 

conhecimentos sobre sistemas integrados de TI, voltados para as áreas de Material, 
Patrimônio, Compras e Controle Orçamentário. 

30 Negociações entre a UFBA e a UFRN para aquisição de sistemas integrados de TI. 

6.4 Participação no Colégio de Gestores de TIC da ANDIFES 
31 Articulação do grupo de diretores de TIC das IFES no levantamento de necessidades e 

encaminhamento de soluções conjuntas visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados 
por estes órgãos às suas instituições. 

32 Intermediação junto a ANDIFES no encaminhamento de ações e projetos relacionados a 
governança de TIC das IFES. 

33 Intermediação junto a RNP/MCT na proposição e acompanhamento dos projetos de apoio as 
IFES. 

7 Custeio, manutenção e melhoria da infra-estrutura e do ambiente de trabalho do CPD 

7.1 Administração dos recursos e do patrimônio do CPD 
2. Elaboração e execução do plano orçamentário do CPD 2007. 
3. Criação de ambiente adequado para arquivo inativo, almoxarifado e guarda de equipamentos em 

uso. 

7.2 Ampliação da segurança dos equipamentos e da infra-estrutura do CPD 
34 Novo contrato de manutenção do ar-condicionado. 
35 Novo contrato de manutenção da rede elétrica. Este contrato envolve os seguintes 

elementos: Transformador, Nobreak, Estabilizador e Rede elétrica, interna, do CPD. 
4. Acompanhamento do sistema de controle de acesso e do sistema de segurança do CPD, através de 

câmeras de vídeo. 

Avaliação das ações não implementadas 

As ações, abaixo relacionadas, não foram implementadas devido aos seguintes motivos: 

a. Greve dos Servidores Técnicos Administrativos das IFES. 
b. Falta de recursos financeiros e de pessoal. 
c. Falta de capacitação técnica e gerencial do corpo funcional. 
d. Priorização de outras ações em conseqüência da urgência em executar novas demandas. 
e. Atraso da obra do CICTI. 

Relação das ações não implementadas: 
1. Elaboração do diagnostico dos recursos humanos do CPD. 
2. Elaboração do edital para contratação de serviços terceirizados na área de infra-estrutura de redes, 

atendimento ao usuário e desenvolvimento de sistemas. 
3. Implementação de metodologias e processos de trabalho visando à otimização e qualidade dos 

produtos gerados e serviços prestados. 
4. Capacitação dos técnicos administradores de rede das unidades da UFBA. 
5. Promoção da pesquisa de satisfação dos usuários do CPD. 
6. Administração dos recursos e do patrimônio do CPD: 

• Encaminhamento das ações necessárias para dispor do controle de consumo real de energia 
elétrica e água do CPD. 

• Restauração do prédio através de pintura interna e externa. 
• Mudança de espaço físico e reforma de setores do CPD. 

7. Execução do projeto para migração da sala de rede da Reitoria para a nova CENTEL. 
8. Execução do plano de investimento de TIC da UFBA para 2007. 
9. Atuação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação na UFBA. 
10. Assessoramento na definição e implantação de políticas de uso dos recursos e serviços de TIC para a 

UFBA. 

Eventos relevantes realizados pelo Órgão (Destaques) 

• Desenvolvimento e implantação do Sistema Permanecer. 
• Implantação do módulo de digitação de notas de alunos pela Web. 
• Implantação do módulo de Emissão e Registro Eletrônico de Diplomas. 
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• Implementação de novas funcionalidades e ampliação do uso do framework para desenvolvimento 
de aplicações Web. 

• Implantação de uma nova solução de correio eletrônico (aumento da quota dos usuários para 100 
Mb, redundância total do serviço e nova versão do WebMail). 

• Ampliação da segurança da informação (cofre de mídias, backup off-site, comitê gestor de 
segurança da informação). 

• Implantação de servidor de gerência da rede e serviços. 
• Uso da tecnologia de virtualização para consolidação de servidores. 
• Homologação do VoIP RNP. 
• Coordenação e execução do Projeto ReMeSSa – Rede Metropolitana de Salvador. 
• Promoção e Organização do I Workshop dos Técnicos de TI dos Centros de Processamento de 

Dados das IFES realizado em abril de 2007. 
• Participação de alunos nos projetos mantidos através dos programas de bolsas (PROCATI, 

Permanecer, PROLE, PROENSINO, UAB). 
• Promoção e Organização do curso Moodle para Professores: A Educação Online na UFBA. 
• Estruturação e desenvolvimento da plataforma Moodle na UFBA. 

Perspectivas para 2008 

Em 2008 continuaremos desenvolvendo ações que visem à melhoria dos serviços prestados pelo CPD. 
• Buscar o encaminhamento de soluções a nível de qualificação, remuneração e quantidade 

adequada de recursos humanos de TIC da UFBA, através da Administração Central. 
• Estabelecer o modelo de gerência e execução dos serviços de Suporte e Infra-estrutura, 

Desenvolvimento de Sistemas e de Atendimento ao Usuário. 
• Elaborar o edital para contratação de serviços terceirizados na área de infra-estrutura de redes, 

atendimento ao usuário e desenvolvimento de sistemas. 
• Fomentar a atuação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação na UFBA e do 

Comitê Gestor de Segurança da Informação do CPD. 
• Assessorar na implantação de políticas de uso dos recursos e serviços de TIC para a UFBA: 

- Segurança dos recursos e serviços de TIC. 
- Uso de software livre e proprietário. 
- Administração de Dados. 

• Ampliar e consolidar, de forma planejada, a infra-estrutura de TIC para atendimento às áreas 
acadêmica e administrativa: 

- Implantar os novos serviços resultantes dos investimentos 2007/2008 (UFBA, CT-Infra). 
- Instalar a sala de concentração da rede Canela (CENTEL). 
- Viabilizar a implantação do plantão 24/7 para manutenção da disponibilidade dos serviços 

da Rede UFBA. 
• Desenvolver e implantar sistemas de informação – PIBIC, Sistema de Concursos, Capacitação de 

Servidores, Financeiro e Administrativo. 
• Acompanhar as etapas do Projeto REUNI e identificar ações necessárias na área de TIC. 
• Implementar uma metodologia de planejamento dentro das características do órgão e da 

instituição. 
• Adotar metodologias de trabalho que otimizem gestão por processos e gestão por projetos. 
• Encaminhar soluções para o espaço físico do CPD (CICTI, LaSiD, LACOM, Gerência de Rede, 

Atendimento a Usuário). 
• Analisar e encaminhar ações identificadas nos documentos apresentados pelo TCU para a área de 

TIC das IFES. 
• Identificar oportunidades de apoio a investimentos em TIC através de editais. 
• Coordenar a implantação da Rede Remessa na cidade de Salvador. 

 
 
EDITORA DA UFBA 
 

Como órgão suplementar da UFBA vinculada diretamente ao Gabinete do Reitor, a Editora é 
responsável pela difusão através do formato livro, da pesquisa científica desenvolvida na Instituição. Com 
aumento dos canais de distribuição bem como maior participação em eventos científicos nas diversas 
áreas do conhecimento, houve uma ampliação na visibilidade da EDUFBA que contou em 2007 com um 
maior número de originais para serem avaliados pelo Conselho Editorial visando a publicação. 
 
METAS 

As metas estabelecidas para 2007 foram cumpridas graças ao empenho da equipe da EDUFBA que 
tem se comprometido cada vez mais no pronto atendimento no setor de comercialização e distribuição, 
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pois a dinâmica do setor responsável pela circulação dos livros produzidos, requer eficácia e agilidade. 
Embora com quadro de pessoal insuficiente, conseguimos avançar e fechamos o ano com um saldo 
positivo nas vendas, graças à realização no início de dezembro de uma Feira de Livros com descontos 
especiais. O maior saldo, no entanto, foi possibilitarmos que alunos, servidores e professores tivessem 
acesso ao livro e a leitura. 

 
A outra meta que diz respeito à ampliação do número de títulos publicados também foi cumprida 

já que finalizamos com 46 novos títulos. 
 
Par o ano de 2008, temos uma expectativa na ampliação do nosso quadro de pessoal através de 

novas contratações pelo Projeto REUNI. Precisamos ampliar a difusão da produção da EDUFBA inclusive 
utilizando as tecnologias de informação e comunicação, disponibilizando conteúdos. Finalmente, é 
preciso informatizar os nossos pontos de venda para podermos prestar um melhor serviço aos clientes e 
termos um controle, mas eficaz do nosso acervo. 

 
A EDUFBA participa do Projeto no Programa Permanecer com dois estagiários: um na área de 

Design Gráfico (Curso de Desenho Industrial) e outro na área de Produção em Comunicação e Cultura 
(Curso de Comunicação). 

 
No ano de 2007 ampliamos as nossas atividades editoriais, as relações de comercialização e 

distribuição participando de eventos nacionais e internacionais. 
 

