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1. IDENTIFICAÇÃO
Dados identificadores da unidade jurisdicionada
Nome completo da unidade e sigla
Natureza jurídica
Vinculação ministerial
• Norma de Criação e finalidade

Universidade Federal da Bahia - UFBA
Autarquia do Poder Executivo
Ministério da Educação

A Universidade Federal da Bahia, criada pelo Decreto-Lei nº 9.155, de 8 de abril de 1946,
publicado no D.O.U. de 17 de abril de 1946, e reestruturada pelo Decreto nº 62.241, de 8 de
fevereiro de 1968, publicado no D.O.U. de 13 de fevereiro de 1968, com sede na Cidade de
Salvador, Estado da Bahia, é uma autarquia com autonomia administrativa, patrimonial, financeira
e didático-científica, nos termos da Lei e do seu Estatuto.
A UFBA terá por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do
conhecimento e promover a extensão universitária. A estrutura organizacional e a forma de
funcionamento da UFBA, observado o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, são definidas nos termos desta Lei, do seu Estatuto e das demais normas pertinentes.
• Definição de competência
A Universidade Federal da Bahia tem por missão produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos
diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente
articulados, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e econômico do País e do estado
da Bahia e promover a formação de profissionais qualificados para o mundo do trabalho e capazes
de atuar na construção da justiça social e da democracia.
No cumprimento de sua missão institucional, a UFBA tem como princípios norteadores:
» A promoção da excelência acadêmica, nas ciências, artes e humanidades.
» O respeito à diversidade intelectual, artística, institucional e política.
» A busca de mecanismos de promoção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
» A gestão democrática, transparente e descentralizada.
» A igualdade de condições de acesso e permanência.
» A valorização e promoção do desenvolvimento de pessoas.
» O compromisso com a democracia e a justiça social.
• Estrutura Organizacional e data de Publicação no DOU
- Estatuto aprovado pela Portaria MEC nº 597, de 3 de maio de 2000
- Organograma (Anexo I)
- Alterações ocorridas:
• Resolução nº 5, de 20 dezembro de 2006 Cria a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
• Resolução nº 4, de 26 de junho de 2006 - Dispõe sobre a reestruturação do Órgão
Suplementar Hospital Universitário Professor Edgard Santos, criando o Complexo Hospitalar
Universitário Professor Edgard Santos.
• Resolução nº 3, de 12 de setembro de 2002 - Cria a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de
Pessoas na UFBA.
• Resolução nº 1, de 18 de março de 2002 - Institui a Coordenadoria de Controle Interno da
Universidade Federal da Bahia, dispõe sobre as atividades de Controle Interno e dá outras
providências.
• Resolução nº07/08 Cria o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos
• Resolução nº 08/08 Cria o Instituto de Psicologia
CNPJ
15.180.714/0001-04
Nome e código no SIAFI
UFBA - 153038
Código da UJ titular do relatório
Códigos das UJ abrangidas
Endereço completo da sede
Palácio da Reitoria da UFBA
Rua Augusto Viana, s/n – Canela
CEP 40.110-060
Tel. “71” 3283-7073
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Endereço da página institucional na internet
Situação da unidade quanto ao funcionamento
Função de governo predominante
Tipo de atividade
Unidades gestoras utilizadas no SIAFI
Universidade Federal da Bahia
Hospital Universitário Professor Edgard Santos

http://www.ufba.br
Em funcionamento
Educação
Ensino, Pesquisa e Extensão.
Nome
Código
UFBA
153038
HUPES
153040
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Organograma da UFBA
ASSEMBLEIA UNIVERSITÁRIA
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CONSELHO DE CURADORES

REITORIA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

COORDENADORIA DE
CONTROLE INTERNO

VICE-REITORIA

Unidades de Ensino e Pesquisas Básicas
ICS

BIO

ISC

FIS

MAT

QUI
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LET

EBA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
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EDF
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - PRPPG

COM
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IMS
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DAN

MUS
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PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL -PROAE
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Bacharelado Interdisciplinar
IHAC
Complexo Hospitalar
HUPES

Biblioteca Central
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CEAO
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CEB
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS
E/OU PROGRAMÁTICOS
2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS
Papel da Unidade na execução das políticas públicas
As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES se diferenciam das demais Autarquias do Executivo
Federal pelas suas atividades finalísticas – produção e disseminação do conhecimento, formação de
indivíduos para o mercado do trabalho e o exercício da cidadania e interação com a sociedade.
Nesse contexto, elas assumem, evidentemente, papel relevante para o desenvolvimento social e
econômico em nível regional e nacional.
Dessa forma, pode-se dimensionar a relevância e responsabilidades de atuação da Universidade
Federal da Bahia – UFBA nas políticas públicas do governo federal e no espaço político, social e
econômico no qual está inserida.
As metas constantes do Plano Pluri Anual – PPA, sob a responsabilidade do Ministério da Educação –
MEC, as deliberações dos Conselhos Superiores da UFBA e as diretrizes do projeto da atual gestão
orientam as ações a serem executadas em cada exercício.
Nesse sentido, dentre as ações que constam do PPA, e que articulam a Universidade com o
Executivo Federal, vale ressaltar aquelas vinculadas aos Programas Brasil Universitário,
Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa, e Gestão de Política da Educação.
- Funcionamento dos cursos de Graduação – os recursos alocados nesta ação devem assegurar a
manutenção e o funcionamento dos cursos de graduação da Instituição, através dos serviços
terceirizados, fornecimento de água e energia, manutenção de infra-estrutura física e aquisição de
material de custeio e capital – OCC. Contudo, em razão das demandas atuais aliadas àquelas
acumuladas ao longo das últimas décadas, no que se refere à aquisição de equipamentos, ampliação
e recuperação da infra-estrutura predial, os recursos orçamentários não têm sido, por si só,
suficientes, ainda que a evolução do orçamento, em OCC, nos últimos seis anos tenha sido deveras
significativa.
- Expansão do ensino superior – Expansão fase I – o Programa de Expansão da Educação Superior
Pública, iniciado em 2003, assegurou a interiorização da UFBA com a criação de dois campi no
interior do Estado, o Campus Anísio Teixeira na cidade de Vitória da Conquista e o Campus Reitor
Edgard Santos em Barreiras, objetivando o aumento de vagas da educação superior. Esses campi
foram implantados em 2006 e deu-se continuidade à sua consolidação com recursos orçamentários
ao longo do exercício de 2008. Esses recursos de investimentos foram aplicados na construção de
Pavilhões de Laboratórios, um em cada campus. Mais três Pavilhões de Aulas, dois em Barreiras e
um em Vitória da Conquista, encontram-se em fase de conclusão. Acrescente-se ao plano de
investimentos dessa expansão, a aquisição de equipamentos de laboratórios para o ensino de
graduação, equipamentos de Tecnologia da Informação - TI e mobiliário de suporte às suas
atividades acadêmicas e administrativas. Além de recursos do orçamento, a expansão contou com
aqueles captados através de emendas parlamentares para aquisição de equipamentos de
laboratórios. Quanto à expansão, foram criados mais quatro cursos, aumentando para dez em
Barreiras, e mais dois, perfazendo cinco cursos em Vitória da Conquista. Portanto, esse processo
tem sido avaliado de pleno êxito pelo alcance das metas propostas.
- Assistência ao educando do ensino de graduação - os recursos orçamentários alocados nesta
ação ficaram aquém do montante necessário para a implementação das Políticas de Ações
Afirmativas da UFBA, tanto nas questões de investimentos quanto de custeio da assistência
estudantil. Contudo, ainda em 2008, através do Plano Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, o
MEC repassou recursos significativos para se iniciar o atendimento das demandas que perduram por
tempo, demasiadamente, longo. Ressalte-se aqui a projeção dessa ação para o próximo exercício
com recursos já assegurados na Lei Orçamentária Anual – LOA 2009.
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- Funcionamento dos cursos de pós-graduação – nesta ação, a UFBA deu continuidade à sua
exitosa política de expansão e fortalecimento do ensino de Pós-Graduação stricto sensu, não só em
números de programas/vagas, mas também no desempenho, como pode ser constatado pela
avaliação da CAPES e demais indicadores estabelecidos. Os recursos disponibilizados foram
indispensáveis à sua manutenção através dos serviços terceirizados.
- Serviço à comunidade por meio da extensão universitária – nesta ação, o caráter
extensionista da UFBA mostrou-se fortalecido, tanto pelos programas já consolidados quanto pela
implantação de novas atividades, através de parcerias governamentais e não governamentais. Nessa
direção, ressalte-se a busca do aperfeiçoamento de critérios com vistas ao estabelecimento de
parâmetros de avaliação para as atividades de extensão. Assim, os recursos orçamentários
vinculados a essa ação apoiaram a manutenção e as práticas de prestação de serviços e de
integração entre a instituição e a comunidade.
- Acervo bibliográfico – os recursos disponibilizados para esta ação foram aplicados
integralmente na aquisição de bibliografia para o ensino de graduação. Contudo, ficaram aquém do
necessário para cumprir todas as suas finalidades, principalmente aquela de ampliação do acervo
bibliográfico. Para tanto, foram utilizados recursos próprios suplementares para o cumprimento da
meta física prevista, apontando a necessidade do aporte de mais recursos para tal finalidade.
- Ampliação, reforma e modernização de infra-estrutura física e instrumental para ensino e
pesquisa das IFES – a UFBA captou recursos na ordem de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil reais) provenientes de emendas parlamentares individuais que propiciarão
investimentos de capital e custeio, através da construção e recuperação de Unidades/Órgãos e
aquisição de equipamentos para laboratórios.
Além das ações elencadas no PPA, vale registrar aquelas traçadas pela Instituição consideradas
exitosas na resolução de questões acadêmicas e administrativas.
- As Universidades Federais têm realizado reconhecido e importante esforço de expansão nos
últimos anos. Inicialmente, através do Programa de Expansão da Educação Superior, a partir de
2003, e, em seguida, pela adesão ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais Brasileiras – REUNI, através do Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007.
Esse programa foi instituído com o objetivo de criar condições para ampliação do acesso e
permanência na educação superior.
Certamente, a de maior relevância foi à adesão da UFBA ao REUNI, que além de possibilitar
expansão de vagas cria condições para a Universidade por em prática idéias de renovação que já
vinham sendo defendidas no movimento Universidade Nova, que, desde 2006, propunha para a
UFBA um novo modelo de formação superior.
Com essa adesão a UFBA dará início, já em 2009, ao maior processo de crescimento, modernização
e reestruturação, com inovação acadêmica, da sua história. Ao longo de cinco anos, deverá
alcançar a meta global de elevar a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais
para noventa por cento e a relação de alunos por professor para dezoito. Dentre as diretrizes do
programa, para alcance das metas propostas, destaca-se a redução das taxas de evasão, ocupação
de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso; ampliação da mobilidade estudantil; revisão da
estrutura acadêmica; ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; diversificação
das modalidades de graduação; e articulação da graduação com a pós-graduação.
Nessa primeira etapa do programa, os investimentos de infra-estrutura necessários para essa
expansão programada foram iniciados. Os recursos financeiros foram repassados no exercício e o
Conselho Universitário, num processo de ampla discussão, aprovou os planos de obras e aquisição
de equipamentos apresentados pela Administração Central. Foram licitados 14 projetos de
construção e reformas com prioridade para equipamentos de uso coletivo.
- Outro destaque foi a criação do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais – NAPE, que
tem como objetivo a implementação de políticas e ações inclusivas voltadas para o atendimento
de seus estudantes, docentes e técnicos portadores de necessidades especiais. Apesar das
intervenções arquitetônicas que vêm sendo realizadas na UFBA, constata-se que, em alguns
aspectos, a acessibilidade dessas pessoas ainda é restrita. Com recursos obtidos através do Edital
03/2007 do MEC/SESu, de Emendas Parlamentares de Bancada e Individuais, a UFBA deu
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continuidade ao processo de consolidação de sua política de acessibilidade através de ações de
infra-estrutura física, com aquisição de elevadores e plataformas, intervenções nos prédios já
existentes e desenvolvimento de projetos arquitetônicos das novas unidades, adequados às
exigências dos normativos vigentes. Além disso, projetos correlatos de ações pedagógicas e
administrativas, de pesquisa e formação já existentes convergiram para o NAPE.

2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO
Estratégia de atuação na execução das políticas públicas - Evidenciar a vinculação entre os
objetivos e prioridades definidos para o exercício 2008.
A Universidade Federal da Bahia – UFBA encontra-se num intenso processo de transformação, já em
curso. Desde 2006, os Conselhos Superiores haviam deliberado iniciar um processo de revisão de sua
estrutura, função e compromisso social, visando projetar o futuro da Instituição. Já naquele ano,
decidiram retomar e ampliar a discussão sobre a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional –
PDI com participação ampla de todos os segmentos da Universidade. Na pauta proposta, aprovada à
época, destaca-se o item Revisão da Arquitetura Acadêmica como uma das prioridades de repensar
a Universidade.
O projeto de reforma da educação superior no Brasil, que tramita no Congresso Nacional, tem seu
foco nos aspectos de financiamento, organização e gestão institucional. Lamentavelmente, não
contempla propostas significativas de mudanças no atual modelo de formação do ensino superior.
Assim foi iniciado em 2006, no âmbito da UFBA e UNB, um movimento em defesa de uma nova
arquitetura acadêmica para os cursos de graduação no país.
O apoio institucional do Ministério da Educação à proposta apresentada pela UFBA concretizou-se
através da criação de um Grupo Técnico de Trabalho para a elaboração do projeto.
Desse movimento de ampla divulgação e debate no meio universitário, resultou o Decreto nº 6.096
de 2007 de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI com alocação de recursos
para propostas de renovação acadêmica.
Com adesão ao REUNI a UFBA iniciou o exercício com o gigantesco desafio de implantar e
consolidar, ao longo de 04 anos, as maiores mudanças de sua história, nas questões de infraestrutura física, organizacional e acadêmica.
Portanto, além de conduzir e implementar o conjunto de ações que integram os programas que
articulam a Universidade ao executivo federal (LOA 2008), coube à UFBA, definir estratégias de
atuação para alcançar as metas pactuadas no REUNI para 2009.
A partir de deliberações colegiadas no âmbito da Universidade utilizou-se a estratégia de priorizar a
execução das seguintes ações:
-

-

-

-

planejamento e criação de duas mil vagas no ensino de graduação para nova modalidade
de cursos, os Bacharelados Interdisciplinares, novos cursos diurnos e noturnos e
ampliação de vagas nos cursos já existentes. O grande sucesso dessa ação seria a
abertura de vagas noturnas em mais de 50% do total a ser criado;
realização de processos licitatórios para investimentos em obras de uso coletivo,
bibliotecas e pavilhões de aulas, recuperação e reforma predial e aquisição de
equipamentos específicos de laboratório e de tecnologia da informação. É importante
ressaltar que os projetos arquitetônicos foram concebidos para atender um plano de
eficientização do consumo de água e energia para a Universidade e consequentemente o
meio ambiente, além de adequá-los aos normativos vigentes, quanto à eliminação de
barreiras física, para atender pessoas com necessidades especiais;
ampliação e consolidação da assistência estudantil com a construção de nova
residência, obra em andamento, recuperação daquelas já existentes, ampliação do
número de bolsa-alimentação e bolsa-moradia e funcionamento do novo Restaurante
Universitário;
ampliação e consolidação das ações de segurança interna e externa dos campi através
do aumento de vigilância terceirizada e circuito fechado de TV, limpeza, capinagem,
poda, cercamento, urbanização e aumento da iluminação. Para isto, foram realizados

13

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008

-

processos licitatórios e encontra-se em curso o processo de parceria com a empresa
fornecedora de energia elétrica;
realização de concursos para docentes e servidores técnico-administrativos, decorrentes
da criação de novos cursos/vagas a serem implantados em 2009;
aprovação e implementação das diretrizes e estratégias do Plano Diretor da UFBA pelo
Conselho Universitário.

Todas essas ações foram, certamente, decisivas e adequadas para se iniciar a implantação do
Programa de Expansão da UFBA. Quanto ao financiamento dessas ações foram destinados recursos
vinculados ao REUNI, além daqueles provenientes do orçamento, de emendas parlamentares, de
editais do MEC e descentralizações da SESU.
Há de se reconhecer ter sido tarefa hercúlea para todos envolvidos nesse processo, não só pelas
demandas, mas, sobretudo pelas limitações quali-quantitativas de pessoal da área técnicaadministrativa.
Por um lado, muitos servidores aposentaram e como conseqüência a maioria ou quase todos os
técnicos que faziam parte de equipes estratégicas para a Instituição não foram repostos na
dimensão do conhecimento e experiência exigidos.
Por outro lado, não se consegue manter servidores recém concursados e capacitados para
desempenhar as atribuições e competências necessárias ao bom desempenho da Universidade, em
razão dos baixos salários. Nessa ótica, portanto, as demandas se tornam árduas e os processos de
trabalho inadequados e ineficientes para o alcance dos resultados desejados.
Por fim, pode-se avaliar que as estratégias utilizadas para definir prioridades para o exercício foram
plenamente adequadas. Contudo, as deficiências na estrutura organizacional e de recursos humanos
da UFBA deixaram de propiciar, de forma efetiva, a devida celeridade e integração dos processos de
trabalho.

14

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
2.3 GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÔES
Órgão: 26000 - Ministério da Educação
Unidade: 26232 - Universidade Federal da Bahia
PROGRAMA

0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

INDICADORES
UTILIZADOS

{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (Tanto para as metas físicas
quanto para as financeiras)

AÇÃO
–
0750.2010.26232
Assistência
préescolar
aos
dependentes
dos
servidores

TIPO
FINALIDADE

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

619

521

552.098,00

428.466,15

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

84,17 %

77,61%

Ação Orçamentária
Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições
adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do
Decreto 977, de 10/11/93.
26232-Universidade Federal da Bahia

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PRODEP
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - SPE

Pró-Reitor

Criança Atendida

Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de
requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme
dispõe o Decreto 977/93.
Avaliação do Desempenho:
Quanto à meta física executada, houve perda do benefício por parte dos servidores em virtude de
exclusão de beneficiários por alcance da idade limite.
AÇÃO
–
0750.2004.26232
Assistência médica e
odontológica
aos
servidores e seus
dependentes

TIPO
FINALIDADE

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

17.466

1.489

1.533.768,00

1.171.530,11

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

8,5%

76,38%

Ação Orçamentária
Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas
condições para manutenção da saúde física e mental.
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UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

26232-Universidade Federal da Bahia

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PRODEP
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS / CDH

Pró-Reitor

Pessoa Beneficiada

Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e
empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas.
Avaliação do Desempenho:
Considera-se que não foi possível definir metas, visto que a inscrição ao plano de saúde é por
adesão, e um número razoável de servidores já possui planos de saúde. Dessa forma, ocorreu a
impossibilidade de levantar a demanda potencial.
AÇÃO
–
0750.2011.26232
Auxilio transporte aos
servidores

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

2.616

3.531

2.933.666,00

2.797.233,64

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

134,98

95,35

TIPO

Ação Orçamentária

FINALIDADE

Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de
natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas
realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou
interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da
Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem
como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas
públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal
e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais
de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e
Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.
26232-Universidade Federal da Bahia

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PRODEP
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - SPE

Pró-Reitor

SERVIDOR BENEFICIADO

Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória,
destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
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intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os
locais de trabalho e vice-versa.

Avaliação do Desempenho:
A execução da meta física ultrapassou os valores em virtude do aumento do quantitativo de
servidores ativos, mediante admissão de servidores concursados; entretanto não superou a execução
financeira, tendo em vista aumento do Vencimento Básico, conforme nova tabela estabelecida em
lei, o que, em alguns casos, acarreta a perda do recebimento deste benefício.
AÇÃO
–
0750.2012.26232
Auxilio alimentação
aos servidores

TIPO
FINALIDADE

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

5455

5.426

8.104.007,00

8.020.364,61

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

99,47%

98,97%

Ação Orçamentária
Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção
dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de
lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticketalimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.
26232-Universidade Federal da Bahia

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PRODEP
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS / SPE

Pró-Reitor

Servidor Beneficiado

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e
empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticketalimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.
Avaliação do Desempenho:
Ocorrência de falecimento de servidores ativos

PROGRAMA

0089 – PREVIDÊNCIA INATIVOS E PENSIONISTAS

INDICADORES
UTILIZADOS

{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (Tanto para as metas físicas
quanto para as financeiras)

AÇÃO
–
0089.0181.26232
Pagamento
de
aposentadorias
e
pensões
aos

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

5344

5.716

221.361.729,00

219.256.448,63
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servidores

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

106,96%

99,05%

TIPO

Ação Orçamentária

FINALIDADE

Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder
Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas
em regime previdenciário próprio.
26232-Universidade Federal da Bahia

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PRODEP
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS / SPE

Pró-Reitor

PESSOA BENEFICIADA

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do
Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação
natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.
Avaliação do Desempenho:
Além das aposentadorias voluntárias ocorreram aposentadorias por invalidez, não previstas, bem
como óbitos. Por outro lado, não houve aumento da despesa, pois alguns pensionistas não
receberam o benefício no mesmo valor da remuneração/provento percebido pelo servidor falecido
aposentado ou ativo, ou seja, receberam com valor menor, em virtude de superação do valor do
teto estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS para o referido exercício,
conforme determinado pela Lei nº 10.887/2004.
PROGRAMA

1067 – GESTÃO DE POLITICA DA EDUCAÇÃO

UNIDADE/ÓRGÃO

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

INDICADORES
UTILIZADOS

{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (Tanto para as metas fisicas
quanto para as financeiras)

AÇÃO
–
1067.4752.26232
Capacitação
de
servidores
públicos
federais em processo
de qualificação e
requalificação.

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

1500

582

207.968,00

196.366,82

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

38,80 %

94,42%

TIPO

Ação Orçamentária

FINALIDADE

Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria
continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos
serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO

26232-Universidade Federal da Bahia

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PRODEP
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS / CDH
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OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

Pró-Reitor

Servidor Capacitado

Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos,
pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de
inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de
pessoal.
Avaliação do Desempenho:
As metas previstas para 2008 foram baseadas na perspectiva de atender o maior número possível de
servidores, permitindo-lhes ascensão na carreira. Entretanto, se constatou que estas metas foram
super dimensionadas considerando que o Programa de Capacitação mostrou insipiente, havendo
baixa adesão dos servidores (o que aumentou o custo per capita). No corrente ano, busca-se
aumentar a adesão ao Programa com uma maior oferta de opções, para que atendendo à legislação,
possa despertar maior interesse por parte dos servidores, contemplando as necessidades da
Instituição. Vale ressaltar que tivemos um projeto aprovado pelo MPGO que inclui a formação de
uma Rede de Capacitação Institucional, incluindo os Estados do Nordeste e o Rio de Janeiro.
PROGRAMA
INDICADORES
UTILIZADOS
AÇÃO
–
1073.09HB.26232
Contribuição
da
União
a
suas
Autarquias
e
Fundações
para
custeio do regime de
previdência
dos
servidores
TIPO
FINALIDADE

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO
{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (Tanto para as metas físicas
quanto para as financeiras)
Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

NÃO EXISTE

NÃO EXISTE

54.282.170,00

54.258.742,00

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

-

99,95%
Ação Orçamentária

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e
Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos
federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
26232-Universidade Federal da Bahia

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PROPLAD
PRÓ-REITORIA
ORÇAMENTO

DE

PLANEJAMENTO

E

ADMINISTRAÇÃO

/

SETOR

DE

Pró-Reitor

NÃO EXISTE

Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de
previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho
de 2004.
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Avaliação do Desempenho:
A meta foi plenamente cumprida ao longo do exercício.

PROGRAMA
INDICADORES
UTILIZADOS
AÇÃO
–
1073.1H59.26232
Expansão do ensino
superior – Campus de
Barreiras

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO
{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (Tanto para as metas físicas
quanto para as financeiras)
Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

240

240

4.451.720,00

4.435.793,62

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

100%

99,64%

TIPO

Ação Orçamentária

FINALIDADE

Viabilizar a implantação do campus Reitor Edgard Santos em Barreiras,
objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior de
Graduação e de Pós-Graduação, realizar atividades de Extensão e
desenvolver pesquisas.
26232 - Universidade Federal da Bahia

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PROPLAD
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO-Setor de Informação e
Documentação / PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
Pró-Reitores

Vaga Disponibilizada

Construção e reforma de edifícios, aquisição de equipamentos, manutenção, serviços de
terceirização, por meio de licitações de acordo com as legislações específicas.

Avaliação do Desempenho:
Ao longo de 2008, a UFBA deu continuidade à consolidação do seu Campus de Barreiras. Processos
licitatórios foram realizados e a construção de dois pavilhões de aulas foi iniciada, com obras em
andamento. Equipamentos de laboratórios foram adquiridos e seu acervo bibliográfico foi acrescido
através de realização de Pregões Eletrônicos SRP. Os serviços terceirizados, essenciais ao
funcionamento e manutenção do Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável –
ICADS foram mantidos.
Contudo, a longa distância entre a sua localização e a sede da instituição tem demandado grande
articulação, envolvimento e empenho para execução de suas atividades finalísticas e administrativas
por todos envolvidos nesse processo.
Dentro das Políticas de Ações Afirmativas, estudantes do ICADS foram contemplados com 40 bolsasmoradia e 65 bolsas-alimentação a partir de 2008.
Além dos recursos orçamentários, a Unidade captou recursos através de duas emendas
parlamentares individuais que, certamente, irão contribuir com o desenvolvimento do ensino,
pesquisa e extensão.
Como consolidação da primeira etapa do programa de expansão das IFES, a Universidade pactuou,
com o MEC, a criação de quatro novos cursos para aquele campus, passando de seis para dez em
2009, com acréscimo de 200 vagas sobre as 240 já existentes.
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Apesar das dificuldades, a sua implantação é considerada de pleno êxito, haja vista que as metas
físicas e financeiras foram executadas no período.
AÇÃO
–
1073.1H60.26232
Expansão do ensino
superior – Campus de
Vitória da Conquista

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

160*

120

4.438.032,00

4.426.585,16

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

100%

99,64%

TIPO

Ação Orçamentária

FINALIDADE

Viabilizar a implantação do Campus Anísio Teixeira em Vitória da Conquista,
objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior de
Graduação e de Pós-Graduação, realizar atividades de Extensão e
desenvolver pesquisas.
26232-Universidade Federal da Bahia

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PROPLAD
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO-Setor de Informação e
Documentação / PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD
Pró-Reitores

Vaga Disponibilizada

Construção e reforma de edifícios, aquisição de equipamentos, manutenção, serviços de
terceirização, por meio de licitações de acordo com as legislações específicas.
Avaliação do Desempenho:
No processo de interiorização e expansão do ensino superior, a UFBA também deu continuidade à
consolidação do seu Campus de Vitória da Conquista. Licitou-se a construção de um pavilhão de
aulas cuja obra se encontra em fase de conclusão. A realização de processos licitatórios, na
modalidade Pregão Eletrônico SRP, proporcionou a aquisição de equipamentos de laboratórios, de
tecnologia da informação, mobiliário e a ampliação do acervo bibliográfico do Instituto
Multidisciplinar em Saúde – IMS. Os serviços terceirizados para o funcionamento e manutenção da
Unidade foram mantidos ao longo do exercício.
Além dos recursos orçamentários o IMS captou recursos de investimento através de emenda
parlamentar individual, que foram aplicados na compra de equipamentos para os laboratórios de
ensino de graduação.
A assistência estudantil foi implementada a partir de 2008 e estudantes do IMS foram contemplados
com 20 bolsas-moradia e 35 bolsas-alimentação.
No entanto, a distância desse campus em relação à sede da Universidade tem exigido, de toda a
equipe envolvida no processo, um enorme compromisso, envolvimento e empenho para superar as
dificuldades, que são muitas, e alcançar as metas propostas no programa de expansão.
Pela adesão da UFBA ao REUNI foram criados mais dois cursos naquele campus com aumento de 85
vagas, a partir de 2009, acrescidas as 120 existentes.
Pelo grande desafio que tem sido o processo de expansão das IFES as metas previstas para esse
campus, em 2008, foram adequadamente alcançadas.
* Deve ser registrada a falha cometida na previsão da meta física da ação. O valor correto é de 120
vagas e não 160.
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AÇÃO
–
1073.4009.26232
Funcionamento
dos
cursos de graduação

Meta Física
Previsão

Execução

Previsão

Execução

21.117

20.880

334.803.747,00

329.767.489,48

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

98,88%

98,49%
Ação Orçamentária

TIPO
FINALIDADE

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

Meta Financeira

Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais
de Ensino Superior - IFES, formar profissionais de alta qualificação para
atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o
processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento
pautada em regras curriculares.
26232-Universidade Federal da Bahia

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PROPLAD
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO-Setor de Informação e
Documentação / PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD
Pró-Reitores

Aluno Matriculado

Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de graduação
nas Instituições Federais de Ensino Superior, incluindo participação em órgãos colegiados que
congreguem o conjunto das instituições federais de ensino superior, manutenção de serviços
terceirizados, pagamento de serviços públicos e de pessoal ativo, bem como a manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolva ampliação/reforma/adaptação e
aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os
limites da legislação vigente.
Avaliação do Desempenho:
A meta do número de matrículas foi atingida. Além do número registrado no quadro, a Universidade
teve, no ano, mais 4.698 estudantes com matrícula ativa que, por não se inscreverem em disciplinas
em algum semestre, o que é permitido pelas normas da Universidade, não são incluídos na matriz. A
Universidade aderiu ao Projeto REUNI, o que implicou em grande sobrecarga de todo o sistema
acadêmico. O projeto apresentado ao MEC prevê uma ampliação da ordem de 80% em 5 anos e
exigiu um enorme trabalho em projetos e definições necessários ao início da ampliação em 2009.
Foram aprovadas 35 novas opções de cursos, sobre uma base de 66 em 2008, (entre cursos novos e
turmas noturnas de cursos existentes) e ampliações de vagas nos cursos existentes. As vagas de
ingresso no vestibular cresceram de 4256, em 2008, para 6996 em 2009, um acréscimo de 64,48%. O
planejamento, projetos, regulamentações, registros etc. tiveram que ser realizados com a estrutura
acadêmica antiga uma vez que apenas a partir de 2009 começaram a ser incorporados os novos
professores e servidores técnicos administrativos previstos no projeto REUNI. A discussão do projeto
e dos cursos novos impulsionou o que já vinha ocorrendo de reformulações dos antigos e diversos
projetos pedagógicos foram apresentados à Câmara de Ensino de Graduação.
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PROGRAMA

0901 – OPERAÇÕES ESPECIAIS

INDICADORES
UTILIZADOS

{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (Tanto para as metas fisicas
quanto para as financeiras)

AÇÃO
–
0901.0005.26232
Cumprimento
de
sentença
judicial
transitada em julgado
(precatórios) devida
pela
União,
Autarquias
e
Fundações Públicas.

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

NÃO EXISTE

NÃO EXISTE

26.742.574,00

0

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

-

-

TIPO

Ação Orçamentária

FINALIDADE

Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em
Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas.
26232 - Universidade Federal da Bahia

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

-

Pró-Reitor

Não Existe

Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas em razão de
Sentença Transitada em Julgado.
Avaliação do Desempenho:
A realização do pagamento é feita de forma descentralizada, isto é, o recurso fica disponível junto
ao tribunal competente.

PROGRAMA

1375 – DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA

INDICADORES
UTILIZADOS

{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (Tanto para as metas físicas
quanto para as financeiras)

AÇÃO
–
1375.4006.26232
Funcionamento
dos
cursos
de
pósgraduação

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

3.500

3.259

915.060,00

913.235,80

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

93,11%

99,80%

TIPO

Ação Orçamentária

FINALIDADE

Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores
da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento
nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras
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curriculares.
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

26232-Universidade Federal da Bahia

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE
INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO / Setor de Informação
e Documentação / PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG
Pró-Reitores

Aluno Matriculado

Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de pósgraduação nas Instituições Federais de Ensino Superior, correspondendo a dispêndios com a
coordenação dos programas de pós-graduação, abrangendo organização das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos, entre
outros, bem como a manutenção de infra-estrutura física por meio de obras de pequeno vulto que
envolva ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles
inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.
Avaliação do Desempenho:
Em 2008, foram oferecidas 1.405 vagas, sendo 435 delas para os cursos de doutorado e 970 para os
mestrados. O Programa Institucional de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
alcançou em 2008 a marca de 3259 alunos em sala aula, ou seja, alunos matriculados em pelo
menos um componente curricular. Também em 2008, foram defendidas em torno de 160 teses de
doutorado e 650 dissertações de mestrado por alunos de pós-graduação da UFBA.
O Programa Institucional de Pós-Graduação da UFBA cresceu tanto em número de cursos quanto no
conceito conferido pela CAPES. Foram aprovados pela CAPES no ano de 2008 sete novos cursos de
pós-graduação: 6 mestrados acadêmicos, 3 doutorados e 1 mestrado profissional. Com a aprovação
dos novos cursos, a UFBA totaliza 93 cursos de Pós-Graduação (4 mestrados profissionais, 51
mestrados acadêmicos e 38 doutorados). O crescimento observado nos últimos sete anos foi de 86%
de vagas para o mestrado e 213% de doutorado. A aprovação dos novos cursos contribui para
destacar ainda mais a UFBA no cenário nacional pelo número de programas de pós-graduação
multidisciplinares e interdisciplinares. Atualmente a UFBA conta com 14 cursos na área
multidisciplinar da CAPES, sendo a segunda maior área na UFBA.
De acordo com a avaliação trienal (2004-2006) da CAPES, realizada em 2006 e divulgada em 2007, e
com a aprovação dos cursos novos, observa-se um predomínio de cursos com conceito quatro, ou
seja, 54,8%; seguindo-se com 18,3% de cursos com conceito cinco; 16,1% com conceito três; 10,8%
com conceito seis. Em 2006 no final do triênio da avaliação da CAPES a média dos conceitos dos
cursos de Pós-Graduação da UFBA foi de 3,99. Considerando os conceitos dos cursos aprovados em
2008, a média dos conceitos aumentou para 4,24.
No ano de 2008, a pós-graduação na UFBA alocou 968 bolsas, o que representou um acréscimo de
11,3% no número de bolsas. Foram 580 bolsas de mestrado e 388 bolsas de doutorado. As 23 bolsas
alocadas pela CAPES na PRPPG em 2008 foram utilizadas visando à consolidação em alguns
programas de pós-graduação e mantendo a política do ano anterior. Em 2008 ampliou-se o número
de cursos de Pós-Graduação que receberam bolsistas vinculados ao Programa Estudantes de
Convênio/Pós-Graduação (PEC-PG), que tem como objetivo qualificar professores universitários,
pesquisadores, profissionais e graduados do ensino superior dos países em desenvolvimento, com os
quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação Cultural e/ou Educacional. Esse programa é financiado
pelo governo brasileiro, por intermédio dos ministérios das Relações Exteriores, Educação e da
Ciência e Tecnologia. Em 2008 a UFBA abrigou 13 bolsistas estrangeiros dos diversos países
participantes do acordo PEC/PG.
Em 2008 a PRPPG difundiu amplamente junto aos coordenadores dos programas de pós-graduação o
que dispomos de intercâmbios com instituições do exterior. Os coordenadores vêm atendendo a este
incentivo, estimulando os pós-graduandos a efetivarem suas candidaturas junto as agência de
fomento. No que se refere aos incentivos para a absorção de doutores, em 2008 os programas de
Ciência Animal nos Trópicos, Ciências Sociais, Física, História, Letras e Lingüística e Medicina foram
contemplados com bolsas do Programa de Absorção de Novos Doutores – PRODOC/CAPES (até R$
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120000,00 pra cada um dos seis projetos aprovados), objetivado a fixação de novos pesquisadoresdoutores para desenvolver pesquisas científica, tecnológica e/ou de inovação.
A pesquisa na UFBA desenvolve-se essencialmente ligada a grupos de pesquisa e programas de pósgraduação. A UFBA situa-se hoje em um bom patamar entre as dez federais mais importantes no
quesito pesquisa e desenvolvimento. A nossa posição de destaque pode ser constata através dos
desempenhos dos cursos de pós-graduação cuja avaliação estabelece um peso expressivo para a
pesquisa cientifica. As contribuições mais recentes da UFBA estão bem demonstradas pelos dados
levantados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação. Apenas a título de exemplo, observa-se
que o número total de artigos de pesquisadores da UFBA publicados em periódicos indexados na ISI Web of Science e na ISI-Web of Knowledge apresentou um crescimento de aproximadamente 670%
em dez anos, passando de 75 em 1997 para aproximadamente 500 em 2008. É importante também
observar que diversos artigos publicados nas últimas três décadas por pesquisadores da UFBA já
foram citados mais de 200 vezes em periódicos indexados na ISI WEB of Science. De acordo com
dados divulgados pela CAPES constatamos que enquanto a produção científica mundial cresceu duas
vezes entre 1980 e 2008, a produção brasileira cresceu nove vezes. No mesmo período a produção
de artigos científicos da UFBA indexados na ISI cresceu 10 vezes. Estes dados sugerem uma
tendência da produção cientifica da UFBA para ficar acima da média nacional. É importante
também observar que a UFBA foi contemplada recentemente com a aprovação de quatro Institutos
Nacionais de Ciência e Tecnologia, o que deve contribuir ainda mais para acelerar o processo de
crescimento da Pós-Graduação e da Pesquisa na Instituição.
Também contribuem para a pesquisa e pós-graduação da UFBA os investimentos que têm sido feitos
na Iniciação Científica. Em 2008 foi ampliado o número de estudantes de graduação no Programa
Institucional de Iniciação Científica (IC). Em 2008 foram cadastrados 900 estudantes no Programa de
IC, 690 como bolsistas. Isto significa 10% de aumento do número de bolsas no último período.
Também como ações pró-ativas da PRPPG, no sentido de valorizar a iniciação científica, destaca-se
a institucionalização do Prêmio de Publicação do PIBIC-UFBA, denominado PublIC, que premia
Bolsistas e ex-Bolsistas, Voluntários e ex-Voluntários dos Programas Institucionais de Bolsas PIBIC,
PIBITI e PIBIC-Jr/UFBA (Editais 2005, 2006 e 2007), cuja execução do respectivo Projeto de Pesquisa
tenha gerado Indicador de Produtividade (artigo científico, patente, livro, etc.) nos últimos três
anos, e cuja excelência esteja caracterizada na classificação do QUALIS da CAPES de cada área. A
inscrição foi feita por edital da PRRPG, onde cópias do plano de trabalho, do projeto de pesquisa e
da publicação foram enviadas, tudo via eletrônica pela plataforma SISBIC, e avaliados por uma
comissão designada pela PRRPG. A aderência entre a publicação e o plano de trabalho foi condição
essencial para concorrer. A premiação de cinco notebooks ocorreu na solenidade de encerramento
do Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação. Adicionalmente, em função de acordo da Coordenação
do PIBIC com a EDUFBA, com relação às políticas de incentivo à formação técnico-científica-cultural
e artística dos estudantes participantes dos Programas de Iniciação Científica, foi formalizada
colaboração com a Editora da UFBA, no sentido de a EDUFBA proporcionar incentivo diferenciado
aos estudantes que atuam nos diversos programas institucionais (PIBIC, PIBIC-Jr e PIBITI) na
aquisição de material bibliográfico editados e/ou comercializados pela EDUFBA. Dessa forma, os
descontos são de 40% para publicações da EDUFBA, e 20% para publicações de outras Editoras
Universitárias.

PROGRAMA

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO

INDICADORES
UTILIZADOS

{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (Tanto para as metas físicas
quanto para as financeiras)

AÇÃO
–
1073.4002.26232
Assistência
ao
Educando do Ensino
de Graduação

TIPO

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

400

500

626.730,00

625.935,10

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

125%

99,87%

Ação Orçamentária
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FINALIDADE

Apoiar os estudantes do ensino de graduação, mantendo, a critério da
instituição, os restaurantes universitários, as casas de estudantes, e a
assistência médico-odontológica.

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

26232-Universidade Federal da Bahia

PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROAE
PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Pró-Reitor

Aluno Assistido

Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre
outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o
aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola.
Avaliação do Desempenho:
Apesar de o volume de investimentos ter sido insuficiente para o atendimento de todas as demandas
dos estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica, foi possível assegurar a
manutenção do serviço de bolsa-alimentação com garantia de gratuidade para todos os estudantes
atendidos nos programas de moradia da UFBA. Destacam-se neste sentido o aumento 350 estudantes
atendidos nos programas de moradia no ano de 2007 para 500 no ano de 2008. Tal expansão só foi
possível com o comprometimento de recursos próprios do orçamento da universidade no pagamento
das bolsas para os estudantes.
A modalidade de bolsa moradia tem apresentado ampla aceitação por parte dos discentes e desde o
ano de 2008 tem sido o programa de apoio social mais demandado da UFBA.
A discussão de aplicação do Plano Nacional de Assistência Estudantil trouxe para a UFBA a
possibilidade efetiva de superar em 2009 os obstáculos apresentados no ano de 2008, uma vez que
prevê amplo investimento em programas de moradia e alimentação, com promessa de expansão
correspondente às expectativas institucionais projetadas para a execução orçamentária de 2009.
As metas físicas e financeiras do ano de 2008 foram plenamente alcançadas, ressaltando que houve
superação na medida em que foram investidos recursos da SESU e SECAD/MEC para a manutenção de
programas de permanência dentro da política de ações afirmativas da UFBA.
PROGRAMA

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO

INDICADORES
UTILIZADOS

{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (Tanto para as metas fisicas
quanto para as financeiras)

AÇÃO
–
1073.4004.26232
Serviço à comunidade
por meio da Extensão
Universitária

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

19.200

22.705

415.936,00

415.407,65

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

118,25%

99,87%

TIPO

Ação Orçamentária

FINALIDADE

Oportunizar ao aluno universitário a consolidação dos conhecimentos com a
prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a
prestação de serviços sociais e integração entre a Instituição e a
comunidade.
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UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)
ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

Universidade Federal da Bahia
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Pró-Reitor
Pessoa Beneficiada

Realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos humanos; promoção de congressos,
seminários e simpósios científicos e culturais; desenvolvimento de programas de assistência social a
comunidades carentes; e implementação de ações educativas e culturais, além da manutenção da
infra-estrutura da extensão universitária para garantir o seu funcionamento.
Avaliação de Desempenho
Durante o ano de 2008 a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) conseguiu alcançar importantes metas
estabelecidas para o período, configurando importantes avanços no Plano de Ação da Extensão
Universitária para a gestão 2006-2010, aprovado pela Câmara de Extensão. A avaliação sobre o
cumprimento das referidas metas é positiva, especialmente no que se refere à qualificação do setor
de registro, ao aumento do número de ações de extensão, à criação de novos projetos e programas
permanentes, à promoção e apoio a importantes eventos acadêmicos e ao fortalecimento de
programas já existentes, como o UFBA em Campo – Atividade Curricular em Comunidade e o Fórum
Comunitário de Combate à Violência.
A principal estratégia adotada pela equipe da PROEXT foi apoiar e firmar parcerias institucionais
(públicas e privadas) e concorrer a editais públicos para implementação e consolidação de
programas e projetos criados nos anos anteriores e no ano corrente, o que favoreceu ao aumento do
número de ações de extensão direta ou indiretamente vinculadas à Pró-Reitoria, tais como:
1) Ampliação do Programa UFBA em Campo – Atividade Curricular em Comunidade (ACC) – que
contou pela primeira vez com recursos próprios da Universidade. Pode-se constatar um incremento
de 60% em torno do número de novos projetos/disciplinas de ACC entre o início de 2007 até o final
de 2008.
2) Expansão das atividades do Fórum Comunitário de Combate à Violência (FCCV). Em 2008, o FCCV
instalou-se na PROEXT e contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à
Pobreza do Estado da Bahia.
3) Realização do Seminário Escola Nova – Parceria com o Instituto Anísio Teixeira/Secretaria da
Educação do Estado da Bahia, o Projeto Escola Nova e seus editais foram concebidos com o apoio da
PROEXT, daí resultando um seminário de caráter estadual e vários documentos elaborados por
professores da Proext.
4) Concepção e Elaboração da Exposição UFBA Universidade Nova: Patrimônio Cultural do Brasil.
Exposição itinerante que foi instalada inicialmente no Shopping Iguatemi, no mês de agosto, marcou
o aniversário de 60 anos da UFBA e os 200 anos de ensino superior no Brasil, iniciado na Bahia em
1808 com a Escola Cirúrgica.
5) Realização da Calourosa 2008 - Evento criado pelo atual Reitorado em substituição ao trote, já
virou “tradição”. Mobiliza milhares de pessoas anualmente e destina-se a propiciar o primeiro
contato positivo do estudante com a Instituição.
6) Ações de Esporte e Lazer - Neste ano as atividades desenvolvidas na área de Esporte e Lazer
passaram a ser agregadas em um Programa Permanente “UFBA EM AÇÃO”.
7) Realização do I- Seminário Interativo Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA – O evento teve como
objetivo principal estabelecer uma relação dialógica entre a universidade e a sociedade, através da
criação de espaços interativos com múltiplas organizações sociais, atuantes no campo da educação,
cultura, meio ambiente, cidadania, entre outros.
Ainda devem ser citadas como importantes ações vinculadas à PROEXT, em 2008: a Criação do
Núcleo de Agroecologia da UFBA, em Itanagra no Litoral Norte do Estado, com apoio do CNPQ; a
formalização de parceria com o Ministério da Educação, visando a constituição da Rede Básica de
Educação em Direitos Humanos; O fortalecimento na UFBA do Programa de Ações Integradas e
Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto – Juvenil no Território Brasileiro – PAIR, da
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Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República; a assinatura do convênio
amplo do Projeto UFBA Ecológica e a Fundação France Liberté; a ampliação do Projeto de Educação
em Ciência e Tecnologia para Escolas de Ensino Fundamental do Município de Candeias e o Projeto
ECOSMAR (na Ilha de Matarandiba), ambos financiados pela DOW Brasil. Tendo sido este último
premiado pela 5ª edição do TOP SOCIAL, o mais importante prêmio de Responsabilidade Social do
Norte e Nordeste, promovido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas da Bahia,
Associação Comercial da Bahia e Associação Brasileira de Agências de Publicidade.
A meta de intensificar e facilitar o processo de registro das atividades de extensão também foi
satisfatoriamente atingida, com a implantação do novo Sistema de Registro e Acompanhamento das
Atividades de Extensão – o SIATEX. Esta ação permitiu a modernização e qualificação desse setor na
PROEXT, pois com o novo sistema, desde setembro de 2008, a solicitação de registro, a tramitação
dos processos e envio de relatórios de atividades de extensão passaram a ser feitos por via
eletrônica, de forma mais ágil, segura e econômica (não há mais gasto com papel, impressão,
correios etc.). Antes da implantação do SIATEX, tínhamos computado o registro de 568 atividades de
extensão (sendo 503 de caráter eventual e 65 de caráter permanente). Se considerarmos as mais de
150 propostas de registro de novas atividades inseridas no novo Sistema, no último período do ano
corrente, e que não foram ainda registradas pela PROEXT, vamos observar um aumento significativo
de 26% para o ano de 2008.
O esforço da gestão pelo registro das atividades de extensão da UFBA foi mantido em 2008,
especialmente pela estratégia de condicionar o apoio institucional à atividade/projeto/evento à
confirmação do seu registro junto à PROEXT, seguindo normas internas. Além disso, foram
intensificados contatos com professores, chefes de departamento e dirigentes no intuito dos
mesmos formalizarem suas atividades de extensão. Pode-se ainda acrescentar como medidas de
incentivo ao registro da extensão, dois fatos: maior apoio logístico àquelas atividades que tinham
sido oficialmente registradas e maior agilidade na tramitação interna do processo de registro e da
certificação dessas atividades.
No que se refere ao apoio logístico às ações registradas na PROEXT, nossa agenda mensal, o
Acontece Extensão, se consolidou como importante instrumento de divulgação das atividades de
extensão realizadas pela UFBA.
O apoio financeiro concedido às ações de extensão em 2008, através do recolhimento das taxas
PROEXT foi significativamente superior em comparação ao ano anterior. O valor total de recursos
disponibilizados foi de 46.992,09 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e nove
centavos), representado um aumento de 65% em relação a 2007.
Entre as metas não atingidas ou parcialmente atingidas em 2008, vale destacar a não implantação
da Rede de Extensão Universidade Livre, com seus programas nucleares: Universidade de Verão,
Universidade Popular e UFBA Indígena e Quilombola.
Outras ações sofreram descontinuidade ou não puderam ser satisfatoriamente desenvolvidas, como
aquelas referentes ao Projeto Nova Escola e o oferecimento de 48 novos projetos de ACC, porque
encontraram obstáculos de ordem burocrática e política, principalmente em razão da não
viabilização dos convênio entre a UFBA e a Secretaria da Educação e a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza.
PROGRAMA

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO

UNIDADE/ÓRGÃO

BIBLIOTECA CENTRAL

INDICADORES
UTILIZADOS

{META PREVISTA / META REALIZADA} * 100 (Tanto para as metas físicas
quanto para as financeiras)

AÇÃO
–
1073.4008.26232
Acervo bibliográfico
destinado
às
Instituições

TIPO

Meta Física

Meta Financeira

Previsão

Execução

Previsão

Execução

4000

3664

207.968,00

207.968,00

Execução/Previsão %

Execução/Previsão %

91,60 %

100%

Ação Orçamentária
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FINALIDADE

Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilização e ampliação do
acervo bibliográfico das Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais
de Ensino, para melhoria da qualidade do ensino de graduação.

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL
UNIDADE(s)
EXECUTORA(s)

26232-Universidade Federal da Bahia

ÁREAS RESPONSÁVEIS
POR GERENCIAMENTO
OU EXECUÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DA AÇÃO A
NÍVEL LOCAL
PRODUTO (Bem ou
Serviço):
Descrição da Ação

BIBLIOTECA REITOR MACEDO COSTA

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFBA / BIBLIOTECA REITOR MACEDO COSTA

Diretora

VOLUME DISPONIBILIZADO

Aquisição de bibliografia básica para o ensino de graduação. Ordenação, catalogação, manutenção
de sistemas informatizados, limpeza, manutenção e recuperação do acervo.
Avaliação do Desempenho:
AÇÃO

RESULTADOS
ALCANÇADOS

Aplicação do recurso no
valor de R$ 138.108, 62
(Centro e trinta e oito
mil, cento e oito Reais
e sessenta e dois
centavos), através do
Pregão
16-2007
(registro de preço).

Efetivação da compra
de 808 títulos de livros
e 1.749 exemplares,
referente ao valor de
R$ 138.108,62 (Cento e
trinta e oito mil, cento
e oito Reais e sessenta
e dois centavos.

Aquisição de 10.000 exemplares de Licitação do material
livros para as Bibliotecas da UFBA.
Bibliográfico através do
Pregão 57-2008, no
valor de R$ 319.979,41
(Trezentos e dezenove
mil,
novecentos
e
setenta e e nove Reais
e quarenta e hum
centavos).

Efetivação da compra
no
valor
de
R$
319.979,41 (Trezentos
e
dezenove
mil,
novecentos e setenta e
nove Reais e quarenta e
hum centavos), com
expectativa
de
recebimento de 1.601
títulos
e
5.601
exemplares.

META

Aplicação
de
R$ Aquisição de itens de
43.674,47 (Quarenta e consumo e prestação
três mil, seiscentos e de serviços.
setenta e quatro Reais
e quarenta e sete
Material de consumo: manutenção
centavos)
nas
do SIBI e da Biblioteca Reitor Macedo
necessidades do órgão,
Costa nas suas demandas de serviços
recursos provenientes
e consumo.
do Tesouro Nacional.

OBSERVAÇÕES

Total de recursos adquiridos
para compra de material
bibliográfico para o SIBI no
valor
de
R$
458.087,93
(Quatrocentos e e cinquenta e
oito mil, oitenta e sete Reais e
noventa e três centavos), sendo
que R$207.968,00 (Duzentos e
sete mil, novecentos e sessenta
e oito Reais) são recursos do
MEC e R$ 250.119, 93 (Duzentos
e cinquenta mil, cento e
dezenove Reais e noventa e três
centavos) são recursos próprios
da UFBA , injetados com a
finalidade de alcançar a meta
planejada,
devido
à
reestruturação do currículos e
criação
de
novos
cursos
noturnos.

Material
permanente
foi
adquirido através da PROPLAD,
sendo necessário para 2009 a
liberação de recursos para
compra através do SIBI para
todas as Bibliotecas.
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Aplicação R$ 3.503,50
(Três mil, quinhentos e
três Reais e cinquenta
centavos)
nas
necessidades
dos
serviços,
valor
proveniente
de
recursos próprios.
Implantação
do
Programa
de
Capacitação para os
Técnico-Administrativos
do SIBI

Instituição por meio da
Portaria Nº. 013/2008
da
Comissão
para
acompanhar
a
organização, planejar e
o
desenvolver
o
Programa
de
Capacitação
dos
Técnicos do Sistema de
Bibliotecas da UFBA,
junto à Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
de
Pessoas e Centro de
Desenvolvimento
Humano
(PRODEP/CDH).

Promoção do Workshop
As
Instituições
de
Capacitar os bibliotecários do SIBI na Ensino Superior (IES) da
mais recente versão do software Bahia interagindo com
Pergamum,
recurso
de o Pergamum.
gerenciamento de acervos do SIBI.

Atualização
dos
conhecimentos
dos
bibliotecários do SIBI na
mais recente versão do
Sistema de gestão de
Bibliotecas Pergamum.

Implantação
de
Coordenações
responsáveis
pelas
Apoiar
as
atividades
de atividades
processamento técnico do corpo de concernentes em cada
bibliotecários do SIBI.
área do conhecimento.

Consultoria técnica do
Departamento
de
Tratamento
da
Informação (DTI) aos
bibliotecários do SIBI.

Desenvolvimento
dos
módulos de aquisição e
de
periódicos
no
Aperfeiçoar
o
software
de Pergamum.
gerenciamento
de
Biblioteca
Pergamum
para
atender
às
necessidades do SIBI.

Planejamento
treinamentos
Administração
Pergamum ao
técnico do SIBI.

Transformação
da
modalidade de acesso
aos
acervos
da
Biblioteca
da
Politécnica de fechado
Implantar a modalidade de livre para aberto.
acesso aos acervos na Biblioteca da
Politécnica e na Biblioteca de da
Escola de Teatro.

Os usuários passaram a
ter a possibilidade de
dirigirem-se livremente
às
estantes
na
Biblioteca da Escola
Politécnica.

Oferecer, em parceria com a PróReitoria de Desenvolvimento de
Pessoas
e
Centro
de
Desenvolvimento
Humano
(PRODEP/CDH),
atividade
de
atualização profissional para o corpo
técnico do SIBI.

-

-

de
pela
do
corpo

Não foi possível a implantação
da modalidade de livre acesso
aos acervos na Biblioteca de
Teatro, pois sua estrutura física
não fornece condições para a
reformulação do espaço. Para a
mudança de configuração no
acesso às estantes, também são
imprescindíveis equipamentos
de
segurança
e
pessoal
suficiente
para
garantir
segurança e bom atendimento à
comunidade.
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Subsídio ao Projeto
Biblioteca
Solidária’,
que atende a 25
bibliotecas
comunitárias
distribuídas
pelos
bairros da cidade do
Salvador.

Doação
de
obras pertinentes
às
comunidades
dos
locais. No ano de 2008,
foram
doados
aproximadamente 800
volumes
de
obras,
entre
livros
e
periódicos,
privilegiando
a
informação
como
instrumento
para
transformação social;

Idealização
e
implantação
do
Projeto
Oficina
de
Formação de Leitores
Dom Quixote’.

- Desenvolvimento de
capacidades
técnica,
político-social
e
psicopedagógica
de
bolsistas do Programa
Permanecer, os quais
recebem
formação
específica nas áreas da
Psicopedagogia,
Antropologia Social e
Antropologia Cultural,
de maneira a atuarem
como formadores de
leitores em bibliotecas
comunitárias de bairros
carentes da cidade do
Salvador.
Numa
segunda etapa, será
proporcionada
formação de agentes
oriundos das próprias
comunidades.

Aprovação
pelo
Programa Permanecer
do Projeto ‘Biblioteca:
Espaço Sem Fronteiras’:
pelo qual foi possível a
inserção de 20 alunos
bolsistas advindos de
diversos
cursos
de
graduação da UFBA nas
atividades do SIBI.

Possibilidade
de
incentivo
ao
aprofundamento
do
aluno para a iniciação
científica, pela vivência
no universo profícuo de
saberes onde estão
inseridas as bibliotecas.

Alocação de pessoal
para
o
pleno
funcionamento
das
Bibliotecas
que
atendem
os
novos
cursos em todos os
turnos.

Oportunidade de acesso
aos
recursos
informacionais do SIBI
em horários flexíveis.

-

Colaborar
na
promoção
e
manutenção
de
atividades
de
extensão
que
possibilitem
a
articulação entre Universidade e
sociedade.

Ampliar o horário de atendimento
das Bibliotecas como forma de apoio
às atividades dos cursos a serem
implantados em consequência do
REUNI.

Manutenção
do
Programa
de
Treinamento
de
Calouros
2008,
realizados no início dos
letivos,
Incentivar a autonomia no uso dos semestres
produtos e serviços do SIBI pela tornando possível a
autonomia no uso dos
comunidade acadêmica.
produtos e serviços da
Biblioteca
Reitor
Macedo Costa (BRMC).

Participação
aproximadamente
discentes
atividades
orientação
treinamento.

de
mil
nas
de
e
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Oferta de orientação à
pesquisa na base de
dados do Portal de
Periódicos
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior (CAPES) para
alunos de graduação
pós-graduação.
Organizar e tratar o Arquivo Carlos
Ott,
além
de
digitalizar
os
documentos do Arquivo de Frederico
Edelweiss da Biblioteca do Centro de
Estudos Baianos (CEB).

Processamento técnico Disponibilização
de
do Arquivo Carlos OTT suporte informacional
e Arquivo de Frederico para pesquisadores.
Edelweiss
do
CEB,
tendo a perspectiva de
digitalização no ano de
2009.

Reparos
do
tipo:
higienização mecânica,
Preservar e conservar os suportes recuperação
e/ou
físicos
de
informação
que substituição da capa e
constituem as coleções do SIBI.
lombada, de folhas
rasgadas, do miolo,
entre outros.

Recuperação
de
aproximadamente 360
livros
(350
livros
didáticos
e
10
dicionários)
pela
Oficina de Pequenas
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2.4 DESEMPENHO OPERACIONAL
INDICADORES DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL – 2008 ( MODELO TCU )
1 – CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE
Tabela 1. Custo Corrente/ Aluno Equivalente = Custo Corrente /(AGE +APGTI+ ARTI) - 2008
DESPESAS - Ano 2008

Valor ( R$)

DESPESAS CORRENTES DA UNIVERSIDADE ( conta SIAFI 3300000)

( + )

65% DESPESAS DE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS – ( HUPES +CPPHO + MCO )
100% das despesas de Hospitais Universitários

( - )

67.498.698,41
103.844.151,40

APOSENTADORIAS E REFORMAS (Conta SIAFI n°3319001)

( - )

162.973.104,39

SENTENÇAS JUDICIAIS (Conta SIAFI n°3319091)

( - )

14.983.322,51

PENSÕES (Conta SIAFI n°3319003)

( - )

42.999.229,12

PESSOAL DOCENTE CEDIDO (com ônus)

( - )

205.338,85

PESSOAL TÉCNICO CEDIDO (com ônus)

( - )

320.755,34

AFASTAMENTO DE DOCENTES DO PAÍS/EXTERIOR PARA CAPACITAÇÃO

( - )

5.022.396,88

AFASTAMENTO DE TÉCNICOS DO PAÍS/EXTERIOR PARA CAPACITAÇÃO

( - )

361.759,24

CUSTO CORRENTE ( + ) ( - ) com Hospitais Universitários
CUSTO CORRENTE ( + ) ( - ) sem Hospitais Universitários
TOTAL DE ALUNO EQUIVALENTE = (AGE +APGTI+ ARTI)
AGE = 27.967 ;

APGTI = 5.912

; ARTI = 430
Custo Corrente / Aluno Equivalente com Hospitais
Universitários
Custo Corrente / Aluno Equivalente sem Hospitais
Universitários

762.153.743,56

467.789.129,80
431.443.676,80
34.309

13.634,59
12.575,23

Fontes: SPE/SIP – SGC - SUPAC – PRPPG - COREME - PROPLAD/ Setor de Orçamento

Custo Corrente =( Despesas Corr. da UFBA – ( 65% ou 100%) Hospitais Unv.) – ( Aposentadoria +
Sentenças Jud.+ Pensões + Afastamento de
Docentes e Técnicos para Capacitação +
Docentes e Técnicos Cedidos )
AGE = Aluno Equivalente na Graduação
AGE = Σ todos os cursos { (NDIX DPC) (1+Fator de Retenção) +((NI-NDI)/4) XDPC) } X ( Peso do grupo em que se insere o curso)
NDI = Número de Diplomados no ano letivo relativo ao exercício
NI = Número de Ingressantes no ano letivo relativo ao exercício
DPC = Duração padrão do curso ( SESu)
Fator de Retenção = segundo metodologia da SESu
APGTI = Aluno em Tempo Integral na Pós-Graduação ( 2 X Alunos de Mestrado + 2 X Alunos de Doutorado )
ARTI = Aluno em Tempo Integral na Residência Médica ( 2 X Alunos Residentes )
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2 – ALUNO TEMPO INTEGRAL / PROFESSOR EQUIVALENTE 40h
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 40h = (AGTI +APGTI+ ARTI) / Professor Equivalente
40h.
AGTI = Aluno Tempo Integral na Graduação
AGTI = Σ todos os cursos { (NDIX DPC) (1+Fator de Retenção) +((NI-NDI)/4) XDPC) }
APGTI = Aluno em Tempo Integral na Pós-Graduação( 2 X Matriculados no Mestrado + 2 X Matriculados no Doutorado )
ARTI = Aluno em Tempo Integral na Residência Médica ( 2 X Matriculados na Residência Médica)

Prof.Eqv.40h = DE +40h + ½ 20 h
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 40h = (21.140 / 1.857) ⇒ = 11,38
Tabela 2. Aluno Tempo Integral - Pós-Graduação e Residência Médica - 2008
Alunos – Ano 2008
Mestrado (1º semestre = 2.000 ; 2º semestre = 1.702)
Doutorado (1º semestre = 1.096; 2º semestre = 1.113)

Média = 1.851
Média = 1.105

Peso

Quantitativo

2

1.851

2

1.105

Total de Alunos de PG ( APG )

2.956

Total de Alunos de PG. Tempo Integral (APG TI ) = (2 x M)+(2 x D)

-

5.912

Total de Alunos da Residência Médica - AR

2

215

Aluno Tempo Integral - Residência Médica (AR TI ) = 2x R

-

430

Total de Alunos de PG.Tempo Integral + Residência Médica Tempo Integral

-

6.342

Alunos da Graduação Tempo Integral - AGTI

-

14.798

Aluno em Tempo Integral - Graduação + PG + Residência Médica
( AGTI ) + ( APG TI ) + ( AR TI )

-

21.140

Fonte: SGC- SUPAC - CPD – PRPPG – COREME
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Tabela 3 . Docentes por Regime de Trabalho -2008
Regime de Trabalho/Quantitativo
Docentes – Ano 2008
20h

40h

DE

Total

Quadro Permanente

252

194

1.322

1.768

Equivalente 40h. do Quadro ( + )

126

194

1.322

1.642

Quadro Permanente Afastados para Capacitação ( - )

6

11

123

140

Equivalente 40h. do Quadro Afastados / Capacitação
(-)

3

11

123

137

Quadro Permanente Cedidos para outros Órgãos (-)
( com e sem ônus)

4

1

21

26

Equivalente 40h. do Quadro Cedidos
(-)

2

1

21

24

Prestadores de Serviços - Substitutos ( + )

412

167

3

582

Equivalente 40h. Prestadores de Serviços
(+)

206

167

3

376

327

349

1.181

1.857

Total Docentes Eqv. 40h
(+)( - )
(Quadro + Substitutos – Afastados e Cedidos)
Fonte: SPE /SIP ( 31.12.2008)

3 – ALUNO TEMPO INTEGRAL /FUNCIONÁRIO Eqv. 40h
Aluno Tempo Integral /Funcionário Eqv. 40h = (AGTI +APGTI+ ARTI)/Funcionário Equivalente 40h
Funcionário Eqv.40h = (44h X 1,1) +( 40h X1,0 ) + (30h X 0,75)+ (24h X 0,6) + (20h X 0,5)
Aluno Tempo Integral = 21.140
Funcionário Eqv.40h com Hospitais = 3.793
Funcionário Eqv.40h sem Hospitais = 2.515
Aluno Tempo Integral /Funcionário Eqv. 40h com Hospitais = 21.140 / 3.793 ⇒ = 5,57
Aluno Tempo Integral /Funcionário Eqv. 40h sem Hospitais = 21.140 / 2.515 ⇒ = 8,41
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Tabela 4 . Funcionários por Regime de Trabalho-2008

Regime de Trabalho/Quantitativo

Funcionários – Ano 2008
20h

24 h

30h

40h

44h

Total

Quadro Permanente com Hospitais *

110

71

38

3.119

0

3.338

Quadro Permanente sem Hospitais

14

52

12

1.920

0

1.998

Equiv. 40h. do Quadro com Hospitais

55

42,6

28,5

3.119

0

3.245,1

Equiv. 40h. do Quadro sem Hospitais
(+)
Quadro Permanente
Afastados para Capacitação

7

31,2

9

1.920

0

1.967,2

0

1

0

12

0

13

0

0,6

0

12

0

12,6

3

0

0

23

0

26

1,5

0

0

23

0

24,5

0

0

0

0

532

532

0

0

0

0

585,2

585,2

53,5

42

28,5

3.084

585,2

3.793

5,5

30,6

9

1.885

582,5

2.515

Equivalente 40h.do Quadro
Afastados/ Capacitação
(-)
Quadro Permanente Cedidos para
outros Órgãos (com e sem ônus)
Equivalente 40h. do Quadro Cedidos
(- )
Prestadores de Serviços
Vigilância Portaria e Limpeza
(Sem postos dos Hospitais )
Equivalente 40h. Prestadores de
Serviços
(+)
Total Funcionário Eqv. 40h
(+)(-)
com Hospitais
Total Funcionário Eqv. 40h
(+)(-)
sem Hospitais
Fonte: SPE /SIP SAD em (31.12.2008)
* Incluídos docentes de 1° e 2° graus

4 - FUNCIONÁRIO Eqv. 40h/PROFESSOR Eqv.40h = 3.793 / 1.857 ⇒ 2,04 com funcionários dos
Hospitais
4.1 FUNCIONÁRIO Eqv. 40h/PROFESSOR Eqv.40h = 2.515 / 1.857 ⇒ 1,35 sem funcionários dos
Hospitais
5 – GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL (GPE) – GRADUAÇÃO
GPE = Alunos Tempo Integral na Graduação (AGTI) / Aluno Matriculados na Graduação ( AG )
GPE = 14.798/ 23.970 ⇒ = 0,62

36

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
Tabela 5. Alunos da Graduação - 2008
Alunos - Graduação (AG e AGTI)

Quantitativo

Matriculados ( AG
(1º Sem = 24.075; 2º sem = 23.865 ; Média = 23.970 )

23.970

Aluno em Tempo Integral - AGTI

14.798

Fonte: SUPAC - SGC – CPD

6 – GRAU DE ENVOLVIMENTO NA PÓS-GRADUAÇÃO - GEPG
GEPG = APG / (AG+APG )
GEPG = 2.956 / 26.926 ⇒ = 0,11
APG = Alunos Matriculados ( Mestrado + Doutorado )
AG = Alunos Matriculados na Graduação
Tabela 6. Alunos da Graduação e Pós-Graduação -2008
Quantitativo

Alunos – Graduação e Pós-Graduação
Matriculados na Graduação - Média
Matriculados na Pós-Graduação (Mestrado + Doutorado )

( AG )

23.970

( APG)
2.956

Médias Mestrado = 1.851; Doutorado = 1.105

Total de Alunos (Graduação + PG.)