Participação da EDUFBA em eventos: 
 

Encantamento de sua santidade Canção de fogo – lançamento 01/02/07 

A. L. Machado neto: o intelectual de província – lançamento 22/03 

Salão Internacional do livro de Paris (Paris) 23 a 27/03 

Ordem Terceira de São Francisco de Assis – lançamento 28/03 

Workshop / Publicação Cientifica / UNEB 29 e 30/03 

Estradas, Estudos e Projetos – lançamento 02/04 

Colóquio Walter Benjamim (ICBA) 09 a 11/04 

VIII Bienal do Livro da Bahia 13 a 22/04 

Evento “Software” (FACED)   22 a 25/04 

Mulheres na Cidade de Oxum – lançamento  27/04 

Lipídios – lançamento 09/05 

XX Reunião Anual da ABEU 16 a 19/05 

O espaço público na cidade contemporânea – lançamento 16/05 

Comunicação e música – lançamento 30/05 

VII Cinform 05 e 06/06 

Minha Primeira Viagem – lançamento   06/06 

Intercom / Nordeste (FACOM) 07 e 08/06 

ENECULT (FACOM) 23 a 25/07 

Currículo, Diversidade e Eqüidade – lançamento 21/06 

18º EPENN (Maceió/UFal)  01 a 04/07 

59º SBPC (Belém/PA) 08 a 13/07 

Congresso da ABRASCO (Salvador/Ba) 14 a 20/07 

VII Feira de Leitura e Arte – Cole 2007 – Campinas/SP 10 a 14/07 

Computação, Cognição, Semiose – lançamento 18/07 
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XXIV Simpósio Nacional de Historia da ANPUH – Unisinos/RS 

 
15 a 20/07 

INTERCOM (Nacional) Unisantos /Santos 29 e 30/08   01 e 02/09 

13º encontro de Ciências Sociais do Norte e Nordeste – 
Maceió/UFal 

03 a 06/09 

XIII Bienal do livro do Rio de Janeiro/ RJ 13 a 23/09 

Estilos Gerencias e o Impacto... – lançamento 14/09 

Congresso Internacional de Reitores Latino Americanos / UFMG 16 a 19/09 

Semana de Filosofia, Ciências e Letras – Unisantos/Santos 17 a 21/09 

Argamassas Tradicionais de Cal – lançamento 01/10 

VI Bienal Internacional do livro de Pernambuco 05 a14/10 

Feira do Livro da ANPed (Caxambu/MG) 07 a 10/10 

Feira Nacional do Livro da Baixada Santista/Fenalba – 
Unisantos/Santos 

11 a 14/10 

II Bienal Nacional do livro de Alagoas / Maceió/AL 19 a 28/10 

VIII ENANCIB (Salvado/BA) 28 a 31/10 

VII Seminário de Pesquisa e Pós Graduação e XXVI Seminário 
Estudantil de Pesquisa 

07 a 09/11 

Entre Textos, Língua e Ensino – lançamento 08/11 

Manual de Laboratório de Jornalismo – lançamento 10/11 

Cidade Popular – lançamento 12/11 

I ECRS / II ECSB (Centro de Convenções) 19 a 22/11 

O pensamento composicional – lançamento 22/11 

CIAGS (Adm)  23 e 24/11 

I Seminário de Pesquisa Cones (PAF I) 03 e 04/12 

Feira de Livros de Natal da EDUFBA 04 a 07/12 

II Colóquio do NEER / Fac. Direito 05 a 07/12 

Geopoemas – lançamento 07/12 

Vivaldo Costa Lima – interprete do Afro-Brasil – lançamento 07/12 

Do Laço ao Traço – lançamento 11/12 
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DEMONSTRATIVO DE VENDAS 
 

 
SINTUAÇÕES DE 

VENDAS 

 
EDUFBA 

 
EDITORAS / IES 

 
TOTAL 

POSTOS DE VENDAS 2.071 
 

1.657 
 

3.728 
 

EVENTOS E 
LANÇAMENTOS 

2.218 
 

908 
 

3.126 
 

VENDAS AVULSAS  3.298 
 

94 
 

3.392 
 

VENDAS LIVRARIAS 
PARTICULARES 

2.853 
 

62 
 

2.915 
 

VENDAS NAS IES - 
PIDL 

910 
 

0 
 

910 
 

TOTAL DE VENDAS 11.350 
 

2.721 
 

14.071 
 

 
  
Foram publicados 46 novos títulos pela EDUFBA em 2007. 
 
1. Espaço público na cidade contemporânea – Ângelo Serpa –Editora Contexto Edufba - sem o nº 

exemplares 
2. A.L. Machado Neto: O intelectual na província – Ana Angélica Marinho Rodrigues – Edufba – 500 

exemplares 
3. Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Bahia – Angelina Garcez – 400 exemplares  
4. ESTRADAS: Estudos e Projetos – 3ª edição – Coleção Pré-Textos – Pedro Segundo da Costa e Wellington 

C. Figueiredo – sem o nº de exemplares 
5. FRIEDRICH ENGLES: e a ciência contemporânea- Mauro C. B. de Moura, Muniz Ferreira e Ricardo 

Moreno (Orgs) Edufba – 500 exemplares 
6. UNIVERSIDADE NOVA: Textos críticos e esperançosos – Naomar de Almeida Filho – Edufba/ Editora 

UNB – sem o nº de exemplares 
7. Comunicação Plural – Coleção sala de Aula – Sérgio Mattos –Org. Edufba 500 exemplares 
8. A Constituição da Realidade no Sujeito: Psiquismo, Real e Epistemologia – Marcos Bulcão Nascimento- 

Edufba – 400 exemplares 
9. Q. M. R. Ver Huell: Minha Primeira Viagem marítima 1807 – 1810 –Tradução Jan Maurício Van Holthe – 

Edufba – 600 exemplares 
10. ODONTOLOGIA: Temas relativos V.1 –Roberto Paulo C. de Araújo (org) – Edufba- 400 exemplares 
11. Expressões usuais em odontologia V.1- Roberto Paulo C. de Araújo (org)- Edufba – 500 exemplares 
12. De Escravo a Cozinheiro: Colonialismo e Racismo em Moçambique – Valdemir Zamparoni – Edufba – 

600 exemplares 
13. Currículo, Diversidade e equidade: Luzes para uma educação intercrítica - Roberto Sidnei Macedo –

Edufba/Líber livro- sem o nº de exemplares. 
14. O Urbano e o Regional no Brasil contemporâneo: mutações, tensões, desafios - Sarah Feldman e Ana 

Fernandes (Orgs) – Edufba – sem o nº de exemplares 
15. Políticas Culturais no Brasil- Coleção CULT – Antonio Albino C. Rubim & Alexandre Barbalho (orgs) 

Edufba – sem o nº de exemplares 
16. Teorias & Políticas da Cultura: Visões multidisciplinares- Coleção CULT – Gisele M. Nusbaumer – 

Edufba – sem o nº de exemplares 
17. Comunicação em Vigilância Sanitária: Princípios e diretrizes para uma política – Ediná A. Costa e 

Maria Lígia Rangel (orgs) – Edufba - 500 exemplares 
18. Incontornável Marx - Jorge Novoa (org) Edufba / Editora UNESP – sem o nº de exemplares 
19. Cidade Digital: Portais, inclusão e rede no Brasil – André Lemos (org) – Edufba – 500 exemplares. 
20. Algumas Abordagens da Educação Sexual na Deficiência Mental – Lília Ma. de A. Moreira – Edufba – 

500 exemplares 
21. Diário de Godofredo Filho – Fernando da Rocha Peres e Vera Rollemberg – Edufba / CEB – Ufba – sem 

o nº de exemplares 
22. Computação, Cognição, Semiose – João Queiroz, Ângelo Loula e Ricardo Gudwin – Edufba – 500 

exemplares. 
23. Do Laço ao traço: a mulher artista em Salvador 1900 – 1945 – Célia M. B.  Gomes – Edufba – 300 

exemplares 
24. Damião Barbosa de Araújo (1778 – 1856) novas achegas biográficas e musicais – Pablo Sotuyo Blanco – 

Edufba – 300 exemplares 
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25. Os Cinemas da Bahia 1897 – 1918 – Sílio Bocanera Júnior – Edufba Eduneb – 1.000 exemplares 
26. GEOPOEMAS – Luiz Angélico da Costa (org) – Edufba – 300 exemplares 
27. Projetos de desenvolvimento Agrícola: Manual para especialista – Marc Dufumier- tradução Vitor 

Athayde Couto – sem o nº de exemplares 
28. Cidades Contemporâneas e políticas de informação e comunicações – Othon Jambeiro, Helena P. Silva 

e Jussara Borges (orgs) Edufba -  500 exemplares 
29. O Ensino do Jornalismo em Redes de Alta Velocidade: Metodologias e softwares – Elias  Machado e 

Marcos Palácios – Edufba – 500 exemplares 
30. Teorias da Comunicação: Epistemologia, Ensino, Discurso e Recepção - Giovandro M. Ferreira e Luiz 

Cláudio Martino (orgs) – Edufba – 400 exemplares 
31. Bovinocultura de corte: desafios e tecnologias – Ronaldo L. Oliveira e Marco Aurélio A.F. Barbosa 

(orgs) Edufba – 500 exemplares 
32. Argamassas tradicionais de cal – Cybele C. Santiago – Edufba – 500 exemplares 
33. Manual de laboratório de Jornalismo na Internet – Marcos Palácios e Beatriz Ribas – Edufba – 600 

exemplares 
34. VIAGENS: Vitorino Nemésio e intelectuais portugueses no Brasil – Evelina Hoisel e Ma. Fátima Ribeiro 

(orgs) – Edufba – 300 exemplares 
35. Imagens da cidade da Bahia: Um diálogo entre a geografia e a arte – Délio J. F. Pinheiro e Ma. 