26.926

Fonte: SGC - CPD - PRPPG
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Tabela 7. Conceito CAPES na Pós- Graduação - Ano 2008
Conceito Curso
Nº
Programa
Mestrado* Doutorado

Conceito
Programa

1

Saúde Coletiva

6

6

6

2

Medicina e Saúde

6

6

6

3

Artes Cênicas

6

6

6

4

Patologia Humana

6

6

6

5

Arquitetura e Urbanismo

6

6

6

6

Química

5

5

5

7

Administração

5

5

5

8

Comunicação e Cultura Contemporâneas

5

5

5

9

Letras Linguística

5

5

5

10

Ensino da Filosofia e História das Ciências

5

5

5

11

Biotecnologia

-

5

5

12

Ciências da Saúde

5

5

5

13

Música

5

5

5

14

Difusão do Conhecimento

-

4

4

15

Engenharia Industrial

4

4

4

16

Energia e Ambiente

-

4

4

17

Ciência da Computação

-

4

4

18

Geologia

4

4

4

19

Enfermagem

4

4

4

20

Ciências Filosóficas

4

4

4

21

Ciências Sociais Aplicada

3

-

3

22

Ciências Sociais

4

4

4

23

Cultura e Sociedade

4

4

4

24

Direito

4

4

4

25

Educação

4

4

4

25

4

4

4

27

Estudos Étnicos e Africanos
Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres
Gêneros e Feminismo

4

4

4

28

História

4

4

4

29

Psicologia

4

4

4

30

4

4

4

31

Antropologia
Engenharia Química – Processos Químicos e
Sistemas Químicos

-

4

4

32

Odontologia (Doutorado Integrado)

-

4

4

33

Odontologia

3

-

3

34

Geofísica

4

4

4

35

Geografia

4

-

4

36

Mecatrônica

4

4

37

Ecologia e Biomunitoramento

4

4

38

Imunologia

4

4

4

4
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Nº

Cont...
Conceito Curso

Programa

Conceito
Programa

Mestrado*

Doutorados

4

38

Ciência Animal nos Trópicos

4

40

Ciência da Informação

4

-

4

4

41

Economia

4

-

42

Artes Visuais

4

-

4

43

Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas

4

4

4

44

Filosofia

4

-

4

45

Diversidade Animal

3

-

3

46

Dança

3

-

3

47

Física

3

4

4

48

Saúde Ambiente e Trabalho

3

-

3

49

Alimentos, Nutrição e Saúde

3

-

3
3

50

Ciências de Alimentos

3

51

Engenharia Ambiental Urbana

3

-

52

3

4

4

53

Engenharia Elétrica
Engenharia Química – Processos e Sistemas
Químicos

3

3

54

Matemática

3

-

55

Geoquímica Petróleo e Ambiente

3

-

3

56

Contabilidade

3

-

3

3

3
Soma Conceitos
Média dos Programas =
Programas =
4,10
233

Número de Programas = 56

Fonte: PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(*) Não incluídos os Mestrados Profissionalizantes conforme documento de orientação de cálculo TCU/2009

8 – ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE – IQCD
IQCD = (5D + 3M +2E +G ) / ( D +M +E + G )

Tabela 8. Docentes por Titulação
Quadro
DOCENTES - 2007
Permanente
(+)

Substitutos
(+)

Quadro
Afastados *
( - )

Quadro
Cedidos*
( - )

Total
(+)( - )

Doutores (D)

(peso 5 )

1.093

0

79

21

993

Mestres (M)

(peso 3 )

472

5

58

5

414

Especialistas (E) (peso 2 )

94

2

2

0

94

Graduados (G)

109

575

1

0

683

1.768

582

140

26

2.184

(peso 1 )

Total de Docentes

IQCD ( + ) ( - ) = 3,24
Fonte: SPE/SIP em (31/12/2008)

39

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
9 - TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO – TSG
Expressa a relação entre o número total de diplomados por curso, no ano base t e o número total de
ingressantes em (t-i) , sendo que i varia de acordo com o tempo médio de conclusão de cada curso
TSG =∑
∑ Diplomados t / ∑ Ingressantes (t-i)
Tabela 9. Diplomados e Ingressantes
Diplomados (t) e Ingressantes (t-i)

Quantitativo

∑ Diplomados t (2008)

2.532

∑ Ingressantes (t-i )

4.490
TSG

0,56

Fonte: SGC - SUPAC – CPD - Diplomados atualizado em 5/02/2009

Tabela 10. Resumo dos Indicadores - UFBA 2008 (Modelo TCU)
Item
INDICADORES DA UFBA - Ano 2008
1
CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE com Hospitais Universitários

Cálculo
13.634,59

2

CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE sem Hospitais Universitários
ALUNO TEMPO INTEGRAL / PROFESSOR Eqv.40h

12.575,23
11,38

3

ALUNO TEMPO INTEGRAL / FUNCIONÁRIO Eqv.40h com func. Hospitais

5,57

4

ALUNO TEMPO INTEGRAL / FUNCIONÁRIO Eqv.40h sem func. Hospi
FUNCIONÁRIO Eqv.40h com Hospitais / PROFESSOR Eqv.40h

8,41
2,04

5

FUNCIONÁRIO Eqv.40h sem Hospitais / PROFESSOR Eqv.40h
GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL – GPE

1,35
0,62

6

GRAU DE ENVOLVIMENTO COM PÓS-GRADUAÇÃO - GEPG

0,11

MÉDIA ARITMÉTICA DOS CONCEITO CAPES DOS PROGRAMAS DE PG

4,10

8

INDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE - IQCD

3,24

9

TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO – TSG

0,56

7

Obs: Cálculos conforme documento Orientações para cálculo dos Indicadores de Gestão decisão TCU 408/2002- Plenário e Acórdãos nº
1043/2006 e nº 2167/2006- Plenário Tribunal de Contas da União - Versão revisada janeiro de 2009

AVALIAÇÃO DOS INDICADORES
Item 1.0 – Custo corrente/aluno equivalente
A criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), durante o ano de 2006 cujo
embrião foi a Escola de Agronomia da UFBA, continuará a interferir, por alguns anos na avaliação da
série histórica dos indicadores. Quatro cursos da UFBA, assim como estudantes, professores e
funcionários da Escola de Agronomia passaram a pertencer à UFRB o que modifica as referências
históricas.
Também interfere na série história a criação dos campi de Vitória da Conquista e Barreiras, uma vez
que os novos cursos passaram a admitir estudantes, mas ainda não há tempo para formaturas. Além
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disso, as relações Aluno/Professor e Aluno/Funcionário nos mesmos só atingirão as médias previstas
quando os cursos estiverem integralizados.
Apesar disso, os únicos indicadores da UFBA que pioraram foram os relativos ao custo aluno (itens
1.0 e 1.1) o que é devido ao aumento da dotação de custeio da Universidade uma vez que o número
de estudantes matriculados cresceu entre 2006 e 2007 apesar da exclusão daqueles que passaram a
pertencer à UFRB. Todos os demais indicadores melhoraram.
Item 2 – Aluno Tempo Integral/Professor Equivalente
O pequeno aumento desse índice decorre do aumento do número de estudantes da Universidade que
tem ocorrido nos últimos anos, apesar das interferências referidas no item anterior. Mantida a base
anterior de referência o aumento no indicador é mais significativo. (No ano de 2004 ocorreu uma
longa greve docente a qual implicou em substancial redução do número formandos, interferindo
bastante nos índices de 2004 e 2005).
Item 3 - Aluno Tempo Integral/Funcionário Equivalente
Este índice apresentou um aumento substancialmente maior em decorrência do aumento do número
de estudantes sem a correspondente nomeação de novos Servidores Técnicos Administrativos.
Item 4 - Funcionário Equivalente/ Professor Equivalente
Também esse índice aumentou. O aumento percentual do número de professores é mais próximo do
aumento do número de estudantes do que o de Servidores Técnicos Administrativos.
Item 5 – Grau de Participação Estudantil
Esse índice cresceu substancialmente em relação ao ano anterior após dois anos de declínio por
influência dos prejuízos decorrentes da greve de 2004. O crescimento do número de estudantes e
ajuste de currículos e de horários dos cursos interferem na melhoria do indicador.

2.4.1 EVOLUÇÃO DE GASTOS GERAIS
Descrição
1. Passagens
2. Diárias e ressarcimento de
despesas com viagens
3. Serviços Terceirizados
3.1 Publicidade
3.2 Vigilância, Limpeza e
Conservação.
3.3 Tecnologia da Informação
3.4 Outras Terceirizações
3.5 Suprimento de Fundos
4. Cartão de Crédito Corporativo
TOTAL

2006
47.589,56

Ano
2007
331.132,27

2008
666.693,11

410.580,90

378.054,20

528.075,62

458.170,46
0

709.186,47
0

1.194.768,73
0

10.645.946,20

13.310.982,84

12.391.729,34

884.774,64
1.985.586,78
483.568,56
20.331,87
14.478.378,51

1.039.816,58
2.312.177,59
456.056,50
14.811,51
17.843.031,49

1.001.404,16
2.356.043,21
422.808,72
5.028,73
17.371.782,89

3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO DE RECURSOS
Não houve ocorrências no período.
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4. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO POR ANO DE INSCRIÇÃO NO SIAFI

Ano de
Inscrição

RP PROCESSADOS
Inscritos

Cancelados

Pagos

RP NÃO-PROCESSADOS
A Pagar

Inscritos

Cancelados

Pagos

A Pagar

2007

9.918.370,61

9.827.693,93

90.676,68

60.199.437,11

563.278,73

24.644.038,29

6.302.461,33

2006

19.900.285,09

19.493.831,39

406.453,70

31.259.682,22

579.194,64

12.435.940,74

141.530,93

2005

4.337.300,49

3.475.657,07

861.135,57

13.074.833,75

209.321,18

4.054.276,37

515.192,09

Total

34.155.956,19

32.797.182,39

1.358.265,95

104.533.953,08

1.351.794,55

41.134.255,40

6.959.184,35
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5. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS
(RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO
Gestão de Contratos e Convênios Acadêmicos
Em 2008 foram firmados 1.514 acordos, sendo 1.080 convênios e contratos novos e 434 termos
aditivos a instrumentos anteriormente assinados, número semelhante ao ano anterior apresentando
um aumento de apenas 4%.
Tabela 1 - Gestão de Contratos e Convênios Acadêmicos
TIPO

CONVÊNIOS

CONTRATOS

NACIONAIS

879

Órgãos Federais

TERMOS ADITIVOS

TOTAL

CONVÊNIOS

CONTRATOS

137

358

63

1437

174

16

80

6

276

Órgãos Estaduais

51

18

34

5

108

Órgãos Municipais

9

6

15

Empresas Privadas

96

24

30

9

159

Fundações,
Associações etc

549

73

199

43

864

531

30

193

724

FAPESB
OUTROS
INTERNACIONAIS
TOTAL

18

73

6

63

1

13

942

138

371

43

140
77

63

1514

Apenas 736 acordos envolveram recursos, dos quais, 542 foram provenientes de apoio direto ao
pesquisador: 531 da FAPESB, fundação estadual, para apoio a projetos de pesquisa, viagens de
professores para apresentação de trabalhos técnicos, realização de eventos da Universidade, além
de concessão de bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado; 10 da CAPES e 1 do CNPq.
Os recursos recebidos pela UFBA foram da ordem de 34 milhões em apoio a projetos de pesquisa e
extensão, sendo 16 milhões descentralizados pelo Governo Federal e o restante proveniente de
órgãos públicos, estaduais e municipais, e de empresas privadas, conforme tabelas a seguir. Um
acordo foi firmado com o Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, com
recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, no valor de R$53.832.571,66 para prestação de serviços
pelo Hospital Ana Nery, atualmente sob a responsabilidade da UFBA (Tabelas 3).
Foram firmados também 74 acordos, no montante de aproximadamente de R$ 28,4 milhões, em que
a FAPEX – Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão figura como interveniente ou como convenente
tendo a UFBA como executora, casos em que os recursos são depositados diretamente na fundação
de apoio, discriminados na Tabela 4.
Dos recursos recebidos a UFBA contratou a FAPEX, única fundação de apoio atualmente
credenciada, para administrar 55 novos projetos de pesquisa e extensão e aditou em valor 13
contratos firmados anteriormente, em conformidade com a Lei 8958 de 20.12.94 e seu Decreto
5.205 de 14.09.2004. Nenhum convênio foi assinado em 2008 tendo sido aditado em valor e prazo
um já existente. É importante salientar que quando os recursos são provenientes de Termos de
Cooperação com o Governo Federal ou de Convênios não há pagamento de taxa administrativa ou
similar prevista. A Tabela 5 contempla todos os contratos firmados em 2008 e o aditivo ao Convênio
em apoio ao projeto “Implantação do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar”.
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Tabela 2 - RECURSOS RECEBIDOS 2008 - GOVERNO FEDERAL
ITEM

ÓRGÃO

REFERÊNCIA

VIGÊNCIA

1

FNS

PORT. 738

2008/2009

2

FNS

636764

3

FNS

4

OBJETO

LIBERADO

EXECUTADO

OBSERVAÇÃO

PORTADORES DE HEPATITES VIRAIS I

19.500,00

17.421,18

26.12.2009

PORTADORES DE HEPATITES VIRAIS II

370.600,00

222.000,00

PORT. 652

2008/2009

ATENDIMENTO ALTA COMPLEXIDADE EM HEPATOLOGIA

163.183,40

65.534,48

FNS

635400

2008/2009

PROJ. LEISCHMANIOSE TEGUMENTAR

200.000,00

111.156,00

5

FNS

637758

2008/2009

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ORTOPEDIA DO HUPES

1.641.400,00

1.549.339,94

6

FNS

632092

31.08.2009

ACIDENTES DE TRABALHO - SAÚDE DO TRABALHADOR

544.229,36

544.229,36

7

FNS

PORT. 698

2008/2009

PROJ. FARMÁCIAS VIVAS

37.500,00

37.500,00

8

FNS

PORT. 697

31.12.2009

PROJ. CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

226.000,00

226.000,00

9

FNS

636381

2008/2009

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

563.196,90

563.196,90

10

FNS

579971

31.12.2009

OBSERVATÓRIO NORDESTINO COMBATE ÀS DROGAS

146.576,00

146.109,02

11

FNS

PORT. 460

2008

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM ÂMBITO HOSPITALAR

39.000,00

39.000,00

12

FNS

576583

31.12.2009

CURSO PSICOATIVOS: SEUS USOS E USUÁRIOS

130.000,00

130.000,00

Transf. FAPEX - Contrato 001/09

13

FNS

637338

30.12.2009

DOENÇAS HEMATOLÓGICAS E FALCIFORMES

561.200,00

561.200,00

Transf. FAPEX - Contrato 108/08

14

FNS

PORT. 702

2008/2009

PROJ. PRÓ-SAÚDE NA UFBA (FARM/ODO/ENF/NUT)

959.998,00

126.790,00

15

FNS

PORT. 550

31.12.2009

CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA SOCIAL

500.934,00

500.934,00

Transf. FAPEX - Contrato 114/08

16

FNS

637150

31.12.2009

PROJ. CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

970.000,00

970.000,00

Transf. FAPEX - Contrato 97/08

17

FNS

637143

2008/2009

PRÓ-SAÚDE NA UFABA - VITÓRIA DA CONQUISTA

75.390,05

56.234,65

Transf. FAPEX - Contrato 107/08 (parte)

Transf. FAPEX - Contrato 77/08

Transf. FAPEX - Contrato 88/08

Transf. FAPEX - Contrato 112/08 (parte)
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Continuação...
ITEM

ÓRGÃO

REFERÊNCIA

VIGÊNCIA

18

FNS

637138

15.06.2010

19

FNS

637178

20

FNS

21

OBJETO

LIBERADO

EXECUTADO

OBSERVAÇÃO

CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA

222.129,09

222.129,09

Transf. FAPEX - Contrato 106/08

2008/2009

SERVIÇOS DE UNIADES DE HEMOTERAPIA

786.340,00

786.340,00

636800

2008/2009

PROG. PRÓ-SAÚDE II UFBA ODON,ENF,FONO,FAR,NUT.

122.086,00

122.086,00

FNS

636801

23.12.2010

PROJ. DOENÇAS HEMATOLÓGICAS - CAPACITAÇÃO.

1.436.000,00

1.436.000,00

Transf. FAPEX - Contrato 95/08

22

FNS

636384

27.12.2009

AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPACITAÇÃO

401.193,38

401.193,38

Transf. FAPEX - Contrato 100/08

23

FNS

PORT. 699

2008/2009

PROJ. COMUNIDADES PESQUEIRAS BAÍA TODOS SANTOS

50.000,00

50.000,00

24

FNDE

L. 11647

31.08.2009

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICÍPIO SALVADOR

100.440,00

100.440,00

Transf. FAPEX - Contrato 77/07

25

FNDE

L. 11647

31.12.2009

NUTRIÇÃO EM PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

360.000,00

359.961,50

Transf. FAPEX - Contrato 75/07

26

FNDE

L. 11647

2008/2009

FORMAÇÃO DE PROFESSORES UAB/EAD/NEAD

192.714,00

191.265,49

27

FNDE

L. 11647

30.04.2009

CONEXÕES DE SABERES - ESCOLA ABERTA

216.016,50

216.016,50

Transf. FAPEX - Contrato 39/07

28

FNDE

L. 11647

30.06.2009

23ª OLÍMPIADA DE MATEMÁTICA

40.000,00

40.000,00

Transf. FAPEX - Contrato 70/08

29

FNDE

L. 11647

11.03.2009

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PAR

328.811,65

328.811,65

Transf. FAPEX - Contrato 67/08

30

FNDE

L. 11647

31.12.2009

AÇÕES ARTICULADAS EM EDUCAÇÃO NA BAHIA

1.629.401,00

1.629.401,00

Transf. FAPEX - Contrato 115/08

31

FNDE

L. 11647

30.12.2009

QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

425.213,30

425.213,30

Transf. FAPEX - Contrato 113/08

32

FNDE

L. 11647

30.06.2009

CONEXÕES DE SABERES - DIÁLOGOS

210.000,00

210.000,00

Transf. FAPEX - Contrato 38/07

33

FNDE

L. 11647

30.09.2009

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA À DISTÂNCIA (UAB)

243.197,30

243.197,30

Transf. FAPEX - Contrato 96/08

34

FNDE

L. 11647

2008/2009

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA DE MÚSICA

227.500,00

161.795,99
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Continuação...
ITEM

ÓRGÃO

REFERÊNCIA

VIGÊNCIA

35

ME

PORT. 183

2008/2009

36

SEAP

PORT. 318

37

MCIDADES

38

OBJETO

LIBERADO

EXECUTADO

OBSERVAÇÃO

MILITANTES DO LAZER NO CAMPO E NA CIDADE

34.830,00

29.516,00

29.12.2009

BEIRADEIRAS DA MARÉ

51.624,00

50.824,00

Transf. FAPEX - Contrato 109/08

PORT. 558

30.09.2009

USEGEO - GEOPROCESSAMENTO MUNICÍPIOS DA BAHIA

50.000,00

49.997,30

Transf. FAPEX - Contrato 110/08

SEPPM

PORT. 42

27.11.2009

NEIM 25 ANOS - PRÁXIS FEMINISTAS DO NEIM

100.000,00

100.000,00

Transf. FAPEX - Contrato 53/08

39

SEPPM

PORT. 63

29.06.2010

ENCRUZILHADA DE DIREITOS - CEAO

80.000,00

80.000,00

Transf. FAPEX - Contrato 111/08

40

IPHAN

PORT. 364

27.12.2009

SISTEMA INTERATIVO DE COMUNICAÇÃO MUSEU PÚBLICO

219.054,33

219.054,33

Transf. FAPEX - Contrato 103/08 (parte)

41

SNJ

527030

17.03.2009

PROG. PRÓ-JOVEM I

319.495,00

319.495,00

Transf. FAPEX - Contrato 40/05

42

ME

PORT. 183

31.12.2009

CONGRESSO NORTE/NODESTE APARELHO LOCOMOTOR

282.612,41

282.612,41

Transf. FAPEX - Contrato 98/08

43

SNJ

T. 06/2008

18.08.2010

PROG. PRÓ-JOVEM URBANO

1.856.161,67

1.856.161,67

Transf. FAPEX - Contrato 59/08

44

MPOG

PORT. 432

31.12.2009

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UFBA

169.200,00

169.200,00

Transf. FAPEX - Contrato 91/08

45

SEDH

L.11647

31.12.2009

APREND. DIR. HUMANOS LINGUAGENS E VIVÊNCIAS

100.000,00

100.000,00

Transf. FAPEX - Contrato 99/08

46

MCT

PORT. 817

31.03.2009

SEMANA NACIONAL DE C&T ESTADO DA BAHIA

60.000,00

60.000,00

Transf. FAPEX - Contrato 79/08

47

ANP

398241

28.12.2010

ESPECIALIZAÇÃO EM GEOLOGIA - PROSPECÇÃO PETRÓLEO

504.780,45

504.780,45

Transf. FAPEX - Contrato 32/06
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Tabela 3 - RECURSOS RECEBIDOS – OUTRAS FONTES
IDENTIFICAÇÃO
ITEM

OBJETO
CODIGO

AD

1

07-3-019

2º

2

07-5-063

1º

3

PROCESSO

DATA ASS

VALOR

CONVENENTE

14.823

CICC

199.812

SECTI-BA

SITUAÇÃO

VIGÊNCIA
Acrescer valor ao Gestão dos serviços de Saneamento
Ambiental dos Municípios do Consórcio Intermunicipal da
Costa dos Coqueiros: Limites e Possibilidades”.
Acrescer valor “Centro Integrado de Saúde Animal”.

29.05.08

29.08.08

23066.042013/07-55

08.07.08

13.12.08

08-1-016

23066.007886/08-48

11.02.08

11.12.08

Curso de Gestão e Desenvolvimento Organizacional Para os
Gestores de Projetos e de PA's.

144.540

SEBRAE

(**) Cont. 50/08

4

08-1-018

23066.011050/08-48

03.04.08

07.12.08

Elaboração do projeto conceitual de suma coluna de
destilação de petróleo.

8.880

DAX OIL REFINO

(**) Cont. 60/08

5

08-1-030

23066.014190/08-13

17.06.08

16.06.09

A na manutenção, expansão e modernização das coleções
zoológicas do Museu de Zoologia da UFBA.

22.000

BAHIA MINERAÇÃO

(**) Cont. 26/06

6

08-1-036

23066.016435/08-10

06.06.08

05.04.09

213.122

CETREL

(**) Cont. 57/08

7

08-1-055

23066.018079/08-88

27.06.08

26.06.09

12.288

BAHIA MARINA

(**) Cont. 26/06

8

08-1-062

23066.024661/08-74

21.07.08

20.07.09

18.148

BRASIL MINERAÇÃO

(**) Cont. 26/06

9

08-1-069

23066.044328/07-37

27.12.07

26.12.12

60.000

FAC. RUY BARBOSA

10

08-1-073

23066.030217/08-89

28.08.08

31.12.08

30.000

CADERNO 2

11

08-1-097

23066.046230/08-96

14.11.08

14.12.10

2.600

MOINHO CANUELAS

12

08-1-109

23066.045465/08-24

28.11.08

28.11.09

6.780

BARRY CALEBAUT

13

08-1-113

23066.050772/08-72

10.12.08

10.05.09

60.800

CARAÍBA METAIS

14

08-1-116

23066.051935/08-71

16.11.08

16.01.10

39.000

GANEP

1º

Estudo temporal Interdisciplinar da Vida Bentônica
Diagnóstico e Levantamento Arqueológico na Área de
Complementação das Obras Marítimas
Estudos de Diagnóstico e levantamento Arqueológico.
Fomento de atividades envolvendo capacitação, eventos e
conectividade IP.
02 (duas) apresentações da ORQUESTRA SINFÔNICA DA
UFBA, na programação do "Projeto Encontros Clássicos com
a participação de solistas convidados.
Realização de análises microbiológicas trimestrais.
Análises Físico-Químicas em amostras de produtos.
Consultoria na Área de Engenharia
Curso de Especialização em Nutrição Clínica Ganep

(*)
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IDENTIFICAÇÃO
ITEM
CODIGO

AD

PROCESSO

DATA ASS

OBJETO

VALOR

CONVENENTE

SITUAÇÃO

Gestão dos Serviços de Saneamento Ambiental dos
Municípios: Limites e Possibilidades

13.453

PREF. DIAS D’ÁVILA

50.003.752

SMS

3.828.818

SMS

147.618

SET

(*)

44.285

STP

(*)
(*)

VIGÊNCIA

15

08-3-004

23066.013579/08-23

28.05.08

27.02.09

16

08-3-006

23066.014615/08-21

21.09.07

21.09.13

17

08-3-006

23066.014615/08-21

21.09.07

21.09.13

18

08-3-007

23066.017190/08-20

14.05.08

31.01.10

19

08-3-008

23066.017226/08-75

14.05.08

31.01.10

20

08-3-009

23066.016914/08-72

13.06.08

12.06.11

Curso de Formação Superior dos Professores da Rede
Municipal de Tapiramutá

414.000

PREF. TAPIRAMUTÁ

21

08-3-010

23066.016639/08-60

14.05.08

13.11.08

Assessoramento na Elaboração do Plano Municipal de
Educação de Itagibá - Bahia.

7.000

PREF. DE ITAGIBÁ

22

08-3-011

23066.020482/08-11

30.05.08

31.12.08

Re-orientação do programa de alimentação do Escolar no
Município de Salvador.

178.760

SMEC

(*)

23

08-3-012

23066.023597/08-31

28.05.08

28.11.09

324.652

SMEC

(*)

24

08-3-013

23066.023795/08-03

20.06.08

30.06.09

Implementação de ações de Desenvolvimento Institucional
prevista no PEMAS.

62.500

SEAB

25

08-3-016

23066.043698/08-00

30.10.08

31.12.08

Execução dos termos de referência Nºs 03, 04, 05, 06 e 07
da P. M. L. de Freitas

276.099

LAURO DE FREITAS

26

08-3-017

23066.044685/08-95

07.11.08

07.11.09

4.903.510

SMS

27

08-4-026

23066.002573/08-85

31.12.07

30.04.09

200.000

MIN. DA JUSTIÇA

28

08-4-063

23066.017846/08-50

20.05.08

31.12.09

122.200

MDA

29

08-4-141

23066.043622/08-30

18.11.08

18.09.10

Articular as Universidades, os Territórios Rurais e a
Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA para o
estabelecimento do Sistema de Gestão Estratégica do
Programa Dês. Sustentável de Territórios Rurais.
Elaboração de Ferramentas para linha de produtos de jogos
móveis.

124.912

FINEP, UFPE

30

08-4-172

23066.049977/08-88

04.12.08

04.06.09

Programa de Articulação dos Saberes das Engenharias para
Jovens do Ensino Médio na Área de Petróleo e Gás.

424.927

FINEP, SENAI, SESI

1º

Hospital Ana Nery ao Sistema Único de Saúde - SUS
Hospital Ana Nery ao SUS (acresce valor)
Curso de Especialização MBA em transportes
Curso de Especialização MBA em transporte.

Curso em Educação e Comunicação

Integrar a UFBA no SUS e definir a sua inserção na rede
regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de
saúde.
"Curso de Especialização para Segurança Pública

(**) Cont. 69/07
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IDENTIFICAÇÃO
ITEM

OBJETO
CODIGO

AD

PROCESSO

DATA ASS

VALOR

CONVENENTE

SITUAÇÃO

156.031

SEBRAE

(**) Cont. 49/08

119.200

SAEB

(**) Cont. 76/08

VIGÊNCIA

31

08-5-015

23066.008011/08-18

01.04.08

01.11.08

32

08-5-016

23066.008844/08-33

12.05.08

12.11.08

Processo seletivo visando ao credenciamento de pessoas
jurídicas sediadas no Estado da Bahia para integrarem o
cadastro de instrutores e consultores.
Pesquisa cooperativa para Eficientização dos Gastos de
Água e Energia Elétrica: Etapa 1

33

08-5-022

23066.014697/08-95

30.04.08

29.04.10

Consolidação da Dinâmica de Organizações Aprendentes 3ª Etapa.

2.279.965

PM, SSP

(**) Cont. 78/08

34

08-5-023

23066.014750/08-76

24.4.08

25.10.09

Curso de Especialização em Engenharia e Gestão do
Conhecimento

105.000

PM, SSP

(*)

35

08-5-024

23066.014201/08-38

28.04.08

28.04.13

Parceria para o fomento de atividades envolvendo
capacitação, eventos e conectividade IP.

120.000

IBAMETRO

36

08-5-027

23066.017790/08-05

30.05.08

30.11.09

430.470

SESI/DR/BA

(**) Cont.101/08

37

08-5-031

23066.020607/08-87

06.06.08

31.03.09

220.070

IAT, SEC EDU

(*)

38

08-5-032

23066.020643/08-41

06.06.08

06.06.09

Desenvolviemnto e Implantação de uma Política de
Informação e Documentação do IPAC.

337.962

IPAC

(*)

39

08-5-034

23066.021440/08-07

11.06.08

31.12.08

XVII Encontro Preparatório para o Congresso Nacional dos
Prog. de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito no Brasil.

10.000

COELBA

40

08-5-035

23066.021659/08-16

12.06.08

12.04.09

Cursos de Gestão de Cooperativas, com a finalidade de
integrá-los às Soluções Educacionais do SEBRAE/BA.

127.436

SEBRAE

41

08-5-038

23066.025015/08-15

22.07.08

22.01.10

I Curso de Especialização em Saúde Coletiva: àrea de
Concentração em Investigação Epidemologia de Campo.

829.840

SESAB

42

08-5-039

23066.025016/08-88

22.07.08

22.03.09

II Curso de Especialização em Saúde Coletiva: Área de
Concentração Vigilância Epidemiológica

246.817

SESAB

43

08-5-040

23066.025018/08-11

10.07.08

10.03.09

298.034

SESAB

44

08-5-041

23066.025027/08-02

22.07.08

22.09.09

Mestrado Profissionalizante em Saúde Coletiva: Área de
Concentração Epidemiológica em Serviços de Saúde.

510.703

SESAB

45

08-5-048

23066.033389/08-71

26.08.08

12.09.08

Aula Espetáculo
Diversidade"

23.900

FUNCEB

46

08-5-049

23066.034134/08-03

29.08.08

29.08.10

Convênio de Cooperação - Modernização do Laboratório de
Bioengenharia Tecidual e Biomateriais.

29.252

SECT – BA

1º

Qualificação de profissionais de segurança
Curso de Formação de Mediadores de Leitura

V Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador.

"Fórum

Universidade

Juventude

e

(**) Cont. 71/08

(**) Cont. 73/08
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IDENTIFICAÇÃO
ITEM
CODIGO

AD

PROCESSO

DATA ASS

OBJETO

VALOR

CONVENENTE

SITUAÇÃO

VIGÊNCIA

47

08-5-051

23066.034381/08-74

01.09.08

10.12.08

Assessoria para a Construção do Plano Estadual de Políticas
para as Mulheres do Estado da Bahia.

64.356

SEC PROMOÇÃO DA
IGUALDADE

(*)

48

08-5-054

23066.036285/08-51

28.08.08

28.11.08

lll Congresso Internacional de Medicina e Saúde do
Aparelho Locomotor"

257.222

SEDUR

(**) Cont. 53/08

49

08-5-056

23066.036392/08-61

12.09.08

12.01.09

Realização da
Matemática

22.000

SECT-BA

50

08-5-057

23066.036809/08-41

15.09.08

15.09.09

500.000

SESAB

51

08-5-060

23066.028455/08-24

23.09.08

23.09.13

Curso de Doutorado do Programa de Pós Graduação em
Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA.

669.367

FUND UNIV.
TOCANTINS

52

08-5-061

23066.039025/08-47

26.09.08

31.07.10

Conhecendo e Gostando de Matemática, Estatística e Física
- Ciência Móvel

110.000

SECT-BA

53

08-5-062

23066.017100/08-31

01.10.08

31.01.10

147.618

AGERBA

(*)

54

08-5-063

23066.039742/08-88

01.10.08

01.10.09

Formação continuada em
Sustentabilidade

502.570

IAT, SECT

(**) Cont105/08

55

08-5-064

23066.042911/08-11

11.11.08

11.11.10

Elaboração e Atualização do Banco de Dados para Consulta
das Comunidades Científicas e Empresarial.

215.649

CBPM

56

08-5-065

23066.043095/08-36

24.10.08

24.10.10

Editoração Eletrônica da Revista Brasileira de Saúde e
Produção Animal.

9.700

SECTI

57

08-5-067

23066.040770/08-11

04.12.08

14.04.09

Aproveitamento das águas de chuva e reuso dos efluentes
no IMA, para finalidades não potáveis.

11.000

IMA

(*)

58

08-5-068

23066.044651/08-73

06.11.08

06.11.09

Ações de Consolidação do Sistema Estadual de Cultura da
Bahia. Contrato FAPEX 08-6- 518

590.901

SECULT

(*)

59

08-5-071

23066.037842/08-51

10.10.08

10.12.08

Curso de Qualificação Profissional: Investigação Policial na
Perspectiva de Gênero e Diversidade.

42.390

SSP

(*)

60

08-5-073

23066.049858/08-99

04.12.08

04.01.09

1º Seminário Federalismo, Descentralização e Políticas
Públicas no Brasil"

24.500

SEPLANTEC

61

08-5-075

23066.050477/08-52

09.12.08

29.12.08

8.000

FUNCEB

62

08-5-077

23066.029877/08-81

22.08.08

21.08.09

350.000

SESAB

23ª

Olimpíada

Ibero

Americana

de

Implementação do PLANEJASUS-Bahia

Curso de Especialização MBA em transporte
Saúde,

Meio

Ambiente

e

I EBECULT - I Encontro Baiano de Estudos em Cultura
Especialização em Gestão Hospitalar p/ Técnicos da SESAB

(*)

(**) Cont. 93/08
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IDENTIFICAÇÃO
ITEM
CODIGO
63

08-5-078

AD

PROCESSO
23066.053436/08-81

DATA ASS
22.12.08

OBJETO

VALOR

CONVENENTE

Adequação e Melhoria da Estrutura Física Operacional e
Funcional do Prédio da Sede Mater da FAMED

20.000

SESAB

SITUAÇÃO

VIGÊNCIA
31.07.09

(*) O recurso ainda não foi depositado na UFBA
(**) Recurso transferido para a FAPEX
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Tabela 4 - INSTRUMENTOS ASSINADOS TENDO A FAPEX COMO CONVENENTE OU INTERVENIENTE
(Recursos depositados diretamente na FAPEX)
IDENTIFICAÇÃO
ITEM
CODIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

06-6-799
06-6-799

AD
3º
2º

07-3-021

DATA ASS

VIGÊNCIA

05.05.08

05.05.10

26.12.08

31.12.09

14.04.08

14.04.09

23066.029923/07-15

28.01.08

28.07.10

23066.041682/07-18

08.01.08

08.01.10

23066.022571/07-21

01.01.08

01.01.10

23066.005027-/08-41

10.02.08

10.02.10

23066.008395/08-41

14.03.08

14.03.13

23066.038830/06-46
23066.038830/06-46
23066.025697/07-76

07-4-094
07-4-114
07-7-029
08-1-008

PROCESSO

1º

08-1-017
08-1-020
08-1-026
08-1-034
08-1-035
08-1-045

CONVENENTE

Regulamentar as condições de repasse do aporte
financeiro.

700.000

BRASKEM, FINEP

Em execução

531.140

BRASKEM, FINEP

Em execução

BNB

Em execução

PETROBRAS, UFPE

Em execução

821.648

Petrobras

Em execução

140.110

SHIRE

Em execução

412.000

VEGA, SOLVI

Em execução

44.836

ICON

Em execução

62.000

ROCHE

Em execução

66.235

SETREL

Em execução

131.935

SANOFI-AVENTIS

Em execução

17.600

ROCHE

Em execução

74.695

AFRANIO AFONSO

Acrescer o valor de R$ 531.140,00
Tecnologia de Produções de Camarão em Águas de baixa
Salinidade
Biodiversidade Marinha Brasileira
Seleção, Purificação
Bentonicticas

e

Caracterização

9.620
1.028.235

de

Argilas

Protocolo Clínico TKT 031NPU
Produção de Biodísel na usina de Processamento da
UFBA
Estudo SPW476
Potocolo ML21208

SITUAÇÃO

14.04.08

14.04.10

23066.013013/08-92

19.05.08

18.05.10

23066.015693/08-70

02.04.08

02.04.13

23066.016419/08-63

09.05.08

09.05.13

23066.014479/08-14

01.04.08

31.12.08

18.03.08

17.12.09

Desenvolvimento e implantação de nova metodologia na
identificação das perdas em iluminação pública

308.030

COELBA

Em execução

18.03.08

17.09.09

Modelagem preditiva de Variáveis Causais para demanda
e Energia Elétrica.

109.005

COELBA

Em execução

29.08.08

22.08.13

Apoio da MANA ENGENHARIA S.A. a infra-estrutura física
do Programa Engenharia Industrial – PEI (acresce valor).

14.500

MANA ENGENHARIA

Em execução

23066.026673/08-24

08-1-074

23066.026668/08-94

1º

VALOR

23066.012542/08-88

08-1-072

08-1-080

OBJETO

23066.032601/08-06

Desenvolvimento e Teste de Aparato de Laboratório
Estudo EFC4492, EFC4493, EFC6682
Protocolo MV2012
Grupo GIRO de Design Social

Concluído
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IDENTIFICAÇÃO
ITEM

OBJETO
CODIGO

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32

08-1-088

AD
1º

PROCESSO

DATA ASS

VIGÊNCIA

06.12.08

05.12.09

17.12.08

16.12.09

29.10.08

29.08.09

23066.014213/08-17

02.04.08

09.02.09

23066.016914/08-72

13.06.08

12.06.11

23066.023795/08-03

20.06.08

30.06.09

23066.043698/08-00

30.10.08

31.12.08

23066.034582/08-26

08-1-093

23066.040278/08-08

08-1-096

23066.043551/08-93

08-3-005
08-3-009
08-3-013
08-3-016
08-4-004
08-4-011
08-4-012

08-4-015

08-4-019
08-4-020
08-4-023
08-4-024
08-4-027

1º

VALOR

Convênio de Cooperação Técnica.

CONVENENTE

SITUAÇÃO

80.210

ROCKWELL

Em execução

Curso de Extensão em Desenvolvimento Institucional e
Gestão Social

50.000

INST. CHAPADA

Em execução

Acompanhamento de Instrumentação através de Leituras
e Ensaios Laboratoriais em amostras de Solos, para obras
da Via Exclusiva e de Mergulho

50.000

ODEBRECHT

Em execução

28.138

PREF L. FREITAS

Em execução

Formação Superior dos Professores do Município de
Tapiramutá

414.000

PREF TAPIRAMUTÁ

Em execução

Ações de Desenvolvimento Institucional Previstas no
PEMAS

62.500

SEHAB

Em execução

276.099

PREF L.FREITAS

Em execução

119.848

PETROBRAS

Em execução

Curso de metodologia de Gênero

Execução dos Termos de Referência 03, 04, 05, 06 e 07
Gestão Tecnológica de Engenharia de Poço

23066.000039/08-43

29.01.08

25.12.08

23066.001427/08-88

11.04.08

11.04.09

Infra-estrutura da Área de Espectrometria de Massa de
Razão Isotópica p/ o Laboratório de Física Nuclear UFBA

1.055.250

PETROBRAS

Em execução

23066.001559/08-19

18.01.08

18.01.10

Estudo Comparativo de Processos e Catalisadores para
Tratamento do Gás de Combustão de Unidade de FCC –
Abatimento de NOx.

234.240

PETROBRAS

Em execução

23066.004126/08-98

16.09.08

28.02.10

Estudo de Partículas Nanométricas e Micrométricas
Emitidas na Exaustão de Motores Movidos a Diesel e
Misturas Diesel/Biodiesel.

648.873

PETROBRAS

Em execução

23066.005617/08-85

14.04.08

14.05.12

80.000

BNB

Em execução

32.500

BNB

Em execução

82.200

PETROBRAS

9.620

BNB

Em execução

MIN. JUSTIÇA

Em execução

23066.005639/08-06

14.04.08

14.04.10

Controle da Hemoncose Caprina
Inseminação Artificial em Caprino
Análise e Interpretação de dados de Pesquisa

23066.007302/08-25

28.04.08

03.06.08

23066.007792/08-04

11.03.08

11.03.09

Desenvolvimento
Camarão

23066.003860/08-11

24.03.08

30.04.09

Curso de Prevenção de Violência e Promoção da
Cidadania

de

Protótipo

para

Produção

de

200.000

Concluído
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IDENTIFICAÇÃO
ITEM

OBJETO
CODIGO

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47
48

AD

08-4-031

PROCESSO

DATA ASS

VIGÊNCIA

01.04.08

01.04.12

09.05.08

09.05.09

23066.015447/08-63

02.05.08

02.08.08

23066.017351/08-67

16.06.08

15.05.09

23066.010771/08-02

08-4-032

23066.010783/08-83

08-4-057
08-4-061
08-4-062

23066.017796/08-83

08-4-075

08-4-116
08-4-120

Percentual de Carbono em Aço Através da Técnica EERX

2.676.352

PETROBRAS

Em execução

149.333

PETROBRAS

Em execução

31.285

PETROBRAS

Em execução

1.888.051

PETROBRAS

Em execução

267.339

PETROBRAS

Em execução

240.000

PETROBRAS

Em execução

111.192

BNB

Em execução

161.847

FINEP

Em execução

4.504.834

FINEP

Em execução

267.339

PETROBRAS

Em execução

CEFET, CHESF

Em execução

PETROBRAS

Em execução

09.07.08

09.07.12

23066.029239/08-14

24.10.08

23.08.09

23066.038779/08-52

25.09.08

25.09.09

23066.039358/08-30

05.11.08

09.09.10

08.10.08

08.03.11

Aplicação de técnicas para análise de distúrbios que
originam as VTCDS na Rede Elétrica.

422.767

17.10.08

17.10.10

Assessoria e de consultoria para implantação e operação
de um Espaço Centros e Redes de Excelência na UFBA de
Desenvolvimento de Sistemas de Gestão

1.484.408

01.12.08

29.05.09

Execução dos serviços de preparação dos catalisadores à
base de ferro para obtenção de alfa-olefinas via síntese
de fischer-tropsch.