Auxiliadora da Silva – Edufba – 500 exemplares 
36. O Pensamento Composicional de Fernando Cerqueira: memórias e paradigmas – Ângelo Castro – 

Edufba /FGM  - 400 exemplares 
37. Vivaldo Costa Lima: Interprete do Afro-Brasil – Jéferson Bacelar e Cláudio Pereira (orgs) – Edufba – 

500 exemplares 
38. Cidade popular: trama de relações sócio-espaciais – Ângelo Serpa (org) – Edufba – 500 exemplares 
39. Entre Textos Língua e Ensino – Coleção Sala de Aula - Dinéa Ma. S. Muniz, Emília H. P. M. de Sousa e 

Lícia Ma. F. Beltrão (orgs) – Edufba – 500 exemplares 
40. Psicanálise e os desafios da clínica na Contemporâneidade – Eliane Ma. V. do Nascimento e Rita de 

Cássia F. Gonzales (orgs) – Edufba – 400 exemplares 
41. Encontro com pensamentos de Milton Santos: A interdisciplinaridade na sua obra - Maria Auxiliadora 

da Silva, Rubens de Toledo Junior (orgs) 
42. Lipídios: aspectos bioquímicos e médicos - Luiz Erlon Araújo Rodrigues 
43. Para Entender Ciência da Informação - Coleção Sala de Aula - Lídia Maria B. Toutain (Org) 
44. Dez Freguesias da Cidade do Salvador: Aspectos sociais e urbanos do século XIX – Anna Angélica Vieira 

Nascimento 
45. Comunicação e Pesquisa: Região, mercado e sociedade digital. Giovandro Marcus Ferreira e Edson 

Fernando Dalmonte (Orgs) 
46. Práticas em microscopia ótica de minerais não opacos – Silvânia Ma. O. Mesquita  
 

Convênios:  
 
A FAPEX administra os recursos oriundos de serviços prestados pela Editora como publicações, 

projetos gráficos entre outros. Com a verba do convênio são custeadas as despesas com folha de pessoal 
(fixo e estagiários) e material.  
 
Perspectivas para 2008 
 

Em 2008 a EDUFBA pretende continuar com a inserção no mercado editorial brasileiro, buscando 
participação em feiras, bienais e eventos científicos difundindo as nossas produções. 

 
A Editora tem como meta atingir todas as áreas do conhecimento da Instituição com a publicação 

de livros didáticos para a graduação, através do Projeto Sala de Aula, consolidando, desse modo, a UFBA 
na vanguarda da atividade editorial e cultural. 
 

Para 2008, está prevista a inclusão da EDUFBA no Projeto SCiELO Livros desenvolvido pela 
BIEREME para produção e publicação de livros on-line. 

 
NÚCLEO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 
 
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 

Além de testes de aceite nos diversos equipamentos adquiridos ou recebidos pela UFBA, junto a 
Divisão de Material, pareceres sobre alienação de equipamentos e consultoria às diversas 
unidades/órgãos da UFBA quando da aquisição e instalação de equipamentos a NUMEP realizou 927 
atendimentos de manutenção, conforme tabela abaixo: 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2007 

 - 175 - 

 
 
 

 
ITEM 

 
Equipamento 

 
Qtd 

 
1 

 
Monitor 

 
104 

 
2 

 
Impressoras 

 
195 

 
3 

 
Microcomputador 

 
470 

 
4 

 
Projetor de Slides 

 
08 

 
5 

 
Retroprojetores 

 
48 

 
6 

 
Microscópios 

 
17 

 
7 

 
Lupas 

 
05 

 
8 

 
Scanners 

 
02 

 
9 

 
Videocassete 

 
02 

 
10 

 
Gerador de função 

 
12 

 
11 

 
Projetor Multimídia 

 
12 

 
12 

 
Caixa de som 

 
02 

 
13 

 
Notebook 

 
09 

 
14 

 
Fonte de Alimentação 

 
06 

 
15 

 
Estufa 

 
04 

 
16 

 
Osciloscópio 

 
03 

 
17 

 
Balança Analítica 

 
02 

 
18 

 
Outros equipamentos 

 
26 

 
T o ta l 

 
927 

 
 
 

2.2  GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
 

 
1-Introdução 

 
           O presente relatório decorre da necessidade de informar as ações, em linhas gerais, realizadas 
pela Superintendência Administrativa – SAD, no exercício de 2007. Esta é composta por quatro grandes 
macro-processos, que juntos caracterizam a SAD como órgão de relevância dentro da estrutura 
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administrativa da Universidade Federal da Bahia, a saber: Contratos administrativos, Transporte, 
Logística (trafego de documentos e volumes) e Arquivo.  
 

2 – Serviços de Contratos Administrativos 
 

  A Gestão de Contratos Administrativos ficou consubstanciada, em 2007, na divisão entre 
Contratos de Despesa e Contratos de Receita, pois se percebeu que estes dois grandes temas mereciam 
tratamento diferenciado entre si e uma maior especialização, ou seja, pessoas pensando e atuando mais 
detidamente em Receitas e outro grupo fazendo o mesmo em Despesas.  
Missão: Gestão dos Contratos de Despesa e Receita, com a observância da legalidade; a quitação dos 
custos existentes para com os fornecedores e dos débitos de concessionários para com a UFBA; a 
publicação de todos os Contratos e dos Contratos de Obras, assim como a catalogação de todos os Termos 
de Concessão e Autorização de Espaço (Reprografia, Cantinas, Livraria, Bancos, etc); a observância da 
vigência e dos respectivos Termos Aditivos, assim como dos reajustes dos valores; e o estreitamento do 
relacionamento com os Autorizatários/Concessionários. 
 
 2.1 – Contratos de Despesa 
 

Os Contratos de Despesa estão consubstanciados em Grandes Custeios (Água, Energia Elétrica e 
Serviço de Telefonia Fixa e Móvel) e Grandes Contratos de Despesa (Serviço de Limpeza, Serviço de 
Vigilância e Serviço de Portaria), entre outros.  
Missão: Gestão dos Contratos de Despesa, com a observância da legalidade; a quitação dos custos 
existentes para com os fornecedores; a publicação de todos os Contratos e dos Contratos de Obras e a 
observância da vigência e dos respectivos Termos Aditivos. 

 
Ação Implementada em 2007: Previsão dos custos através de métodos estatísticos. 
 
Justificativa: Verificou-se a necessidade de, em varias situações, saber os valores futuros dos contratos, 
permitindo, assim, uma melhor gestão deles. Otimizando as solicitações dos créditos para pagamento, 
bem como a sua racionalização, no sentido de não haver sobra nem falta.  
 
 2.1.1-Grandes Custeios 
 

  Os grandes custeios requerem tempo de médio e longo prazo para apresentar os reais resultados. 
Em 2007, se deu continuidade ao que foi implementado em 2006, ou seja: a racionalização das operações 
de pagamento; o acompanhamento mais sistemático das faturas pelos Gestores dos Contratos, em 
atendimento às normas da administração pública que regem este tipo de relação; o trabalho de 
conscientização junto aos usuários, através de projetos específicos. O que possibilitaram a redução do 
pagamento de multa e juros. 
 

• Fornecimento de Água: Convém mencionar a continuidade do Projeto Água Pura no ano 
de 2007.  Esse Projeto Especial da UFBA objetiva a redução do consumo de água 
minimizando desperdícios e implantando tecnologias limpas.  Nessa direção, houve 
crescente adesão de Unidades e Órgãos ao Projeto o que permitiu intervenções 
preventivas e corretivas imediatas nas situações de vazamentos, além de conscientizar a 
comunidade universitária para o uso racional desse insumo.   Através dessas ações 
resultados positivos já são visíveis para a economia do custeio da Instituição. 

 
• Fornecimento de Energia Elétrica: A redução das despesas com esse item não avançou 

em 2007. Em termos absolutos se verificou que as variações de um mês para o outro 
foram significativas. Neste sentido, o controle das demandas contratadas conseguiu 
evitar uma maior elevação deste custo. Cabe salientar que se necessita de medidas mais 
efetivas no que tange a gestão de energia na UFBA. 

 
• Serviço de Telefonia: Em 2007, se deu continuidade ao adotado em 2006. Em especial 

ao serviço móvel que, além do recadastramento de todos os usuários e estabelecimento 
de limites de consumo, obteve uma considerável redução nas despesas de telefonia 
móvel (em 2006, o custo foi de R$ 607.416,49, em 2007 foi de R$  260.934,07, ou seja 
uma redução de R$  346.482,42).      