222.586

SENAI/CT-GÁS

Em execução

23066.049600/08-10

03.12.08

03.06.09

Partículas Binárias e Temárias com Uréia, Enxofre e
Sulfato de Amônio para utilização como fertilizante

739.312

PETROBRAS

Em execução

23066.049901/08-16

04.12.08

04.12.10

Infra-Estrutura dos Laboratórios de Catálise Aplicada à
Combustão e Conversão de Biomassa dos Departamentos
de Química Inorgânica e de Engenharia Química.

1.036.149

PETROBRAS

Em execução

23066.042043/08-05

08-4-171

Curso de Aperfeiçoamento para Contabilista

Em execução

08.09.10

08-4-129

08-4-168

Análise sobre Reestruturação da Industria Petroquímica

BNB

08.09.08

23066.040463/08-11

1º

Utilização do MAICE para a modelagem do conhecimento

111.192

05.07.10

08-4-123

08-4-130

de

25.06.08

23066.024872/08-80

08-4-100

Sementes

SITUAÇÃO

19.05.13

23066.024423/08-96

08-4-084

Geminabilidade E Longevidade de
Caesalpina Pyramidals e Glicídia Sepim

CONVENENTE

17.06.08

23066.000427/08-42

08-4-082

VALOR

23066.029689/08-71

Desenv. de catalisadores à base de oxihidróxido de ferro
Curso de Responsabilidade Social Empresarial
Germinabilidade
Caesalpinia.

e

Longevidade

de

Sementes

de

Fabricação Protótipo da Máquina Desfribadora de Sisal
Infra-Estrutura para Pesquisa da UFBA
Catalizadores para Hidrocraqueamento
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IDENTIFICAÇÃO
ITEM
CODIGO
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

08-4-177
08-4-175
08-5-019
08-5-024
08-5-069
08-6-059
08-6-171
08-6-502
08-6-557
08-6-558
08-6-559
08-6-560
08-6-561
08-6-562
08-6-563
08-6-564
08-6-565
08-6-588

AD

OBJETO

VALOR

12.12.10

Mapeamento de Pesquisa Científica, do Desenvolvimento
Tecnológico e de Inovação da Captura de CO2.

506.028

PETROBRAS

Em execução

09.12.11

09.12.10

Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão
do Desenvolvimento Territorial.

199.880

FINEP

Em execução

23066.014305/08-33

28.02.08

27.02.09

Avaliação da Qualidade Hidroquímica
Subterrânea do Estado da Bahia

79.200

CERB

Em execução

23066.014201/08-38

28.04.08

28.04.13

120.000

IBAMETRO

Em execução

23066.044796/08-56

07.11.08

07.11.10

445.500

IPAC

Em execução

23066.007768/08-11

13.05.08

12.05.09

107.337

PETROBRAS

Em execução

23066.019016/08-01

10.06.08

09.06.09

91.000

PETROBRAS

Em execução

23066.045420/08-21

14.11.08

14.05.10

258.752

FAPESB

Em execução

23066.049677/08-44

03.12.08

03.12.10

225.926

FAPESB

Em execução

23066.049685/08-72

03.12.08

03.12.10

240.909

FAPESB

Em execução

23066.049691/08-75

03.12.08

03.12.10

209.994

FAPESB

Em execução

23066.049722/08-05

03.12.08

03.12.10

110.954

FAPESB

Em execução

23066.049728/08-83

03.12.08

03.12.10

204.460

FAPESB

Em execução

23066.049731/08-98

03.12.08

03.12.10

Infra-Estrutura
Pesquisadores

23066.049733/08-13

03.12.08

03.12.10

Consolidação
Farmácia

23066.049735/08-49

03.12.08

03.12.10

Modernização da Infra-Estrutura de
Programa de Pós-graduação em Química

23066.049739/08-08

03.12.08

03.12.10

23066.051994/08-30

17.12.08

17.12.10

PROCESSO
23066.051399/08-86
23066.050494/08-71

DATA ASS

VIGÊNCIA

12.12.08

da

Água

Capacitação, Eventos e Conectividade IP
Re-qualificação da Infra-estrutura Urbana do Centro
Histórico de Salvador
Avaliação no Campo de São João
Análise dos dados de Ambiência Organizacional UN-BA
Estruturação em Rede, Consolidação e Expansão
Identidades Territoriais e Modelos de Formação
Infra-estrutura do Programa de Engenharia Elétrica
Infra-estrutura para Implementação do Doutorado em
Artes Visuais
Adequação da Pós-Graduação em Diversidade Animal
Laboratório de Investigação e Desigualdades Sociais
Para
do

Cooperação

Programa

de

em

CONVENENTE

SITUAÇÃO

Rede

de

246.604

FAPESB

Em execução

Pós-Graduação

em

128.400

FAPESB

Em execução

do

266.500

FAPESB

Em execução

299.730

FAPESB

Em execução

1.864.304

FAPESB

Em execução

Pesquisa

Infra-estrutura do Programa de Ciência Animal
Estudo Físico da Bahia de Todos os Santos
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67
68
69
70
71
72
73
74

08-7-008
08-7-015
08-7-039
08-7-042
08-7-047
08-7-052
08-7-054
08-7-055

23066.004192/08-69

25.02.08

31.12.08

23066.015533/08-01

05.05.08

05.05.13

23066.029127/08-91

14.08.08

04.08.09

23066.034041/08-16

29.08.08

29.08.09

23066.04671/08-74

16.10.08

16.10.10

23066.044093/08-46

03.11.08

03.11.13

23066.044647/08-04

06.11.08

06.11.13

23066.003389/08-61

19.11.08

19.11.13

Crescimento de Lactantes Alimentados com Fosgos
Infantil
Estudo Clínico
Estudo Victor E2
Protocolo AVX301
Estudo PMC278-TIDP6-C209I
Estudo Clínico Hepatite C
Estudo Clínico Hepatite B
Progressão da Doença Renal Crônica

57.764

NESTEC

Em execução

80.488

BRISTOL

Em execução

164.347

SCHERING

Em execução

134.640

PPD DEVELOPMENT

Em execução

81.900

JASSEN

Em execução

10.250

TIBOTEC

Em execução

39.902

PPD

Em execução

15.732

PHARMANET

Em execução
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TABELA 5 - TRANSFERÊNCIAS PARA FAPEX - Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão

CNPJ: 14.645.162/0001-91 (não há contrapartida)

IDENTIFICAÇÃO
ITEM

TIPO(*)

SIASG

OBJETO
CÓDIGO

AD.

PROCESSO

DATA ASS

VIGÊNCIA

PUBL.

VALOR

SITUAÇÃO

1

2

40/05

05-9-046

4º

23066.036876/05-95

04.09.2008

17.03.2009

PROJOVEM - Etapa I

10.09.2008

319.495

Em conclusão

2

1

573057

06-6-799

3º

23066.038830/06-46

26.12.2008

31.12.2009

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar

30.12.2008

700.000

Em execução(**)

3

2

32/06

06-9-050

3º

23066.029070/06-11

18.12.2008

28.12.2010

Programa de Formação de Professores - Petróleo e Gás

22.12.2008

537.945

Em execução

4

2

10/07

06-9-076

2º

23066.043121/06-82

11.11.2008

11.05.2009

MBA Executivo em Negócios

18.12.2008

34.000

Em execução

5

2

43/06

06-9-077

2º

23066.043660/06-67

30.09.2008

31.03.2009

Programa Escola de Gestores

11.12.2006

30.000

Em execução

6

2

38/07

07-6-140

2º

23066.019567/07-86

10.09.2008

30.06.2009

Conexões dos Saberes: Diálogos

14.10.2008

210.000

Em execução

7

2

39/07

07-6-141

2º

23066.019566/07-13

10.09.2008

30.04.2009

Conexões dos Saberes: Escola Aberta

14.10.2008

216.016

Em execução

8

2

30/07

07-6-147

1º

23066.020390/07-14

30.03.2008

01.04.2009

Apoio ao Canal Universitário

12.05.2008

34.865

Em conclusão

9

2

67/07

07-6-269

2º

23066.033579/07-03

11.06.2008

31.01.2009

Estudo de Aprimoramento Lic. Ambiental e Inovação

03.10.2008

40.000

Em conclusão

10

2

71/08

07-6-296

1º

23066.040423/07-16

04.03.2008

30.11.2009

Licenciatura em Llíngua Brasileira

31.03.2009

74.800

Em execução

11

2

78/07

07-6-300

1º

23066.040943/07-56

04.06.2008

04.06.2009

Educação em Ciência e Tecnologia

14.07.2008

192.927

Em execução

12

2

75/07

07-6-334

1º

23066.042583/07-63

30.12.2008

31.12.2009

Nutrição em países da língua portuguesa

07.01.2008

357.000

Em execução

13

2

77/07

07-6-338

2º

23066.042768/07-69

30.12.2008

31.08.2009

Re-orientação da Alimentação Escolar

07.01.2008

100.440

Em execução

14

2

66/08

08-1-037

23066.016631/08-58

10.06.2008

10.12.2009

Implantação do Curso de Inspeção de Equipamentos

29.09.2008

53.115

Em execução

15

2

26/08

08-6-029

23066.000771/08-78

15.01.2008

05.11.2009

Curso de Especialização em Gestão Empresarial

28.04.2008

334.973

Em execução

16

2

74/08

08-6-049

23066.006522/08-96

13.01.2008

25.01.2010

Formação Continuada de Professores de Irecê - Turma 2

18.09.2008

464.400

Em execução
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IDENTIFICAÇÃO
ITEM

TIPO(*)

SIASG

OBJETO
CÓDIGO

AD.

PROCESSO

DATA ASS

VIGÊNCIA

PUBL.

VALOR

SITUAÇÃO

17

2

31/08

08-6-053

23066.006613/08-40

14.03.2008

30.09.2009

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Administrativa

20.05.2008

131.000

Em execução

18

2

50/08

08-6-112

23066.012673/08-56

11.02.2008

11.02.2009

Curso de Capacitação para Gestores do SEBRAE

29.05.2008

130.086

Em execução

19

2

49/08

08-6-135

23066.014222/08-16

30.05.2008

30.05.2009

Cadastramento de Consultores e Instrutores p/ SEBRAE

30.07.2009

140.427

Em conclusão

20

2

08-6-141

23066.017089/08-04

09.06.2008

31.01.2010

Curso de Especialização MBA - Transportes

1

350.000

Não empenhado

21

2

60/08

08-6-151

23066.018247/08-81

10.06.2008

10.06.2010

Consolidação do Programa de Pós-Graduação PEI

19.09.2008

1.027.316

Em execução

22

2

76/08

08-6-169

23066.019416/08-93

13.06.2008

12.09.2009

Efetivação de Gastos de Água e Energia Elétrica

31.01.2008

91.784

Em execução

23

2

57/08

08-6-173

23066.022713/08-03

01.08.2008

06.04.2009

Estudo Temporal Interdisciplinar da Vida Bentônica

20.08.2009

181.767

Em execução

24

2

78/08

08-6-185

23066.024691/08-35

25.09.2008

30.04.2010

30.09.2008

2.279.965

Em execução

25

2

53/08

08-6-186

23066.025302/08-15

01.08.2008

01.08.2009

NEIM 25 Anos - Articulando Teorias e Práxis Feministas

18.08.2008

100.000

Em execução

26

2

08-6-187

23066.025368/08-15

14.07.2008

31.12.2008

Reorientação do Programa Nacional de Alimentação em SSA

2

178.760

Não empenhado

27

2

101/08

08-6-189

23066.025890/08-05

13.10.2008

13.10.2010

Curso de Especialização em Segurança e saúde no trabalho

16.10.2008

365.899

Em execução

28

2

71/08

08-6-190

23066.025926/08-42

31.10.2008

30.03.2009

Curso de Especialização em Gestão de Cooperativas

07.11.2008

111.506

Em execução

29

2

77/08

08-6-200

23066.028194/08-42

25.09.2008

25.07.2009

Centro Colaborador da Área Técnica da Saúde do Trabalhador

30.09.2008

544.229

Em execução

30

2

47/08

08-6-208

23066.028491/08-98

30.08.2008

13.01.2009

Encontro Latino-Americano de Reabilitação Psicosocial

08.07.2008

40.000

Em conclusão

31

2

08-6-219

23066.028505/08-09

05.08.2008

05.08.2010

UFBA Ecológica - Programa

32

2

67/08

08-6-241

23066.029523/08-18

10.09.2008

11.03.2009

Desenvolvimento da Educação Básica PAR

15.09.2008

328.811

Em execução

33

2

69/07

08-6-245

23066.020310/08-30

23.10.2008

30.04.2009

Curso de especialização em Gestão de Segurança Pública

27.10.2008

160.000

Em execução

Consolidação da Dinâmica de Organizações Aprendentes PM

3

1.000.000

Não empenhado
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IDENTIFICAÇÃO
ITEM

TIPO(*)

SIASG

OBJETO
CÓDIGO

AD.

PROCESSO

DATA ASS

VIGÊNCIA

08-6-260

23066.032665/08-81

02.09.2008

02.09.2010

Curso de Especialização em Engenharia e Gestão do Conhecimento

34

2

35

2

91/08

08-6-306

23066.033433/08-31

18.12.2008

31.12.2009

36

2

59/08

08-6-310

23066.028793/08-57

19.08.2008

37

2

88/08

08-6-345

23066.035851/08-71

38

2

70/08

08-6-349

39

2

53/08

40

2

41

PUBL.

VALOR

SITUAÇÃO

4

89.250

Programa de Capacitação para Sevidores da UFBA

23.12.2008

169.200

Em execução

19.08.2010

Apoio ao Projovem Urbano

17.09.2008

3.948.015

Em execução

09.10.2008

31.12.2009

Estruturação Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública

13.10.2008

226.000

Em execução

23066.036633/08-36

17.09.2008

30.06.2009

Olimpíada de Matemática

03.12.2008

40.000

Em execução

08-6-351

23066.037108/08-00

26.08.2008

27.11.2008

3º Cong. Internacional de Medicina e Saúde do Aparelho Locomotor

17.10.2008

257.222

79/08

08-6-388

23066.040957/08-41

20.10.2008

31.03.2009

Semana Nacional de Ciência eTecnologia

21.11.2008

60.000

Em execução

2

93/08

08-6-399

23066.042320/08-35

23.12.2008

23.12.2009

Especialização em Gestão Hospitalar para Técnicos da SESAB

29.12.2008

280.000

Em execução

42

2

111/08

08-6-411

23066.043024/08-98

29.12.2008

29.06.2010

Encruzilhada de Direito:Enfrent.à Violência contra Mulheres Negras

31.12.2008

264.926

Em execução

43

2

116/08

08-6-420

23066.043425/08-39

31.12.2008

29/9/2009

Investigação Sobre Programas de Mobilidades Estudantil Europeus

02.01.2009

24.300

Em execução

44

2

73/08

08-6-466

23066.044772/08-98

18.12.2008

18.12.2009

V Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador

22.12.2008

259.160

Em execução

45

2

08-6-480

23066.045478/08-76

16.12.2008

16.12.2010

A Mulher na Sociedade Baiana:Produzindo Conhecimento

5

499.500

Não empenhado

46

2

94/08

08-6-491

23066.045773/08-96

27.12.2008

28.02.2009

Programa Universidade de Verão

30.12.2008

30.000

Em conclusão

47

2

110/08

08-6-513

23066.047203/08-59

29.12.2008

30.09.2009

USEGEO BAHIA - Ações em Geoprocessamento nos Municípios da
Bahia

31.12.2008

40.000

Em execução

48

2

08-6-518

23066.047263/08-81

16.12.2008

16.12.2009

Ações de Consolidação no Sistema Estadual da Cultura da Bahia

6

501.423

Não empenhado

49

2

08-6-539

23066.045574/08-60

28.11.2008

31.12.2010

Análise e Avaliação da Pesquisa e da Produção Acadêmica do NPGA

7

1.075.879

Não empenhado

50

2

08-6-543

23066.048024/08-75

23.12.2008

30.09.2009

Curso de Licenciatura em Matemática à Distância

96/08

30.12.2008

243.197

Não Empenhado

Concluído (***)

Em execução
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IDENTIFICAÇÃO
ITEM

TIPO(*)

SIASG

OBJETO
CÓDIGO

AD.

PROCESSO

DATA ASS

VIGÊNCIA

PUBL.

VALOR

SITUAÇÃO

51

2

95/08

08-6-545

23066.049088/08-93

22.12.2008

23.12.2010

Capacitação p/ atenção aos Pacientes com Doenças Hematológicas

30.12.2008

1.436.000

Em execução

52

2

104/08

08-6-579

23066.051680/08-91

23.12.2008

15.06.2010

Capacitação e Gerenciamento de Resíduos: Unidades de Hemoterapia

31.12.2008

786.340

Em execução

53

2

106/08

08-6-580

23066.051687/08-31

23.12.2008

15.06.2010

Gestão Tecnológica de Equimentos e Instalações na Área de Eng.
Clínica

31.12.2008

222.129

Em execução

54

2

97/08

08-6-583

23066.051938/08-69

23.12.2008

31.12.2009

Estudo e Pesquisa em Vigilância Epidemiológica e Controle de
Doenças

30.12.2008

970.000

Em execução

55

2

114/08

08-6-584

23066.051939/08-21

23.12.2008

31.12.2009

Especialização em Medicina Social Sob a Forma de Residência

02.01.2009

500.934

Em execução

56

2

98/08

08-6-585

23066.051936/08-33

26.12.2008

31.12.2009

II Congresso de Saúde no Esporte

30.12.2008

282.602

Em execução

57

2

99/08

08-6-586

23066.051937/08-04

27.12.2008

31.12.2009

Aprendizagem em Direitos Humanos: Linguagens e Vivências

30.12.2009

100.000

Em execução

58

2

105/08

08-6-587

23066.051941/08-73

22.12.2008

22.12.2009

Projeto Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade

31.12.2008

472.323

Em execução

59

2

103/08

08-6-589

23066.052809/08-51

27.12.2008

27.12.2009

Implantação do Sistema Interativo de Informação e Comunicação

31.12.2008

126.560

Em execução

60

2

113/08

08-6-590

23066.053032/08-42

30.12.2008

30.12.2009

Curso Rede de Educação Para a Diversidade

31.12.2008

425.213

Em execução

61

2

108/08

08-6-591

23066.053056/08-19

30.12.2008

30.12.2009

Úlceras e Osteomielites do Membro Inferior no Portador de Doença
Falciforme

31.12.2008

561.200

Em execução

62

2

100/08

08-6-592

23066.053082/08-11

27.12.2008

27.12.2009

Curso de Especialização em Gestão Farmacêutica

30.12.2008

401.193

Em execução

63

2

08-6-594

23066.053270/08-21

26.12.2008

26.06.2009

Aproveitamento das Águas de Chuva e Reuso dos Efluentes no IMA

64

2

107/08

08-6-598

23066.053694/08-77

26.12.2008

26.12.2009

Apoio ao projeto Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites
Virais

31.12.2008

214.000

Em execução

65

2

102/08

08-6-599

23066.053692/08-41

26.12.2008

26.12.2009

Parasitário Precoce da Leishmaniose Tegumentar

30.12.2008

38.000

Em execução

66

2

109/08

08-6-601

23066.053668/08-67

29.12.2008

29.12.2009

Beiradas da Maré: Maricultura Familiar Solidária

31.12.2008

100.000

Em execução

8

9.350

Não empenhado
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IDENTIFICAÇÃO
ITEM

TIPO(*)

SIASG

OBJETO
CÓDIGO

AD.

PROCESSO

DATA ASS

VIGÊNCIA

PUBL.

VALOR

SITUAÇÃO

67

2

112/08

08-6-602

23066.053830/08-83

30.12.2008

31.12.2009

Observatório Nordestino de Combate ao Uso de Drogas

31.12.2008

135.200

Em execução

68

2

115/08

08-6-609

23066.053944/08-32

31.12.2008

31.12.2009

Plano de Ação Articulada Educação Básica

02.01.2008

1.629.401

Em execução

(*)

1. Convênio 2. Contrato

(**) Prestação de contas parcial 1, período de Dez06 a Fev07 analisada e aprovada e prestações de contas de Fev2007 a Abr 2008, em análise.
1

(***) Concluído. Prestação de Contas em análise.
1. Os recursos referentes aos contratos firmados com o Estado da Bahia para realização do curso não foram repassados em 2008, por falta de verba, adiando o inicio para 2009.
2. Os recursos do convênio com a Secretaria Municipal de Saúde não foram repassados.
3. Trata-se de um projeto da UFBA que foi adiado.
4. Os recursos referentes aos contratos firmados com o Estado da Bahia para realização do curso não foram repassados em 2008, por falta de verba, adiando o curso para 2009.
5 e 7. Não chegaram recursos em 2008.
6. A FUNCEB – Fundação Cultural da Bahia não repassou os recursos em 2008.
8. O recurso não foi empenhado em 2008.
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6. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
PATROCINADA
Não houve ocorrências no período.
7. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU
PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS
EXTERNOS
Não houve ocorrências no período.

8. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA
Não houve ocorrências no período.