 
2.1.2-Grandes Contratos  

 
 Pela complexidade da Universidade a mesma necessita de manter contratos terceirizados de 
limpeza, vigilância e portaria, todos eles buscando sempre atende a legislação vigente. Em 2007, se deu 
continuidade ao que foi implementado em 2006, ou seja: avaliação dos grandes contratos, levando-se em 
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consideração a Legalidade, os valores e o desempenho dos prestadores desses serviços. Os aumentos dos 
valores já eram esperados em função dos reajustes dados à categoria, que reflete diretamente no 
reequilíbrio econômico/financeiro dos grandes contratos, bem como pela expansão da UFBA a exemplo 
dos campi de Barreiras e Vitória da Conquista.    
 
Ação Implementada em 2007: Acompanhamento mais sistemático dos contratos, através de relatórios 
gerenciais, o que permitiu, em alguns casos, aplicação de penalidades e até mesmo a não renovação de 
contrato. 
 
Justificativa: Verificou-se que, por várias vezes, as empresas não vinham cumprindo de forma plena o 
pacto contratual, bem como a Lei 8.666/93. Isto se dava através dos constantes atrasos no pagamento 
dos salários, vale-transporte e vale-alimentação dos seus funcionários que prestavam serviços. 
      

2.2 - Contratos de Receita 
 

A arrecadação da Universidade Federal da Bahia – UFBA, com a utilização de seus espaços, é 
consubstanciada em Autorização de Uso ou Concessão de Uso de bem, dependendo do caso. Dentre 
outras funções, é a Superintendência Administrativa – SAD, juntamente com as Unidades de Ensino – 
quando for o caso, a responsável pela gestão dos Termos de Autorização e de Concessão.  
Missão: Gestão dos Contratos de Receita, com a observância da legalidade; a quitação de débitos 
existentes para com a UFBA; a catalogação de todos os Termos de Concessão e Autorização de Espaço 
(Reprografia, Cantinas, Livraria, Bancos etc); a observância da vigência e dos reajustes dos valores e o 
estreitamento do relacionamento com os Autorizatários/Concessionários. 

 
Ação Implementada em 2007: Fiscalização constante das unidades que possuem espaços com Termos de 
Concessão e Autorização. 
 
Justificativa: Verificou-se que em varias unidades da UFBA, os espaços estavam sendo utilizados sem a 
devida regularização, que vários concessionários não possuíam contrato com a UFBA, que existiam mais 
espaços do que os legalmente declarados.  
 

3 - Serviços de Transporte 
  
           Os serviços de transporte envolvem atividades de legalização dos veículos da UFBA – 
emplacamento anual, abastecimento da frota de toda Universidade; transporte de pessoas, cargas e 
documentos; manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da UFBA. Com vista ao bom 
desempenho das atividades administrativas e acadêmicas da Universidade.  
Missão: atender com pontualidade e presteza às solicitações de transporte (pessoas, cargas e 
documentos), tendo para tal, veículos (leves ou pesados) prontos em termos de abastecidos, 
emplacamento e manutenção. 
 
Ação Implementada em 2007: Redução do custo de seguro de pessoas, quando em viagens para fora do 
município de Salvador. 
 
Justificativa: Com esta redução se tornou possível aumentar o número de pessoas beneficiadas, de modo 
que, atualmente, nenhuma viagem para outros municípios ou estados (congressos, aulas práticas, etc) é 
feita sem que todos os tripulantes estejam assegurados, incluindo o motorista. 
 
Ação Implementada em 2007: Renovação da parte da frota, com aquisição de novos veículos, por 
licitação na modalidade de PREGÃO e do descarte de inservíveis, através de leilão. 
 
Justificativa: O transporte de cargas, pessoas e documentos feitos em veículos antigos, ou sem 
manutenção, gera um alto custo para a UFBA, de modo que esta ação culmina na redução destes custos.  

 
Ação Implementada em 2007: Licitação para contratação de serviços de fornecimento de combustível. 
 
Justificativa: Com a expansão Universitária, que culminou na criação dos novos campus de Vitória da 
Conquista a Barreiras, bem como das Fazendas-Escola da Escola de Medicina Veterinária, se tornou 
necessário a licitação de Postos próximos às localidades citadas. 
 
Ação Implementada em 2007: Ressarcimento de multas. 
Justificativa: Verificou-se que as multas ocasionadas pelos servidores motoristas não eram ressarcidas ao 
erário, causando prejuízos a UFBA.  

 
4 - Serviços de Logística (tráfego de documentos e volumes)  
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Também conhecido como Correio da UFBA.  
Missão: executar o tráfego de documentos (recebimento e entrega de toda a documentação da UFBA) e 
volumes (que são entregues pela Empresa de Correio e Telegrafo – ECT), nas unidades da UFBA. 
 
Ação Implementada em 2007: Exigência da impressão da GAD (guia de encaminhamento de documentos) 
como condição para a coleta do documento. 
 
Justificativa: Verificou-se que vários documentos oficiais da UFBA, que possuíam número de processo (e, 
portanto, possuíam GAD - Guia de Acompanhamento de Documento), estavam circulando com outra guia 
de documento que não oferece nenhuma segurança em caso de extravio, ou seja, as unidades enviavam o 
documento sem lançar no SIAD – Sistema de Acompanhamento de Documento e sem imprimir a GAD.  
 

5 - Serviços de Documentação e Arquivo  
 
Os serviços de documentação e arquivo envolvem atividades de Cópias micrográficas – 

microfilmagem, Cópias xerográficas, Pesquisa de documentos, Custódia/guarda e organização de 
documentos.  
Missão: recolher, organizar, conservar, preservar e tornar disponível para consultas e pesquisas, os 
documentos de valor histórico, jurídico, patrimonial, contábil, técnico e administrativo, produzidos pelos 
diversos órgãos e unidades da UFBA, com vistas a sua reutilização acadêmica e administrativa. 

 
Ação Implementada em 2007: Não houve ação relevante em 2007, além do cumprimento da missão, 
anteriormente descrita, com eficiência. 
 
6 - Conclusão 
 

Finalmente, vale ressaltar que a SAD desempenha algumas atividades ditas transversais que 
permeiam entre os macros processos da própria SAD, atingindo inclusive as Unidades da Administração 
Central, Unidades de Ensino e os Órgãos suplementares. É mister evidenciar, ainda, que a busca da 
qualidade e da excelência no serviço público passa pela capacitação de seus servidores e a SAD dentro 
dos princípios que norteiam a Administração Publica, envidou esforços no sentido de capacitar e reciclar 
alguns membros do seu corpo técnico nas áreas referente à gestão dos contratos e de documentação e 
arquivo. É certo, porém, que as ações de capacitação devem ser permanentes, e a Unidade, diante das 
necessidades ilimitadas e dos recursos escassos, carece desse tipo de promoção a seus servidores, além 
do fortalecimento das equipes de trabalho com novos concursados. 
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PROJETOS ESPECIAIS 
 
PROGRAMA DE USO RACIONAL DA ÁGUA – ÁGUAPURA 
 
 
 Com este documento pretendemos apresentar o rol das atividades  desenvolvidas através do 
projeto AGUAPURA, na UFBA, durante o ano de 2007. Até chegarmos ao ponto em que relacionamos as 
atividades desenvolvidas, apresentamos os objetivos, a equipe, os recursos e a infra-estrutura do projeto.  
Apresentamos, também,  o processo operacional  e a intensidade de adesão de cada unidade da UFBA ao 
projeto. O nosso propósito ao apresentar todos esses itens antecedendo ao rol de atividades 
desenvolvidas, é colocar o leitor no ambiente do projeto, de modo a que tenha condições de perceber 
como desenvolvemos o nosso trabalho, o que pretendemos alcançar e os recursos de que dispomos.   
 

Após a relação das atividades, colocamos os resultados obtidos, os custos e uma conclusão em 
que relatamos as dificuldades encontradas e os pontos de apoios.   
 
OBJETIVOS DO PROJETO 
 
 O projeto AGUAPURA tem como objetivo principal o uso racional da água, na UFBA. A idéia é 
evitar desperdícios e usos inadequados, reduzir as perdas e identificar fontes alternativas 
ambientalmente mais adequadas e de menor custo.  
 
METODOLOGIA UTILIZADA 
 

A Metodologia  adotada para alcançar o objetivo inclui:  
 

 Acompanhar dia a dia o consumo de água em cada unidade através do Sistema aguapura Vianet 
WWW.teclim.ufba.br/aguapura. 

 Identificar consumos inadequados, 
 Descobrir as causas das anormalidades e  
 Realizar consertos  
 Realizar varreduras preventivas nas unidades 

 
O PROGRAMA AGUAPURA 
 
 O PROGRAMA AGUAPURA implantado na UFBA tem como objetivo principal a utilização racional 
de água nas diversas unidades universitárias. O programa tem a intenção de ampliar suas atividades para 
incluir o uso racional de energia.  
 

O modelo conceitual do AGUAPURA tem a composição apresentada a seguir, a qual contempla as 
diversas  parcelas, inclusive o desperdício, do gasto de água/energia elétrica em edificações. 
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Com base no modelo acima o PROGRAMA AGUAPURA desenvolve esforços para estimular a 
participação da comunidade da UFBA, nas medidas para racionalizar o uso d’água e energia. 

 
As linhas de atuação incluem as seguintes funções: Envolver a comunidade, acompanhar os gastos 

de água e energia, colaborar a com a manutenção o sistema hidro-sanitário, Identificar oportunidades 
para racionalizar o uso da ‘água e energia nos prédios da UFBA.  
 
ENVOLVER A COMUNIDADE 
  
 Para envolver a comunidade universitária da importância do uso racional dos recursos, o 
programa AGUAPURA conta com o apoio de uma equipe de bolsistas, 14 (quatorze), cada um responsável 
por certo número de unidades da UFBA, com as atribuições específicas de apresentar o programa, 
explicar sua importância, ensinar a utilizar o sistema de informações, ensinar como coletar e registrar as 
leituras dos medidores, verificar se a unidade está participando do projeto, diariamente. 
 

Para facilitar este envolvimento da comunidade da UFBA, as informações necessárias para o 
acompanhamento do programa se encontram disponíveis na internet e abertas para o público. 
 
 
ACOMPANHAR OS GASTOS DE ÁGUA E ENERGIA 
  
 Para acompanhar o dia a dia dos gastos dos recursos, o programa dispõe de um  Sistema de 
Informações, via web ( Aguapura vianet, www.teclim.ufba.br/aguapura ),  com processamento baseado 
em cadastrar as ligações de água que abastecem as diversas unidades universitárias, coletar e registrar 
diariamente as leituras dos hidrômetros, calcular e analisar o consumo médio diário e mensal, detectar 
anormalidades de consumo e disparar avisos quando constatar anormalidades. O sistema é dotado de 
interface gráfica amigável e de fácil entendimento, desenvolvido objetivando a conscientização dos 
usuários para o consumo consciente de água. O sistema, também, tem um módulo para registro de 
intervenções operacionais ( reparos de vazamentos em torneiras e descargas, realizações de inspeções de 
perdas de água, etc) e de comunicações entre os diversos usuários e clientes. A partir de setembro de 
2007 o sistema passou a dispor de infra-estrutura para acompanhamento financeiro das contas: foram 
registradas as matriculas utilizadas pela EMBASA para identificar cada ligação de água da UFBA, foram 
registrados os códigos SIAFI de cada unidade e foi definido o espaço em meio magnético para registro do 
valor mensal da fatura de cada unidade.      
 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
 

Manutenção preventiva : é realizada através de varreduras periódicas nas diversas unidades da 
UFBA, principalmente quando observa-se, através do acompanhamento diário dos consumos, alguma 
anormalidade. 

 
Manutenção corretiva : quando vazamentos ocultos são localizados através das varreduras e/ou 

quando vazamentos aparentes são detectados, então a equipe do Aguapura providencia os consertos ou 
com sua própria equipe ou comunicando o fato à Prefeitura do Campus. 
 
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES 
 

O programa vem desenvolvendo proposições para a o uso racional da água e energia, incluindo o 
desenvolvimento de torneiras com acionamento com pedal, soluções para aumentar as condições de 
ventilação natural na edificações, metodologia para o calculo de reservatórios para aproveitamento de 
água de chuva, diretrizes para o projeto e reforma de instalações sanitárias, entre outras 
 
ADESÕES AO PROJETO 
 
 O êxito do projeto para uso racional de água pelas unidades da UFBA depende da participação 
consciente de toda a comunidade da UFBA. É fundamental que os responsáveis pela administração de 
cada unidade universitária acompanhem e avaliem o desempenho da sua unidade e para isto devem 
providenciar a coleta e lançamentos diários das leituras dos hidrômetros. Somente com o registro das 
leituras é que serão conhecidos os consumos das unidades, possibilitando a verificação da existência - ou 
não - de desperdícios ou perdas (vazamentos). Assim, serão providenciadas intervenções nas instalações 
hidráulicas - quando necessárias - e serão desenvolvidas tecnologias para redução de consumo. 
Conscientizar os responsáveis pelas unidades universitárias para o cuidado com suas instalações 
hidráulicas, para a eliminação de desperdícios, para a utilização consciente e racional da água é a 
essência do projeto AGUAPURA. O projeto requer a participação voluntária, a adesão dos responsáveis 
pelas diversas unidades. Sem esta participação não haverá êxito. A estratégia é a seguinte: identifique 
um responsável pela realização e pelo registro diário da leitura e o sistema lhe dará como retorno todas 
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as informações necessárias para o acompanhamento do seu consumo. Algumas unidades participam 
intensamente e os resultados possibilitaram elevadas reduções de consumo através da eliminação de 
vazamentos e da troca de instalações e equipamentos. 
 

Durante todo o ano a equipe do projeto acompanhou, enviou mensagens, efetuou visitas e 
providenciou alguns serviços de manutenção, com o objetivo de conscientizar os responsáveis para a 
importância desse trabalho e conseguir adesões.  
 

Chegamos ao final de  2007, com um número de participantes ativos do projeto maior que no 
inicio. Hoje são 77 as unidades que aderiram ao AGUAPURA. Continuaremos com o nosso trabalho de 
convencimento da importância do trabalho até conseguirmos 100% de adesão.   
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2007 
 

Neste ano, 2007, desenvolvemos atividades de conscientização, de acompanhamento, realizamos 
intervenções nas instalações e desenvolvemos algumas inovações no programa AGUAPURA.  
 
ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO 
 
 Foram abordadas todas as unidades da UFBA. Inclusive aquelas que já participam ativamente, 
exemplos da Escola de Administração, Escola de Dança, Escola Politécnica, Ambulatório Magalhães Neto, 
HUPES e outras. As abordagens aconteceram através de visitas da equipe do projeto, de mensagens 
eletrônicas, de contatos telefônicos. Uma vez por semana, ordinariamente às quintas-feiras, a equipe do 
AGUAPURA reúne-se para avaliar o andamento dos trabalhos. São avaliadas uma a uma as unidades da 
UFBA. Durante o desenrolar das reuniões muitas mensagens são disparadas relatando problemas 
detectados, solicitando providências e propondo soluções e, também, enviando congratulações por bons 
resultados obtidos. Tudo feito objetivando ampliar o conhecimento sobre o projeto e apresentar suas 
potencialidades. Quem já participa recebe atenção como reforço para continuar e quem ainda não está 
participando recebe apoio e esclarecimentos para que venha a participar.   
 
ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E INTERVENÇÕES 
 
 Por conta dos problemas detectados nas reuniões semanais do AGUAPURA visitas são programadas 
e realizadas. Nas visitas, a equipe do projeto busca as causas de aumentos de consumos – quando eles são 
detectados – ; vai com a equipe de encanadores para serviços de reparos nas instalações ou vai em busca 
de explicações para a  falta de registro das leituras dos hidrômetros. Por conta das visitas de 
acompanhamento muitos vazamentos foram localizados e corrigidos, muitas apresentações do programa 
AGUAPURA foram realizadas e muitos participantes foram conquistados. As ATIVIDADES DE 
ACOMPANHAMENTO permitiram as seguintes descobertas e providências: 
 

Nos últimos 10 meses, de Julho de 2007 a Abril de 2008 a equipe de campo do AGUAPURA, 
realizou os seguintes serviços: 
 - 314 varreduras; 
 - 121 outros serviços (consertos de vazamentos, instalações de bóias, torneiras) 
 

As informações acima colocadas foram retiradas do programa AGUAPURA no link “MAPA DE 
PRODUTIVIDADE EQUIPE DE CAMPO “, inovação posta no programa a partir de Julho de 2007. No anexo 
relacionamos as atividades desenvolvidas pelas equipes de campo em 2007, por unidade da UFBA e por 
mês.  
 
INOVAÇÕES 
  
 Foram muitas as inovações adicionadas ao programa AGUAPURA durante o transcorrer do ano de 
2007. O projeto está em pleno desenvolvimento e até que se institucionalize há muito a ser feito. 
Algumas das inovações, entretanto, merecem destaques, tendo em vista que representam evolução 
importante no sistema de controle do projeto AGUAPURA. São exemplos: 
 

• Módulo para registro de intervenções realizadas nas instalações hidráulicas das unidades 
universitárias; 

• Módulo que permite às unidades a comunicação da ocorrência de eventos que justificam um 
aumento repentino de consumo de água ou outra anormalidade; 

• Registro do código de identificação orçamentária do Governo Federal, o SIAFI, para cada uma 
das unidades da UFBA; 

• Registro das matrículas – da EMBASA – das ligações de água que abastecem as unidades da UFBA; 
• Registro dos valores faturados mensalmente para cada ligação de cada unidade da UFBA. 
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As duas primeiras inovações – registro de intervenções e comunicação de eventos - são 

fundamentais para acompanhamento operacional do projeto AGUAPURA. As outras – SIAFI, matrículas da 
EMBASA e valores faturados – são fundamentais para o acompanhamento financeiro.  A possibilidade de 
registros das matrículas das ligações e dos valores faturados mensalmente para cada ligação vai 
permitir, de imediato, a comparação de faturamentos entre os meses  e discrepâncias observadas podem 
conduzir a negociações entre UFBA e EMBASA.  
 