9. DECLARAÇÃO SOBRE A REGULARIDADE
DOS BENEFÍCIOS DIRETOS DE RENÚNCIA
Não houve ocorrências no período.

10. OPERAÇÕES DE FUNDOS
Não aplicável à natureza jurídica da UJ.
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11. DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
Tabela 1 – Cartão de Crédito Corporativo: série histórica das despesas
SÉRIE HISTÓRICA DE DESPESAS PAGAS MEDIANTE FATURA E SAQUE
2006
2007
2008
24.995,87
15.631,51
5.028,73
FATURA
SAQUE
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
ANO
QUANTIDADE DE
QUANTIDADE DE
FATURADO
SACADO
OCORRÊNCIAS
SAQUES
R$
R$
2006
114
20.331,87
20
4.664,00
2007
78
14.811,51
06
820,00
2008
32
5.028,73
0
0,00
(01) A quantidade refere-se a cada ocorrência da fatura (item de gasto)

Tabela 2 - Informações sobre as definições feitas pelo ordenador de Despesas da
UG, consoante previsão do art. 6º da Portaria MP nº 41 de 04.03.2005
LIMITE DE UTILIZAÇÃO TOTAL DA UG
NATUREZA DOS GASTOS PERMITIDOS
LIMITES CONCEDIDOS A CADA PORTADOR

R$ 371.000,00
DECRETO 93.872/86 ART.
45 INCISOS I E III
Não existe um limite
determinado

Portador
Geraldo C. Santos
Gildete S. Santos
Iolita Oliveira
Joana A. C. Luz
Jobel S. Ribeiro
Josafá M. dos Reis
José Bezerra
José J. L. Oliveira
Jozétina Cavalcante
Jundiara da Paz Paim
Jutay J. Alcântara
Kelesson M. Alencar
Lázaro Azevedo
Lindinalva Mello
Luciana F. Souza
Lucidalva P. Gomes
Luís Claudio Nunes
Luisa M. C. Silva
Luiz Cavalcante

* Marco A. F. Almeida
Marcos N. Sampaio
* Maria G. O. Rocha
Margarida Flores
Ademar Daltro Mota
Maria do Carmo
Ana C. A. Santana
Maria Fátima S. Andrade
Ana Garcia
Maria Inês Santos
Ana Íris Meneses
Maria Luiza S. C. Mutti
Ana Maria S. Souza
Maria N. Sacramento
Antônio da S. Souza
Marta Maria de Lira
Basílio B. Santos
Nadja M. Damasceno
Carlos R. B. Albano
Nelson D. da Silva
Carlos Wilker
Paulo A. S. Multari
Claudia R. M. Barreto
Paulo C. S. Barros
Claudio Nascimento
Pedro A. F. da Silva
Conceição M. Santos
Regina M. A. Santos
Cristiana Almeida
Rosana O. A. Couto
Cristiane M. e Maia
Ryzia C. V. Cardoso
Denise R. Sapucaia
Valnei R. de S. Silva
Edelzuíta Maia
Edvaldo P. S. Filho
Elinalva Vasconcelos
* Somente os servidores em destaque estão utilizando os cartões.
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12. RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃOS DE
CONTROLE INTERNO
Relatório de Auditoria de Avaliação de Gestão nº 208462
1-Item do Relatório de Auditoria: 2.1.1.1
Constatação: (013)
Falhas na composição dos processos de despesas efetuadas por meio de CPGF, deficiência de
conhecimento das normas de utilização do Cartão por parte dos portadores e baixo percentual de
utilização do mesmo em relação ao uso de Suprimento de Fundos via Contas Tipo B.
1.1-Recomendação:001
Aperfeiçoar os mecanismos de controle e composição dos processos de utilização dos CPGF.
1.1.1-Setor Responsável pela implementação: SAD
1.1.2-Providências adotadas/justificativa
Face às mudanças na utilização do Suprimento de Fundos por CPGF, os supridos carecem de um
tempo para adaptarem-se as novas modalidades. Entretanto as falhas apontadas pelos órgãos de
controle estão sendo sanadas na medida do possível.
1.2-Recomendação:002
Empreender esforços junto ao Banco do Brasil com vistas a solucionar as dificuldades existentes na
operacionalização dos CPGF.
1.2.1-Setor Responsável pela implementação: SAD
1.2.1-Providências adotadas/justificativa
A universidade reforçou o pedido o ao Banco do Brasil para ser mais célere na confecção dos
cartões,no entanto o problema ainda não foi resolvido.
1.3-Recomendação:003
Implantar medidas visando à capacitação dos servidores responsáveis pela utilização dos CPGF.
1.3.1-Setor Responsável pela implementação: SAD/PROPLAD
1.3.2-Providências adotadas/justificativa
Serão ministrados cursos de capacitação, assim que sejam disponibilizados os cartões para maior
parte dos servidores cadastrados.
1.4.-Recomendação:004
Adotar as medidas necessárias à regularização das despesas que ultrapassaram o limite estabelecido
por objeto, de R$ 800,00, no processo nº 23066.013450/07-16.
1.4.1-Setor Responsável pela implementação: SAD
1.4.2-Providências adotadas/justificativa
2-Item do Relatório de Auditoria: 2.1.2.2
Constatação: (014)
Utilização indevida de suprimentos de Fundos: aplicação em despesas não elegíveis, como
pagamento de multas; aplicação em despesas de caráter não eventual; custeamento de despesas de
terceiros; e demora e falhas nos procedimentos de prestação de contas de suprimentos de Fundos.
2.1-Recomendação: 001
Aperfeiçoar os mecanismos de controle e composição dos processos de utilização de Suprimentos de
Fundos via Conta Tipo B, exigindo que justificativas expressas para situações incomuns e os devidos
esclarecimentos componham os processos, bem como que sejam apensados os extratos de conta
corrente e sejam respeitados os prazos de prestação de contas, além de envidar esforços para que
as despesas passem ocorrer pela modalidade de Cartão de Pagamento do Governo Federal.
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2.1.1-Setor Responsável pela implementação:
2.1.2-Providências adotadas/justificativa
O baixo percentual de utilização do CPGF na Universidade é motivada pela demora de confecção
dos cartões plásticos pelo Banco do Brasil. A universidade reforçou o pedido ao Banco do Brasil para
ser mais célere na confecção dos cartões,no entanto o problema ainda não foi resolvido
2.2-Recomendação: 002
Realizar a manutenção regular dos veículos da frota da UFBA e as aquisições de material
administrativo de acordo com os dispositivos contidos na Lei 8.666/93.
2.2.1-Setor Responsável pela implementação: SAD
2.2.2-Providências adotadas/justificativa
A Universidade realizou licitação para contratação de empresa para proceder a manutenção da frota
de veículos visando eliminar a utilização de suprimentos de fundos nas aquisições mencionadas.
2.3-Recomendação: 003
Evitar situações que coloquem em risco a segurança dos alunos e sujeitem a Universidade a
responder civilmente por essas condutas.
2.3.1-Setor Responsável pela implementação: Geociências
2.3.2-Providências adotadas/justificativa
A situação que Auditoria faz referencia foi um caso pontual, os envolvidos acataram e atenderam a
recomendação sem maiores discussões.
2.4-Recomendação: 004
Adotar as medidas necessárias ao ressarcimento dos valores pagos a título de multas de trânsito
aplicadas aos veículos da frota da UFBA.
2.4.1-Setor Responsável pela implementação: SAD
2.4.2-Providências adotadas/justificativa
Faz parte da rotina do setor de transportes solicitar o ressarcimento das multas, logo os motoristas
deverão pagar os valores pendentes.
2.5-Recomendação: 005
Apurar a procedência dos valores pagos no licenciamento de veículos relativos a exercícios
anteriores e de veículos em nome da FAPEX, adotando as medidas cabíveis em caso de pagamentos
indevidos.
2.5.1-Setor Responsável pela implementação: SAD
2.5.2-Providências adotadas/justificativa
3-Item do Relatório de Auditoria: 2.1.3.1
Constatação:(012)
Ausência de Justificativa expressa ou justificativa inadequada, para pagamento de diárias em finsde-semana e ausência dos comprovantes de embarque na prestação de contas de passagens aéreas e
rodoviárias.
3.1-Recomendação:001
Apresentar justificativa para o pagamento de diárias, de forma clara e objetiva, quando o
afastamento iniciar-se em sextas-feiras, bem como os que incluírem sábados, domingos e feriados.
3.1.1-Setor Responsável pela implementação: PRPPG/Vice- Reitoria
3.1.2-Providências adotadas/justificativa
Os servidores foram orientados sobre a necessidade de constar nos processos as justificativas sobre
o pagamento de diárias nos afastamentos descritos, acima.
3.2.Recomendação:002
Promover as alterações que julgar necessárias no formulário da PCD para evitar interpretações
equivocadas e incluir a forma como se dará o deslocamento.
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3.2.1-Setor Responsável pela implementação: PRPPG/Vice-Reitoria
3.2.2-Providências adotadas/justificativa
Está sendo analisado o formato de um novo formulário de diárias.
3.3. -Recomendação:003
Adotar providências no sentido de implantar controles sobre a cobrança e anexação dos
comprovantes da realização das viagens.
3.3.1-Setor Responsável pela implementação: PRPPG/Vice- Reitoria
3.3.2-Providências adotadas/justificativa
A unidade está revendo os procedimentos sobre no processo de Prestação de Contas das Diárias,
visando eliminar o problema apontado.
4-Item do Relatório de Auditoria: 2.1.4.1
Constatação: (002)
Fracionamento de Despesa com contratação direta sem a realização de Licitação.
4.1-Recomendação:001
A SPE deve aperfeiçoar o planejamento das aquisições anuais, observando que se a opção for pela
realização de várias licitações ao longo do exercício financeiro, para um mesmo objeto, deve ser
preservada a modalidade de licitação pertinente ao todo que deveria ser contratado, ou seja, o
enquadramento legal na modalidade licitatória deve ocorrer em função do planejamento das
despesas para todo o exercício.
4.1.1-Setor Responsável pela implementação: SPE
4.1.2-Providências adotadas/justificativa
O setor responsável foi orientado a realizar as compras através de licitação
5-Item do Relatório de Auditoria: 2.1.4.2
Constatação: (003)
Contratação de pessoas físicas, para o Vestibular 2008 e Matrícula, por Inexigibilidade, sem
evidenciar os requisitos exigidos por lei.
Foi selecionado para análise o processo de Inexigibilidade de licitação, do Serviço de Seleção
Orientação e Avaliação - SSOA, para contratação de despesas com serviços de terceiros - pessoa
física, para o vestibular.
5.1-Recomendação:001
Que se elabore projeto básico para as contratações dos serviços para o vestibular.
5.1.1-Setor Responsável pela implementação: SSOA
5.1.2-Providências adotadas/justificativa
O serviço elaborou uma nova planilha com os custos dos serviços de vestibular.
5.2-Recomendação:002
Que se faça constar nas solicitações de contratações, de pessoas físicas para o vestibular, descrições
claras e pormenorizadas de todos os serviços que serão realizados, a previsão do número de pessoas
que serão contratadas e os valores que serão pagos (devidamente justificados).
5.2.1-Setor Responsável pela implementação:SSOA
5.2.2-Providências adotadas/justificativa
Conforme esclarecimentos da recomendação anterior.
5.3-Recomendação:003
Que a partir das definições detalhadas dos serviços e das respectivas estimativas dos valores, seja
solicitada da Procuradoria análise e emissão de parecer quanto ao adequado enquadramento legal
no que se refere à forma de contratação (licitação ou contratação direta) de cada um dos serviços.
5.3.1-Setor Responsável pela implementação: SSOA
5.3.2Providências adotadas/justificativa
Durante o processo de contratação de serviços do vestibular será solicitado à Procuradoria Jurídica,
análise e parecer quanto ao enquadramento legal, no que se refere à forma de contratação de cada
serviço.
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5.4-Recomendação:004
Que a Coordenadoria de Controle Interno - CCI da UFBA inclua, no Plano de Atividades de Auditoria
Interna, avaliação das despesas e receitas com o vestibular.
5.4.1-Setor Responsável pela implementação: CCI
5.4.2-Providências adotadas/justificativa
A Coordenadoria de Controle Interno incluiu o SSOA entre os órgãos que serão auditados, conforme
previsão do Plano de Auditoria Interna 2009.
6-Item do Relatório de Auditoria: 2.1.4.3
Constatação: (004)
Ausência de formalização de processos de Dispensa de Licitação para contratação de pessoas físicas.
6.1-Recomendação:001
Que se formalize os processos de dispensa de licitação para contratação de pessoas físicas, com
todos os requisitos legais exigidos, inclusive justificativa para o preço e o fornecedor escolhidos.
6.1.1-Setor Responsável pela implementação: SPE
6.1.2-Providências adotadas/justificativa
Foi realizada uma reunião para discutir o problema e efetuada revisão dos procedimentos e
formulários para contratação de pessoa física
7-Item do Relatório de Auditoria: 2.1.4.4
Constatação: (005)
Falta de elementos/documentos que justifiquem a não realização de compras por meio de processos
de licitação e motivem compras por dispensas ou inexigilidade de licitação.
7.1-Recomendação:001
Reiteramos as recomendações expedidas Constatação no relatório de auditoria nº 175139 e 189698
(...)
7.1.1-Setor Responsável pela implementação: SPE
7.1.2-Providências adotadas/justificativa
O assunto foi discutido durante a reunião apontada no item anterior, sendo orientado que os setores
responsáveis deveriam atender a recomendação.
7.2-Recomendação:002
Que sejam exigidos, no mínimo, a Certidão Negativa de Débitos do INSS,a Certidão Negativa de
Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS nas licitações,
mesmo nos casos de dispensa ou inexigibilidade.
7.2.1-Setor Responsável pela implementação: SPE
7.2.2-Providências adotadas/justificativa
Conforme as providencias do item 7.1
8-Item do Relatório de Auditoria: 2.1.4.5
Constatação: (008)
Fracionamento de aquisições em detrimento da aplicação da modalidade de aquisição por
concorrência pública.
8.1-Recomendação:001
Que se escolha a modalidade de licitação com base na estimativa de gastos para todo o período de
vigência do contrato a ser firmado, considerando as prorrogações previstas no edital.
8.1.1-Setor Responsável pela implementação: SAD
8.1.2-Providências adotadas/justificativa
O setor foi orientado e concordou que a modalidade adotada deverá considerar todo o período de
vigência do contrato.
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8.2-Recomendação:002
Que se utilize a modalidade Pregão, preferencialmente da forma eletrônica, para aquisição de bens
e serviços comuns conforme determina o Decreto 5.450/2005.
8.2.1-Setor Responsável pela implementação: SAD
8.2.2Providências adotadas/justificativa
A modalidade pregão foi adotada como o padrão dentro da Universidade
9-Item do Relatório de Auditoria: 2.1.4.6
Constatação: (023)
Falhas no procedimento de contratação por pregão no que se refere à verificação das amostras e
não aplicação de penalidades previstas no edital;
9.1-Recomendação:001
Recomendamos:
1) constituir uma comissão para apurar responsabilidades em virtude de possíveis falhas na
contratação e dano ao erário;
2) solicitar ao MEC a indicação de pelo menos um servidor para participar da referida
comissão.
9.1.1-Setor Responsável pela implementação: SSOA
9.1.2-Providências adotadas/justificativa
10-Item do Relatório de Auditoria:2.1.4.7
Constatação: (029)
Contratação de serviços de vigilância, limpeza e portaria, sem licitação, por meio de consecutivos
processos de dispensas de caráter emergencial, nos últimos 6 anos.
10.1-Recomendação:001
Reiteramos a recomendação de que o gestor realize os processos licitatórios para a contratação de
serviços de limpeza, conservação, vigilância e demais de duração continuada, de forma a não mais
realizar a contratação de tais serviços através de dispensas emergenciais.
10.1.1-Setor Responsável pela implementação: SAD
10.1.2-Providências adotadas/justificativa
Os Pregões de Limpeza de Portaria já foram realizados. O de vigilância encontra-se com mandado
de segurança. Estamos aguardando a decisão final da Justiça para promover o procedimento
licitatório de Vigilância.
10.2. -Recomendação:002
Recomendamos que a UFBA cumpra o Acórdão 2163/2007 - Segunda Câmara -TCU, ou seja:
"1.3. adote procedimentos mais céleres na área de licitações e contratos, como o estabelecimento
de prazos máximos de permanência de documentos/consultas processuais nos diversos setores de
tramitação dos autos;
1.4. deixe de dispensar licitação para serviços regulares da entidade, com argumentos que não
se coadunam com o art. 24, IV da Lei n.º 8.666/93 (caráter emergencial);
1.5. implemente planejamento, eficiente e tempestivo, para a realização de licitações de
contratação de serviços de duração continuada (limpeza, conservação e vigilância), de forma a
evitar a prorrogação dos contratos em vigor, de forma emergencial, sem respaldo legal, apenas
com base em justificativas como greve de Procuradores Federais,
atrasos
orçamentários,
ausência de capacitação de servidores, etc.;"
10.2.1-Setor Responsável pela implementação: SAD/DM/PROPLAD
10.2.2-Providências adotadas/justificativa
Foram finalizadas as contratações dos serviços de vigilância e limpeza. A única pendência é o
contrato de portaria o qual depende de decisão judicial.
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11-Item do Relatório de Auditoria: 2.2.2.1
Constatação: (001)
Emissão indevida de Empenhos, em nome da própria UFBA, no valor de R$3.443.530,55, para a
inscrição de despesas em restos a pagar para utilização no exercício seguinte a partir de processos
licitatórios que seriam realizados futuramente pela UFBA.
11.1. -Recomendação:001
As emissões de empenhos e as inscrições de despesas não processadas em restos a pagar devem
obedecer às previsões legais.
11.1.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
11.1.2-Providências adotadas/justificativa
Durante o exercício de 2008, não foram realizadas emissões de empenho em nome da Universidade
para utilização no exercício seguinte.
12-Item do Relatório de Auditoria: 2.3.2.1
Constatação: (011)
Dispensas de licitação indevidas para contratação de fundação de apoio.
12.1-Recomendação:001
A Universidade deve reformular sua política de utilização das fundações de apoio,assumindo as
atividades desempenhadas por estas que não encontram respaldo legal.
12.1.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
12.1.2-Providências adotadas/justificativa
A Universidade espera uma regulamentação do MEC/MCT para definir a sua norma interna no
relacionamento com as Fundações de Apoio.
12.2-Recomendação:002
Que a UFBA não mais contrate fundações de apoio para gerenciamento de recursos públicos ou para
realização de atividade administrativas, nem com objetos genéricos, muito menos com intuito de
contratação indireta de pessoal, para prestar serviços ou atender necessidades de caráter
permanente da Universidade.
12.2.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
12.1.2-Providências adotadas/justificativa
A universidade tem discutido sobre a questão e deverá incorporar a questão na discussão da norma
interna
12.3-Recomendação:003
Que a UFBA não mais contrate fundações de apoio para atividades continuadas, ordinárias e
inerentes à instituição.
12.3.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
12.3.2-Providências adotadas/justificativa
Conforme item anterior.
12.4-Recomendação:004
Que a UFBA só contrate fundações de apoio para projetos específicos,exclusivamente de
pesquisa,ensino e extensão e de desenvolvimento institucional,científico e tecnológico,que façam
parte da atividade fim da instituição, com prazo determinado e produto bem definido.
12.4.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
12.4.2-Providências adotadas/justificativa
Conforme item anterior.
12.5-Recomendação:005
Que nos contratos que a UFBA vier a celebrar com fundações de Apoio por dispensa de licitação com
base no inciso XIII do art. 24,da Lei nº 8.666/93,sejam definidos com clareza e precisão os objetos e
projeto básicos relativos às contratações,indicando,os projetos de ensino, pesquisa,extensão ou de
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desenvolvimento institucional que serão apoiados pela contratada, conforme dispõem o art.1º da
Lei nº 8.958/94 e o art. 55, I, da Lei n°8.666/93.
12.5.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
12.5.2-Providências adotadas/justificativa
As minutas dos instrumentos estão sendo revisadas pelo Setor de Convênios.
12.6-Recomendação:006
Que se faça constar dos processos de dispensa de licitação a justificativa de preço, nos termos do
art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.
12.6.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
12.6.2-Providências adotadas/justificativa
A universidade exige da FAPEX a planilha custos operacionais visando justificar o preço.
12.7-Recomendação:007
Que se faça constar dos contratos com fundações de apoio plano de trabalho,com a descrição
completa e precisa do objeto e das atividades a serem realizadas pela fundação,com prazos
determinados,além de um cronograma físico financeiro,e indicação de quais recursos,bens, serviços
e pessoal da instituição federal contratante serão utilizados,bem como os respectivos
ressarcimentos e prazos de utilização.
12.7.1-Setor Responsável pela implementação:
12.7.2-Providências adotadas/justificativa
As minutas dos instrumentos estão sendo revisadas pelo Setor de Convênios.
12.8-Recomendação:008
Que não se permita nem inclua cláusulas permitindo a subcontratação ou execução indireta de
serviços nos contratos firmados com base em dispensa de licitação nos termos do art. 24, inciso XIII,
da Lei n.º8.666/93.
12.8.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
12.8.2-Providências adotadas/justificativa
As minutas dos instrumentos estão sendo revisadas pelo Setor de Convênios.
13-Item do Relatório de Auditoria: 2.3.3.1
Constatação: (024)
Ausência de registro no SIAFI, no módulo de acompanhamento de convênios, dos "contratos"
firmados com as Fundações de Apoio.
13.1-Recomendação:001
Registrar, no SIAFI, os convênios e contratos firmados com as Fundações de Apoio, bem como a
situação das respectivas prestações de contas.
13.1.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
13.1.2-Providências adotadas/justificativa
14-Item do Relatório de Auditoria: 3.1.1.1
Constatação: (009)
Recursos movimentados em paralelo à conta única da UFBA junto ao Tesouro Nacional.
14.1-Recomendação:001
Efetuar controle eficaz das receitas previstas e realizadas provenientes de cursos de extensão e pósgraduação lato sensu,consultorias e pesquisas envolvendo as fundações de apoio;Registrar
adequadamente a previsão (orçamentária) e o recolhimento das referidas receitas;
14.1.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
14.1.2-Providências adotadas/justificativa
Atualmente, as receitas dos cursos latu sensu “fechados” são depositadas na Conta Única.
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Em razão de problemas operacionais para efetuar o recolhimento através da GRU, os cursos
abertos, ainda, são recolhidos pela FAPEX que repassa as taxas para a Universidade,
posteriormente.
15-Item do Relatório de Auditoria: 3.1.1.2
Constatação: (010)
Não disponibilização de processos de contratações com instituições privadas.
15.1. -Recomendação:001
Adotar as medidas necessárias para localizar os processos e caso os mesmos não sejam localizados,
apurar responsabilidades;
15.1.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
15.1.2-Providências adotadas/justificativa
Os processos estão no Setor de convênios
16-Item do Relatório de Auditoria: 4.1.1.1
Constatação: (015)
Divergências nos registros de pessoal contidos no sistema SIAPE, no Relatório de Gestão e em
respostas às Solicitações de Auditoria.
16.1-Recomendação:001
Verificar as causas das divergências nas informações, integrar os bancos de dados e uniformizar as
metodologias de apresentação das informações de pessoal, fazendo as devidas atualizações no
sistema SIAPE, caso sejam necessárias.
16.1.1-Setor Responsável pela implementação: SPE/PROPLAD
16.1.2-Providências adotadas/justificativa
Os envolvidos estão buscando identificar as falhas para que venham a se repetir.
17-Item do Relatório de Auditoria: 4.1.1.2
Constatação: (020)
Exercícios irregulares de cargos públicos com deficiência na aplicação de procedimentos
apuratórios.
17.1-Recomendação:001
Promover a apuração dos levantamentos para que se verifique a real situação de cada servidor, bem
como sejam regularizadas as situações em que sejam comprovadas as seguintes ocorrências:
a) servidores com dedicação exclusiva mantendo outro vínculo empregatício: O ocupante do cargo
deverá ser orientado a ressarcir ao erário a parcela relativa à DE - sendo que a Unidade deverá
tomar as medidas institucionais necessárias à devolução - e, também, ser instado a se manifestar
sobre as seguintes opções:
a.1) permanência no cargo ocupado na Instituição - a continuidade do servidor na Instituição,
com DE, está condicionada à apresentação de documentos que comprovem o desligamento do outro
vínculo;
a.2) permanência no outro emprego - o titular do cargo poderá opta por alterar o seu regime
de trabalho ou ser exonerado do cargo que atualmente ocupa.
b) servidores docentes em regime de dedicação exclusiva que tenha exercido atividade de
colaboração esporádica, remunerada ou não:
b.1) apresentar os documentos que comprovem a legalidade da situação em relação às normas
aprovadas pelo conselho superior competente;
c) servidores com jornada de trabalho superior a 60 horas:
c.1) acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas com mais de 60 horas: Proceder
a apuração do fato e orientar o servidor a reestruturar sua jornada de trabalho de forma
compatível com a condição humana, de acordo com o Parecer GQ 145, da Advocacia-Geral da
União - AGU, de 30.3.1998, itens 17 e 18; e dentro do limite máximo de 60 horas semanais (...) a jurisprudência desta Corte de Contas tem admitido como limite máximo em casos de
acumulação de cargos ou empregos públicos a jornada de trabalho de 60 (sessenta) horas
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semanais (Acórdãos 533/2003, 2.047/2004, 2.860/2004, 155/2005, 933/2005, 2.133/2005,
544/2006, todos da 1ª Câmara).
c.2) jornada de trabalho semanal na RAIS2005 superior a 60 horas: Solicitar ao servidor
documentos que comprovem a legalidade da situação, ou seja, deverá ser ratificada a
compatibilidade de horário entre as atividades desenvolvidas na Instituição e no outro vínculo.
17.1.1-Setor Responsável pela implementação: SPE
17.1.2-Providências adotadas/justificativa
Visando aumentar a eficiência na apuração dos processos, a Universidade disponibilizou novas
instalações para a Comissão de Acumulação de Cargos – CAC.
17.2-Recomendação:002
Para os servidores que já se desligaram dos vínculos que ocupavam anteriormente, ou que não
possuam mais vínculo com a UFBA, verificar se houve algum período de exercício simultâneo de
mais de uma atividade por parte do servidor, procedendo às medidas necessárias à devolução dos
valores recebidos a título de dedicação exclusiva correspondentes a esse período, notificando
outros órgãos ou entidades caso necessário.
17.2.1-Setor Responsável pela implementação: SPE
17.2.2-Providências adotadas/justificativa
Conforme recomendação anterior
17.3-Recomendação:003
Disponibilizar a estrutura física e de pessoal necessária à CAC para que esta exerça suas atividades,
apresentando providências emergenciais a serem adotadas para que se reduza a quantidade de
casos ainda não tratados pela Comissão.
17.3.1-Setor Responsável pela implementação: SPE
17.3.2-Providências adotadas/justificativa
Conforme mencionado anteriormente, a Universidade disponibilizou novas instalações para a
Comissão de Acumulação de Cargos-CAC
17.4-Recomendação:004
Em caráter educativo, elaborar e distribuir documento que melhor evidencie aos servidores as
proibições e deveres a que estão submetidos, tanto quanto aos servidores em geral, quanto a outros
grupos, a exemplo dos professores de Dedicação Exclusiva.
17.4.1-Setor Responsável pela implementação: SPE
17.4.2-Providências adotadas/justificativa
O documento de caráter educativo já foi elaborado e logo deverá ser divulgado
17.5-Recomendação:005
Encaminhar formalmente a esta Controladoria, ao final de cada mês, relatórios sobre a atividade da
CAC, discriminando a situação de cada servidor apontado.
17.5.1-Setor Responsável pela implementação:SPE
17.5.2-Providências adotadas/justificativa
Devido à quantidade de atividades desempenhadas pelos membros da Comissão não foi possível a
elaboração de relatórios mensais, entretanto o mesmo foi elaborado no mês de dezembro e será
atualizado trimestralmente.
18-Item do Relatório de Auditoria: 4.1.1.3
Constatação: (028)
Contratação indevida de pessoal por meio de Fundação de Apoio.
18.1-Recomendação:001
Atuar junto ao MEC/MPOG para que seja formalizado o respectivo cronograma.
18.1.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
18.1.2-Providências adotadas/justificativa
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Esse problema é de conhecimento do Ministério da Educação e do Ministério do Planejamento. A
Ufba,assim como as demais Universidades está aguardando uma decisão do MPOG/MEC para resolver
tal questão
19-Item do Relatório de Auditoria: 5.2.1.1
Constatação: (026)
Convênios com prazo para prestação de contas já expirado, desde exercícios anteriores, na situação
"A COMPROVAR". Em consulta ao Sistema Siafi, foram identificados convênios, de exercícios
anteriores, em situação "A COMPROVAR" com prazo para prestação de contas já expirado.
19.1-Recomendação:001
Caso a prestação de contas já tenha sido recebida, atualizar o SIAFI com a respectiva situação
acerca da aprovação ou não da referida prestação de contas. Caso a prestação de contas ainda não
tenha sido recebida, promover a inscrição em inadimplência, notificando o convenente.
19.1.1-Setor Responsável pela implementação:PROPLAD
19.1.2-Providências adotadas/justificativa
Está sendo efetuado o levantamento da documentação para resolver o problema.
20-Item do Relatório de Auditoria: 6.1.1.1
Constatação: (006)
Deficiência na estrutura da unidade de Auditoria Interna.
20.1-Recomendação:001
Que se atenda as determinações do Acórdão 2163/2007-TCU-2ª Câmara:
"1.21. busque promover, em conjunto com o Conselho Universitário e Coordenação de Controle
Interno, projeto e eventual normativo para a estruturação da auditoria interna da Universidade,
com a fixação de um número mínimo de servidores técnicos capazes de desenvolver a contento as
atividades de controle administrativo, de forma a constituir o referido "corpo de auditores" a que se
refere o art. 9º, da Resolução n.º 01/02, do Conselho Universitário -, com o apoio, se necessário, do
próprio Ministério da Educação e da Secretaria Federal de Controle Interno/Controladoria Geral da
União - CGU;"
[...]
"2. Determinar à Coordenação de Controle Interno da UFBA que:
2.1.
envide
esforços, em conjunto com a Reitoria e Conselho Universitário,
para
elaboração de projeto e eventual normativo objetivando a estruturação da auditoria interna,
em busca do adequado exercício das atividades de controle administrativo, haja vista o porte da
Universidade Federal da Bahia, colhendo apoio, se necessário, junto ao próprio Ministério da
Educação e Secretaria Federal de Controle Interno/Controladoria Geral da União - CGU;"
20.1.1-Setor Responsável pela implementação:
20.1.2-Providências adotadas/justificativa
Esta sendo finalizado o levantamento das necessidades do órgão.
20.2-Recomendação:002
Que se providencie a adequada estrutura para a Auditoria Interna da UFBA. Disponibilizando
recursos humanos, materiais e tecnológicos que permitam o pleno desenvolvimento das atribuições
e competências da auditoria, fortalecendo o controle gerencial da UFBA e cumprindo o disposto no
artigo 14 do Decreto n.º 3.591, de 06 de setembro de 2000.
20.2.1-Setor Responsável pela implementação:
20.2.2-Providências adotadas/justificativa
Está sendo finalizado o levantamento das necessidades do órgão.
21-Item do Relatório de Auditoria: 6.1.1.2
Constatação: (007)
Gestores da UFBA não têm observado com rigor e tempestividade as recomendações e solicitações
da Coordenadoria de Controle Interno -CCI.
21.1 -Recomendação:001
Que se atenda a determinação do Acórdão 2163/2007-TCU-2ª Câmara:
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"1.20. passe a observar, com maior rigor e tempestividade, as recomendações/determinações
exaradas pela Coordenação de Controle Interno desta Universidade."
21.1.1-Setor Responsável pela implementação: Todos os órgãos
21.1.2-Providências adotadas/justificativa
A determinação foi encaminhada aos gestores de todos os órgãos envolvidos.
22-Item do Relatório de Auditoria: 6.1.2.2
Constatação: (017)
Falhas no Rol de Responsáveis
Não obstante a declaração do dirigente máximo da instituição em exercício atestando que as
informações do rol de responsáveis contidas no banco de dados do SIAFI são fidedignas, foram
detectadas falhas na relação do referido rol, colocando o mesmo em desacordo com os normativos
que orientam a sua formação, notadamente a IN TCU 47/2004 e a Portaria CGU 1950/2007.
22.1-Recomendação:001
Atualizar os dados cadastrados dos agentes arrolados no Rol de Responsáveis.
Cadastrar os períodos de substituição dos titulares arrolados.
Realizar análise cuidadosa com o intuito de avaliar quais os agentes que se enquadram nas
naturezas de responsabilidade estabelecidas na IN TCU 47/2004, arts 12 e 13, e que não estão
relacionados no rol de responsáveis da entidade, tais como os dirigentes das unidades e os membros
dos conselhos, que por ventura efetuem atos de gestão.
22.1.1-Setor Responsável pela implementação: PROPLAD/PRODEP
22.1.2-Providências adotadas/justificativa
Os dirigentes de unidades serão incorporados ao rol de responsáveis.
23-Item do Relatório de Auditoria: 6.1.2.3
Constatação: (018)
Conteúdo do Relatório de Gestão insuficiente e em desacordo com o modelo.
23.1-Recomendação:001
Que todos os gestores responsáveis observem minuciosamente os normativos que orientam a forma e
o conteúdo obrigatórios do relatório de gestão.
23.1.1Setor Responsável pela implementação: PROPLAD
23.1.2-Providências adotadas/justificativa
Os órgãos envolvidos estão analisando as causas para evitar repetição dos problemas apontados
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13. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÃO DO
TCU
Acórdão 1445/2008- TCU- 2ª Câmara
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadoria aos servidores da
Universidade Federal da Bahia acima arrolados.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante das
razões expostas pelo relator, com fundamento no arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º,
inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, e 259 a 263 do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar legal e ordenar o registro do ato de aposentadoria de Almerinda de Assis Gomes;
9.2. considerar ilegais e negar-lhes registro dos atos de aposentadoria de André Luiz de Jesus
Mesquita, Clovis dos Santos e Pedro Silva Santos;
9.3. com base na súmula TCU 106, dispensar o recolhimento das importâncias indevidamente
recebidas de boa-fé pelo inativo;
9.4. alertar a Universidade Federal da Bahia para:
9.4.1. a observância dos critérios definidos na Lei 10.887/2004 no cálculo dos proventos de
aposentadoria de servidores enquadrados nos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, de forma a constar dos atos o valor apurado com
base na média das remunerações utilizadas para cálculo das contribuições previdenciárias recolhidas
a partir de julho de 1994;
9.4.2. a possibilidade de os atos impugnados prosperarem se novamente submetidos a esta Corte
com expurgo da irregularidade neles apontada;
9.4.3. a necessidade de dar ciência desta decisão aos interessados, com o aviso de que o efeito
suspensivo da eventual interposição de recurso contra esta decisão não exime da devolução dos
valores recebidos indevidamente após a notificação.
Setor responsável pela implementação: SPE
Providências adotadas/justificativas
Os atos considerados ilegais foram alterados e recadastrados no SISAC para nova apreciação.
Todas as ações foram comunicadas ao TCU, mediante Ofício GAB nº 731/2008.
Acórdão 304/2008-TCU-2ª- Câmara
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadoria aos servidores da
Universidade Federal da Bahia acima arrolados.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante das
razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Itamar Costa Kalil e negar-lhe registro;
9.2. com base na súmula TCU 106, dispensar o recolhimento das importâncias indevidamente
recebidas de boa-fé pelo inativo;
9.3. alertar a Universidade Federal da Bahia para:
9.3.1. a necessidade de incidência de proporcionalidade sobre a Gratificação de Estímulo à
Docência - GED, nos casos de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço;
9.3.2. a possibilidade de o ato impugnado prosperar se novamente submetido a esta Corte com
expurgo da irregularidade nele apontada;
9.3.3. a necessidade de dar ciência desta decisão ao interessado, com o aviso de que o efeito
suspensivo da eventual interposição de recurso contra esta decisão não exime da devolução dos
valores recebidos indevidamente após a notificação;
9.4. considerar legais os demais atos e ordenar seu registro.
Setor responsável pela implementação:SPE
Providências adotadas/justificativas
Os setores responsáveis tomaram conhecimento do teor do documento e providenciaram a correção
dos atos apontados e os respectivos recadastramentos no SISAC. Foi encaminhado o Oficio GAB nº
635/2008 ao Tribunal de Contas da União para comunicar as medidas adotadas.
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Acórdão 434/2008-TCU- 2ª Câmara
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadoria aos servidores da
Universidade Federal da Bahia acima arrolados.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante das
razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, em:
9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Wilson Batista Lima e autorizar seu registro;
9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Neide Ferraz de Castro Dias e de Petronílio Cruz
Santos e negar-lhes registro;
9.2. com base na súmula TCU 106, dispensar o recolhimento das importâncias indevidamente
recebidas de boa-fé pelo inativo;
9.3. alertar a Universidade Federal da Bahia para:
9.3.1. a observância dos critérios definidos na Lei 10.887/2004 no cálculo dos proventos de
aposentadoria de servidores enquadrados nos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, de forma a constar dos atos o valor apurado com
base na média das remunerações utilizadas para cálculo das contribuições previdenciárias recolhidas
a partir de julho de 1994;
9.3.2. a possibilidade de os atos impugnados prosperarem se novamente submetidos a esta Corte
com expurgo da irregularidade neles apontada;
9.3.3. a necessidade de dar ciência desta decisão aos interessados, com o aviso de que o efeito
suspensivo da eventual interposição de recurso contra esta decisão não exime da devolução dos
valores recebidos indevidamente após a notificação.
Setor responsável pela implementação:SPE
Providências adotadas/justificativas
As determinações foram atendidas e comunicadas ao TCU, mediante o Ofício GAB nº 639/2008.
Acórdão 1947/2008- TCU- 2ª Câmara
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadoria aos servidores da
Universidade Federal da Bahia acima arrolados.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante das
razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, em:
9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Ailton Marques Couto, Aladia Barbosa de Souza,
Amene de Cássia Jabaly Bonfim Dias, Carlos Zacarias Freire, Jacques Abd El Krim Saidi Salah, Maria
Helena Veríssimo e Walter Crispim da Silva e negar-lhes registro;
9.2. com base na súmula TCU 106, dispensar o recolhimento das importâncias indevidamente
recebidas de boa-fé pelos inativos;
9.3. alertar a Universidade Federal da Bahia para:
9.3.1. a observância dos critérios definidos na Lei 10.887/2004 no cálculo dos proventos de
aposentadoria de servidores enquadrados nos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, de forma a constar dos atos o valor apurado com
base na média das remunerações utilizadas para cálculo das contribuições previdenciárias recolhidas
a partir de julho de 1994;
9.3.2. a possibilidade de os atos impugnados prosperarem se novamente submetidos a esta Corte
com expurgo da irregularidade neles apontada;
9.3.3. a necessidade de dar ciência desta decisão aos interessados, com o aviso de que o efeito
suspensivo da eventual interposição de recurso contra esta decisão não exime da devolução dos
valores recebidos indevidamente após a notificação;
9.4. considerar legais os demais atos e ordenar seu registro
Setor responsável pela implementação:SPE
Providências adotadas/justificativas
Foram tomadas providências para o cumprimento das determinações as quais foram devidamente
comunicadas ao TCU, através do Ofício GAB nº 964/2008.
Acórdão 5450-TCU-2ª Câmara
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuida da aposentadoria concedida em favor de
Felisvaldina Neri de Souza, servidora da Universidade Federal da Bahia - UFBA.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª
Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da
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Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c os arts. 1º, inciso
VIII, e 259 a 263 do Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor de Felisvaldina Neri de Souza,
recusando registro ao ato de fls. 2/6 do v.p.;
9.2. nos termos do enunciado 106 da súmula de jurisprudência do TCU, dispensar a reposição das
importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada;
9.3. determinar à UFBA que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, faça cessar os
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade
administrativa omissa;
9.3.2. comunique à interessada a respeito deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventuais recursos não a eximirá da devolução dos valores
percebidos indevidamente após a notificação deste decisum, caso os recursos não sejam providos;
9.4. determinar à Sefip que acompanhe o cumprimento da determinação relativa à cessação de
pagamentos decorrentes do ato de concessão de aposentadoria considerado ilegal, representando ao
tribunal em caso de não-atendimento;
9.5. orientar a entidade de origem no sentido de que:
9.5.1. os valores da vantagem pecuniária individual - VPI devem ser proporcionalizados no caso de
aposentadorias proporcionais, tendo em vista que as vantagens que devem ser incluídas de forma
integral restringem-se à gratificação adicional por tempo de serviço, aos "quintos" e à parcela
prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990;
9.5.2. nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno/TCU, a concessão considerada ilegal
poderá prosperar, mediante emissão de novo ato escoimado das irregularidades apontadas, na
sistemática definida na Instrução Normativa/TCU 55, de 24/10/2007, por intermédio do sistema
Sisac.
Setor responsável pela implementação:SPE
Providências adotadas/justificativas
A interessada foi comunicada sobre a determinação constante do Acórdão. Ademais, o ato foi
recadastrado no SISAC, com a devida correção, para nova apreciação do TCU.
As providências adotadas foram informadas ao tribunal mediante o Ofício nº 014/2009
Acórdão 5709/2008-TCU-2ªCâmara
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre concessão pensão civil em favor de
Ricardo Lopes Silva, neto de Jandyra Velloso Lopes, ex-servidora vinculada à Universidade Federal
da Bahia UFBA.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal; 1º, V,
39, I e II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 e 1º, VIII, 260, §§ 1º e 2º, do RI/TCU, em:
9.1. considerar ilegal o ato de fl. 1/4, do beneficiário Ricardo Lopes Silva, negando-lhe registro;
9.2. dispensar o recolhimento das parcelas indevidamente percebidas de boa-fé pelo beneficiário da
pensão, nos termos da Súmula TCU 106;
9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia, que:
9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno
desta Corte, que faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato
impugnado a contar da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária
da autoridade administrativa omissa;
9.3.2. passe a exigir, no caso de concessões de pensão a menor sob guarda ou pessoa designada
(art. 217, inciso II, alíneas b e d, da Lei nº 8.112/90), prova de dependência econômica do
beneficiário em relação ao instituidor e, ainda, de incapacidade dos pais para prover o sustento dos
seus filhos;
9.4. comunicar ao interessado acerca da deliberação adotada por esta Corte de Contas, alertando-o
que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não o exime da devolução
dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não-provimento.
Setor responsável pela implementação:SPE
Providências adotadas/justificativas
O beneficiário, cujo ato foi considerado ilegal, foi comunicado do teor da deliberação e excluído da
folha de pagamento.
O Tribunal de Contas foi informado do cumprimento das determinações mediante o Ofício GAB nº
013/2009.
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14. ATOS DE ADMISSSÃO, DESLIGAMENTO,
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO
PRATICADOS NO EXERCÍCIO
Ato