RESULTADOS 
 
 Os resultados deste ano, se não correspondem aos que nós da equipe AGUAPURA desejávamos, 
nos animam a continuar o trabalho. Com os recursos disponíveis achamos que muito foi feito. 
Aprendemos, mudamos, inovamos e ganhamos fôlego para novos trabalhos. Estamos conscientes que há 
muito por fazer, até mesmo porque o projeto AGUAPURA é perene, requer atenção ininterrupta, dia após 
dia. Não é um projeto com data marcada para terminar. Nosso trabalho, agora, é institucionalizá-lo, 
torná-lo conhecido, aceito e utilizado por todas as unidades da UFBA.  Estamos aquém da nossa meta, 
ainda, mas estamos animados com o que conseguimos até aqui. 
 
 
SISTEMA INTEGRADO DE TELEFONIA DA UFBA – TELEUFBA 
 

Metas definidas para 2008 
 

1. Concluir a ampliação da rede primária de telefonia ( Contrato OI ) 
2. Integrar as Unidades restantes ao Sistema Teleufba ( HUPES, Direito, PROEX, Barreiras, 

PAF III, CCV e outras ) 
3. Integrar Unidades remotas do CEAO e MAS através do Projeto Remessa 
4. Mudança da Central Telefônica da Reitoria para nova sala. 
5. Atender as demandas de programação de Ramais e Central Telefônica 
6. Atender as solicitações de manutenção e instalação de Telefonia e Internet 
7. Realizar as Instalações de cabeamento de rede interna para Telefonia e Internet 
8. Implantação de um Sistema de controle de custo para telefonia fixa. 
9. Elaborar novo edital de telefonia. 

 
Ações realizadas em 2007 
 

1. Instalação de cabos metálicos para atender as unidades da Federação (contrato OI). 
2. Instalação da Central Telefônica da Unidade de Barreiras. 
3. Unidades Integradas ao Sistema Teleufba em 2007: Estudantil, Creche, Teatro, Música, Belas 

Artes, ICI, MCO, Odonto, PRPPG, ICS, MAE, MAFRO, Farmácia, FAMEB, SMURB, CRH, MAS, 
Arquitetura, Seleção e EOS. 

4. Instalação de rede de voz e dados em obras de reformas nas seguintes Unidades: Politécnica, 
Filosofia, PAF, PROEXT, ICI, Farmácia, Nutrição, Direito e ISC. 

5. Atendimento de 631 solicitações de manutenção e instalação de rede interna de telefonia e 
internet (contrato OI). 

6. Manutenções Preventivas das Centrais Telefônicas 
7. Atendimento de 16 solicitações de manutenção de central telefônica (contrato OI). 
8. Atendimento de 76 solicitações de programação de ramais e central telefônica. 
9. Vistoria e fiscalização em obras de reforma e construção em diversas Unidades. 
10. Suporte à SAD em relação à tarifação dos ramais e linhas telefônicas. 
11. Fiscalização do contrato de telefonia com a OI. 
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3. INTERCÂMBIO ACADÊMICO 
 

 

 

QUADRO RESUMO - ALUNOS UFBA ENVIADOS AO EXTERIOR 

PaiS Nº de Alunos % 

Alemanha 15 5,95% 

Argentina 5 1,98% 

Canadá 13 5,16% 

Chile 7 2,78% 

Espanha 133 52,78% 

EUA 1 0,40% 

França 21 8,33% 

Inglaterra 5 1,98% 

Itália 8 3,17% 

Noruega 1 0,40% 

Portugal 43 17,06% 

TOTAL 252  

 

 

 

 

CONVÊNIOS EM TRAMITAÇÃO 2007 

  PAÍS INSTITUIÇÃO 

1 Alemanha Instituto de Virologia Bonn 

2 Alemanha Instituto Max-Planck 

3 França Escola Superior Belas Artes d Reunion 

4 Panamá Cinco Universidades Panamenhas 

5 Portugal Aditivo Medicina/Universidade  Porto 

6 Romênia Universidade Técnica de Cluj-Napoca 

7 França Centro Hospitalar le Vinatier 
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QUADRO RESUMO - ALUNOS ESTRANGEIROS NA UFBA 

Pais Nº de Alunos % 

, 9 8,04% 

Áustria 1 0,89% 

Canadá 1 0,89% 

Chile  2 1,79% 

Colômbia  1 0,89% 

Dinamarca 1 0,89% 

EEUU 16 14,29% 

Escócia 2 1,79% 

Espanha 16 14,29% 

França 4 3,57% 

Inglaterra 14 12,50% 

Itália 11 9,82% 

México 2 1,79% 

Nigéria  6 5,36% 

Noruega 4 3,57% 

Portugal 21 18,75% 

Japão 1 0,89% 

TOTAL 112  
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CONVÊNIOS ASSINADOS EM 2007 

  PAÍS INSTITUIÇÃO 

1 Alemanha Universidade Técnica de Munique 

2 Alemanha UFBA — Dresden 

3 Alemanha UFBA Gelsenkirchen 

4 Argentina Universidade Nacional San Martin 

5 Argentina Instituto Universitário Nacional de Arte 

6 Cabo Verde Universidade de Cabo Verde 

7 Canadá Universidade MacMaster 

8 Colômbia Universidade de Cartagena 

9 Cuba Universidade de Havana 

10 Espanha Universidade de Vigo 

11 Espanha Embaixada Espanhola p/ Implantação de Centro de 
Recursos Didáticos 

12 Estados Unidos Universidade de Scranton 

13 França Paris X — Co-tutela 

14 França Paris X — Co-tutela 

15 França Universidade Sorbone 

16 França Universidade de Nice Sophia Antipolis 

17 França Ecole Nationale Superiore d’Architecture de Paris — 
Belleville 

18 Inglaterra King’s College 

19 Itália Universidade Degli Studi de Firenze 

20 Itália Universidade Politécnica de Milão 

21 Itália UFBA – Napoli L’Orientale 

22 México Universidade de Colima 

23 Portugal Universidade de Algarve 

24 Portugal Escola Superior Artística do Porto 

25 Suécia Universidade de Kungliga 

26 Suécia UFBA — UMEA 

27   Adendo Acordo Programa UFBA UFRS UFISK UCSD 
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4.  ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 
 
 

Ao longo do ano 2007, os Conselhos Superiores da Universidade Federal da Bahia (Universitário, de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e de Curadores) reuniram-se ordinária e extraordinariamente em várias 
oportunidades e, conjuntamente em duas sessões, discutindo e deliberando acerca de assuntos de 
natureza essencialmente administrativa e acadêmica, bem como sobre outros de caráter político-
acadêmico/administrativo. 
 

Além das matérias sucintamente adiante registradas, faz-se necessário, contudo, destacar dois 
acontecimentos institucionais de relevância no decurso do ano findo, em face da dimensão, repercussão 
e desdobramentos da sua ocorrência, cuja amplitude gerou significativas conseqüências respectivamente 
favoráveis e adversas para a Instituição. 
 

Refere-se o primeiro deles à adesão da UFBA ao Programa de Expansão e Reestruturação das 
Universidades Brasileiras (REUNI), aprovado pelo Conselho Universitário em 19-10-2007, após contínuos 
debates sobre o assunto nas Unidades, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e no Conselho 
Universitário, revestidos de conotação polêmica e política, de cujo embate resultou o segundo episódio, 
ou seja, a ocupação da Reitoria por parte de um grupo de alunos durante mais de 40 dias, inviabilizando, 
inclusive, a realização regular de reunião posterior do CONSUNI, fato este que promoveu uma 
ambientação institucional desfavorável à convocação de outras sessões dos Conselhos Superiores até o 
final do segundo semestre de 2007 e o conseqüente, notório e justificado declínio das suas importantes 
atividades. 
 
 
1. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 
 
1.1 Nº de reuniões: 15 
 
1.2 Principais discussões/deliberações: 
 
- Aprovação da Prestação de Contas 2006 da UFBA. 
- Aplicação dos recursos da emenda parlamentar 2006 já alocados na FAPEX. 
- Eleição dos representantes da comunidade baiana (3 titulares e 3 suplentes) para o Conselho 

Universitário. 
- Apresentação, discussão e encaminhamento do debate às Unidades acerca das diretrizes do Programa 

REUNI, divulgadas pelo MEC em 26.07.07. 
- Aprovação da adesão da UFBA ao Programa de Expansão e Reestruturação das Universidades Brasileiras – 

REUNI, na forma do Parágrafo único do Art. 4º do Decreto Presidencial nº 6.096, de 24.05.07.  
- Implementação da representação dos docentes nos Conselhos Superiores da UFBA. 
- Aprovação do anteprojeto do Regimento Interno do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard 

Santos (COM-HUPES). 
- Exposição acerca da consolidação do Sistema de Saúde da UFBA. 
- Eleição de dois representantes (1 titular e 1 suplente) do Conselho Universitário para o Conselho de 

Curadores. 
- Eleição de 2 professores (1 titular e 1 suplente) da comunidade universitária para o Conselho 

Deliberativo da EDUFBA. 
- Eleição de 6 professores (3 titulares e 3 suplentes) da comunidade universitária para o Conselho 

Editorial da EDUFBA. 
- Alteração do nome do Departamento de Medicina Preventiva para Departamento de Medicina Preventiva 

e Social, da Faculdade de Medicina. 
- Mudança do nome do Departamento de Geofísica Nuclear para Departamento de Física da Terra e do 

Meio Ambiente, do Instituto de Física. 
- Recredenciamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX). 
- Constituição da Comissão Especial de ex-Reitores e presidida pelo atual Reitor, conforme previsto na 

Resolução 01/03, para avaliação das indicações e seleção dos candidatos a serem agraciados com a 
“Medalha Reitor Edgard Santos” em 2007. 

- Apresentação e avaliação do Programa Permanecer. 
 
 
1.3 Resoluções formalizadas: 
 
- 01/07 - “Dispõe sobre a representação dos docentes nos Conselhos Universitário e de Curadores.” 
- 02/07 - “Aprova o Regimento Interno do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos”. 
 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2007 

 - 187 - 

1.4 Reuniões conjuntas: CONSUNI e CONSEPE. 
1.4.1 Nº de reuniões: 02 
1.4.2 Tema: Discussão Programa REUNI 
 
2. CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 
 
2.1 Nº de reuniões: 07.  
 
2.2 Principais discussões/deliberações: 
 
- Constituição de Comissão para revisão da Resolução nº 03/06 do CONSEPE, que dispõe sobre a 

progressão funcional para a classe de Professor Associado. 
- Discussão e aprovação de minuta de Resolução relativa às progressões vertical e horizontal referentes à 

classe de Professor Associado. 
- Avaliação das implicações acadêmico-administrativas relacionadas com o início do semestre 2007.2 em 

decorrência da greve dos servidores técnico-administrativos. 
- Apresentação e discussão do Programa REUNI. 
- Eleição dos representantes, titular e suplente, do CONSEPE para o Conselho Universitário. 
- Eleição de 2 representantes do CONSEPE (1 titular e 1 suplente) para o Conselho de Curadores. 
-Apreciação e julgamento de vários recursos interpostos por estudantes. 
 
2.3 Resoluções formalizadas: 
 
- 01/07 – “Dispõe sobre as progressões vertical e horizontal referentes à classe de Professor Associado, 

em substituição à Resolução 03/06 do CONSEPE”. 
 
2.4 Câmara de Ensino de Graduação. 
 
2.4.1 Nº de reuniões: 33 
2.4.2 Nº de processos apreciados/julgados: 760 
 
2.4.3 Principais discussões/deliberações: 
 
- Modificação curricular de todos os fluxogramas em vigor e referentes aos cursos diurnos de Física. 
- Implantação do Curso de Administração na modalidade de Ensino à Distância. 
- Reforma curricular do Curso de Engenharia Química. 
- Implantação do novo currículo do Curso de Processamento de Dados. 
- Adaptação curricular do Curso de Engenharia Elétrica. 
- Projeto Pedagógico do Curso de Matemática: adaptação curricular. 
- Projetos político-pedagógicos dos Cursos de Geografia, Engenharia Sanitária e Ambiental, Ciências 

Biológicas, Administração, Geologia e Química do Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento 
Sustentável. 

- Projeto de reestruturação curricular do Curso de Secretariado Executivo. 
- Atualização da grade curricular do Curso de Enfermagem. 
- Alterações ao projeto de reestruturação curricular do Curso de Química. 
- Apreciação de vários processos relativos a criação, inclusão, alteração de denominação, de carga 

horária, de pré-requisitos de disciplinas de diversos cursos de Graduação. 
- Apreciação e julgamento de inúmeros requerimentos de estudantes atinentes a revalidação de diploma, 

matrícula fora do prazo, permanência no curso etc. 
 
2.4.4 Resoluções formalizadas: 
 
01/07 – “Altera o Artigo 49, Capítulo I, Da matrícula, Seção VII, do Regulamento do Ensino de 
Graduação.” 
02/07 – “Dispõe sobre transferências internas dos campi da Universidade Federal da Bahia no interior do 
Estado e externas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.” 
03/07 – “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.” 
 
2.5 Câmara de Extensão. 
 
2.5.1 Nº de reuniões: 05 
2.5.2 Nº de processos apreciados/julgados: 42 
2.5.3 Resoluções formalizadas: 
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01/07 – “Institui o Regulamento de Extensão Universitária e dispõe sobre as atividades de extensão na 
Universidade Federal da Bahia, revogando as normas vigentes, e dá outras providências.” 
 
2.6 Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. 
 
2.6.1 Nº de reuniões: 37 
2.6.2 Nº de processos apreciados/julgados: 340 
 
2.6.3 Principais discussões/deliberações: 
 
- Criação do Curso de Doutorado em Dança (stricto sensu) 
- Criação do Curso de Doutorado em Engenharia Elétrica (stricto sensu). 
- Criação do Curso de Doutorado em Ecologia e Biomonitoramento (stricto sensu). 
- Criação do Curso de Mestrado em Diversidade Animal, com ênfase em Zoologia. 
- Criação do Curso de Aperfeiçoamento Multidisciplinar: Petróleo – Exploração e Remediação de Áreas 

Impactadas. 
- Criação do Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER, em convênio com a Universidade 

Estadual de Santa Catarina/UNESCO e a Universidade Federal da Bahia (Escola de Administração). 
- Apreciação e julgamento de vários processos referentes a requerimentos diversos atribuídos à 

competência da Câmara de Pós-Graduação. 
 
2.6.4 Resoluções formalizadas: 
 
01/07 – “Suprime a alínea b do Artigo 43 das Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação 
Stricto Sensu (mestrado e doutorado) na UFBA”. 
 
3. CONSELHO DE CURADORES. 
 
3.1 Nº de reuniões: 02. 
 
3.2 Principais discussões/deliberações: 
 
- Eleição do Conselheiro Jonhson Meira Santos para presidente do Conselho de Curadores. 
- Avaliação e emissão de parecer relativos à Prestação de Contas 2006 da UFBA. 
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5. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 
 

ITEM DESPESA/FONTE INICIAL CANCELADO SUPLEMENT.  FINAL %

TESOURO 566.934.080 12.005.356 7.965.170 562.893.894 96,8

            PESSOAL 503.768.002 9.818.624 3.510.000 497.459.378 85,5
ATIVO 288.939.852 3.000.000 2.700.000 288.639.852 49,6
INATIVOS E PENSIONISTAS 200.384.547 6.772.000 810.000 194.422.547 33,4
SENTENÇAS JUDICIAIS PESSOAL 14.443.603 46.624 14.396.979 2,5
 

            OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC 63.166.078 2.186.732 4.455.170 65.434.516 11,3
SENTENÇAS JUDICIAIS 226.160 22.955 75 203.280 0,0
                       CORRENTE 68.642 75 68.717 0,0
                       CAPITAL 157.518 22.955 134.563 0,0
MANUTENÇÃO : 50.622.782 1.897.000 1.942.697 50.668.479 8,7
                       OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.409.942 1.897.000 45.697 40.558.639 7,0
                       CAPITAL 8.212.840 1.897.000 10.109.840 1,7
BENEFÍCIOS: 10.967.136 266.777 940.000 11.640.359 2,0
                       PRÉ-ESCOLAR 654.465 58.659 595.806 0,1
                       AUXÍLIO TRANSPORTE 1.986.950 7.865 940.000 2.919.085 0,5
                       AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 8.325.721 200.253 8.125.468 1,4
ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA. 1.572.398 1.572.398 0,3
                       ASSIST.MÉDICA /ODONTO 1.572.398 1.572.398
EMENDA:      1.350.000 0 0 1.350.000 0,2
                      CUSTEIO 500.000 0 0 500.000 0,1
                      CAPITAL 850.000 0 0 850.000 0,1

REC. PRÓPRIOS 12.955.191 0 5.710.793 18.665.984 3,2

            OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 12.955.191 5.710.793 18.665.984 3,2
MANUTENÇÃO :
                     OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.167.101 5.210.793 16.377.894 2,8
                     CAPITAL  1.149.224 500.000 1.649.224 0,3
                     MANUTENÇÃO  RESTAURANTES 638.866 638.866 0,1

579.889.271 12.005.356 13.675.963 581.559.878 100,0T   O   T   A  L     

R$1,00
CRÉDITO

ORÇAMENTO FINAL UFBA - 2007
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R$1,00

ORIGEM DO RECURSO/DESPESA R$ %
Recursos do Tesouro 548.077.255 84,1
Pessoal 483.038.647 74,1
   Ativo 288.617.669 44,3
   Inativo e Pensionista 194.420.978 29,8
   Sentenças Judiciais-Pessoal* 0
Outros Custeios e Capital - OCC 65.038.608 10,0
   Manutenção   - Custeio 40.504.271 6,2
                          - Capital  10.109.549 1,6
   Sentenças Judiciais-OCC* 0 0,0
   Emenda         - Custeio 500.000 0,1
                         - Capital  850.000 0,1
   Benefícios     -  Pré-Escolar 458.527 0,1
                         -  Auxílio Transporte 2.918.395 0,4
                         -  Auxílio Alimentação 8.125.468 1,2
   Assistência Médica Odontológica 1.572.398 0,2
Recursos Próprios 15.483.418 2,4
Outros Custeios e Capital -  OCC 15.483.418 2,4
   Manutenção   - Custeio 13.212.586 2,0
                          - Capital 1.631.968 0,3
   Restaurantes 638.864 0,1
Recursos de Destaques e Convênios 88.485.839 13,6
Outros Custeios e Capital -  OCC 88.485.839
    FNS/SUS 39.133.006 6,0
            Manut. Hospitais de Ensino 37.237.694 5,7
            Saude a Distância 901.022 0,1
            Obra da unidade de ortopedia 450.272 0,1
            Atend. de Alta Complex. em Hepatologia 499.031 0,1
            Vigilância Epidemiológica 44.987 0,0
    MEC/SESU 30.437.626 4,7
            Manutenção - UFBA - Emenda Andifes 1.816.299 0,3
            Manutenção-HUPES/MCO/CPPHO 2.563.869 0,4
            Residência Médica 3.448.402 0,5
            PET 340.165 0,1
            Modern.da Infra-Estrutura Física 10.845.000 1,7
            Assistência Estudantil - PERMANECER 2.000.000 0,3
            Implantação de Centros de Pesquisa 474.008 0,1
            Reuni 6.022.811 0,9
            Complementação da Matriz 1.336.428 0,2
           Segurança do Campus 332.129 0,1
           Universidade Nova 553.224 0,1
           Outros (Muda, Prolind, Conexão Saberes etc...) 705.291 0,1
   CAPES 7.918.473 1,2
   FNDCT/ANP 553.202 0,1
   SEC.POLÍTICA P/ MULHERES 400.000 0,1
   UFRB 3.506.969 0,5
   FNDE 5.442.992 0,8
   MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 548.833 0,1
   OUTROS 544.738 0,1

TOTAL  GERAL 652.046.512 100,0

ORÇAMENTO EXECUTADO 2007
RECURSOS DO TESOURO, PRÓPRIOS E DE CONVÊNIOS

*Os créditos de precatórios no valor de R$14.669.763,00 foram descentralizados e executados pelos 
tribunais competentes.  
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R$1,00
Fonte

Ano Orçamento % Convênios % UFBA % Valor(R$) %
1997 215.123.520     94,22 7.117.142       3,12 6.088.522       2,67 228.329.184   100
1998 228.469.737     90,20 8.285.563       3,30 16.444.265     6,50 253.199.565   100
1999 241.578.063     91,45 12.541.328     4,75 10.034.341     3,80 264.153.732   100
2000 282.088.985     89,10 23.980.089     7,57 10.528.000     3,33 316.597.074   100
2001 284.469.106     86,28 33.301.973     10,10 11.939.498     3,62 329.710.577   100
2002 327.790.802     86,82 36.350.552     9,63 13.402.507     3,55 377.543.861   100
2003 346.837.417     86,82 35.860.780     9,15 9.433.164       2,41 392.131.361   100
2004 403.466.849     88,37 39.818.931     8,72 13.260.529     2,90 456.546.309   100
2005 475.049.785     86,73 59.190.729     10,81 13.498.256     2,46 547.738.770   100
2006 533.477.944     86,55 66.996.135     10,87 15.888.486     2,58 616.362.565   100
2007 562.893.894     91,33 88.485.839     14,36 18.665.984     3,03 670.045.717   100
Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento 

Evolução da Receita Orçada 1997 - 2007

União Receita própria Total

 
 
 

R$ 1,00
DESPESA 2003 2004 2005 2006 2007

Pessoal 310.404.782 363.118.470 427.037.316 467.372.955 497.459.378
Ativos, Inativos e Pensionistas 361.269.420 424.156.410 466.322.920 483.062.399
Sentenças Judiciais 1.849.050 2.880.906 1.050.035 14.396.979

Outras Despesas Correntes 32.328.625 38.530.845 45.601.766 50.710.925 62.504.814
      Benefícios 1 8.832.588 11.171.279 11.919.054 11.936.679 11.640.359
Assist, Médica Odontológica 1.572.398
      Residência Médica 2 2.472.462 2.603.300 2.589.781 2.485.260 3.448.402
      Manutenção 3 21.006.169 24.626.186 31.076.465 36.267.408 42.674.938
      Sentenças Judiciais 17.406 80 16.466 21.578 68.717
      Emenda 130.000 3.100.000

Capital 10.562.363 8.406.185 6.657.480 19.359.433 18.080.831
      Manutenção 3 457.952 243.075 200.000 1.023.073 10.567.118
      Senteças Judiciais 104.411 103.109 112.080 141.860 134.563
      Emenda 4 10.000.000 8.060.001 6.345.400 18.194.500 7.379.150

Total 353.295.770 410.055.500 479.296.562 537.443.313 578.045.023

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento
1 - Auxílios transporte, alimentação e pré-escolar
2 - Repasse através de Convênio com SESu-MEC, a partir de 2003.

4 - Em 2007  foram  executadas emendas no valor de  R$6.799.967,12

Evolução do Orçamento Final do Tesouro por Grupo de Despesa 2003 - 2007

3 - Orçamento + Convênios SESu-MEC no valor de  R$ 3.985.891,00 em 2003 , R$ 3.985.351,00 em 2004, R$1.656.997,00 em 2005, 
R$1.480.109,00 em 2006         e R$3.152.727,00 em 2007
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Despesas de Funcionamento por Fonte 

     R$ 1,00  
Fonte 

Despesa 
Tesouro Própria Sesu-Mec Total % 

      
Água 2.662.425     2.662.425 6,8  
Energia Elétrica 7.085.615    7.085.615 18,0  
Telefone 2.673.990     2.673.990 6,8  
Limpeza 6.565.423    6.565.423 16,7  
Vigilância 9.035.433 5.760   9.041.193 23,0  
Diárias 143.302  35.235  7.833 186.370 0,5  
Passagens 280.791 1.052 28.067 309.910 0,8  
Contratos 3.524.694  128.371  61.759 3.714.824 9,4  
Exercícios Anteriores 1.465.208 12.578 599.624 2.077.410 5,3  
Estudantil 428.207  669.776  2.063.720 3.161.703 8,0  
Manutenção Predial * 1.750.298 108.645   1.858.943 4,7  
        
T o t a l 35.615.386 961.417 2.761.003 39.337.806 100,0  
Fonte:PROPLAD/Setor de Orçamento     

 
 
 

         R$ 1,00
Receita 2006 2007 Var. %

Concursos 4.107.751 3.013.383 -26,6

Expedição de Documentos 1.128.107 1.044.167 -7,4

Receitas Patrimoniais 1.602.920 1.911.134 19,2

Estudos e Pesquisas 738.318 610.493 -17,3

Cursos 4.036.779 7.701.784 90,8

Outros 426.905 1.202.457 181,7

Total 12.040.780 15.483.418 28,6

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento

                      Receitas Diretamente Arrecadadas  2006-2007

 
 
 

R$ 1,00

Serviço 2003 2004 2005 2006 2007

Água 1.414.985 2.298.143 2.682.734 2.477.686 2.662.425

Energia 4.482.761 4.995.639 6.271.191 6.716.598 7.085.615

Limpeza 3.567.558 3.637.485 4.573.763 5.122.357 6.565.423

Telefone 1.701.247 1.847.903 1.914.069 2.369.234 2.673.990

Vigilância 5.073.736 6.210.845 7.012.001 7.929.653 9.041.193

Total 16.240.287 18.990.015 22.453.758 24.615.528 28.028.646

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento

Evolução das Despesas Realizadas - Principais Serviços
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EMENDAS LIBERADAS PARA UFBA EM 2007 
      R$1,00 

EMENDAS UNID. BENEFICIADAS DEP.PROPONENTE OBJETIVO LIBERADO EXECUTADO 

BANCADA UNIDADES DA UFBA Bancada  Recuperação Infra-Estrutura Áreas Externas do Campus do Canela 2.100.000 2.100.000 

   Ampliação do Lab Mag.Neto e Conclusão da Obra da BUS 2.900.000 2.900.000 

     Aquisção Mat.Laboratório  Equip.Informática.   2.000.000 2.000.000 

 BARREIRAS S/PARTIDO Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreira 579.150 579.150 

INDIVIDUAIS HOSPITAL 
MED.VETERINÁRIA AROLDO CEDRAZ Moder.e Recup. Da Infra-Estrutura das IFES e Hospitais Ensino 350.000 350.000 

 FAC.MED.TERREIRO JESUS GEDDEL VIEIRA LIMA Moder.e Recup. Da Infra-Estrutura das IFES e Hospitais Ensino 500.000 500.000 

 ESCOLA POLITÉCNICA FELIX MENDONÇA Moder.e Recup. Da Infra-Estrutura das IFES e Hospitais Ensino 200.000 199.989 

 INSTITUTO DE LETRAS ZEZEU RIBEIRO Moder.e Recup. Da Infra-Estrutura das IFES e Hospitais Ensino 300.000 300.000 

 HUPES ALICE PORTUGAL Melhoria da Qualidade de Ens.Pesq.Complexo Hosp.UFBA  200.000 199.978 

       
      TOTAL 9.129.150 9.129.117 

 
   
       