Quantidade

Admissão

481

Quantidade Registrada
no SISAC
481

Desligamento

357

357

Aposentadoria

100

0

Pensão

056

001

As divergências encontradas entre a quantidade de atos praticados no exercício e a quantidade
registrada no SISAC foram motivadas pelo acúmulo de serviços, em função de cumprimento de
prazos estabelecidos pelo Ministério do Planejamento e Gestão para adequação de dados no Sistema
Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE. Para a eliminação das divergências estamos
empenhados em cadastrar todos esses atos até o primeiro trimestre de 2009.
Controle dos julgamentos do TCU por parte da Unidade - a Unidade de RH mantém o controle dos
julgamentos dos atos pelo TCU, informados pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal – SEFIP/TCU,
mediante Ofício, a qual nos encaminha cópia dos relatórios e dos Acórdãos.

15. DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TCE E
TCE CUJO ENVIO AO TCU FOI DISPENSADO
Não houve ocorrências no período.
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16. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
Descrição
Servidores ativos do
quadro em exercício
na Unidade
Funcionários
Contratados – CLT em
exercício na Unidade
Total Pessoal Próprio

2006
Despesa

Qtde

Qtde

2007
Despesa

2008
Despesa

Qtde

5.684

231.539.816,38

5.264

241.355.007,55

5.106

277.839.935,78

0

0

0

0

0

0

5.684

231.539.816,38

5.264

241.355.007,55

5.106

277.839.935,78

Fonte: PRODEP/SPE/Qtde Posição em 31/12/2008; Despesa total incorrido no exercício

Descrição
Ocupantes de
Funções de
confiança, sem
vínculo

Qtde
11

2006
Despesa

Qtde

609.391,10

07

2007
Despesa

Qtde

473.363,47

2008
Despesa

10

550.253,70

Fonte: PRODEP/SPE/Qtde Posição em 31/12/2008; Despesa total incorrido no exercício

Descrição
Contratações tem
porárias (Lei nº
8.745/1993)

2006
Qtde
Despesa
582

Qtde

8.657.339,04

2007
Despesa

574

2008
Qtde
Despesa

9.533.995,80

582

9.665.600,85

Fonte: PRODEP/SPE/Qtde Posição em 31/12/2008; Despesa total incorrido no exercício

Descrição
Pessoal Teceirizado
Vigilante/Limpeza
Pessoal Terceirizado Apoio
Adminstrativo
Pessoal Terceirizado -outras
atividades
Estagiários
Total Pessoal Terceitrizado estagiário

2006
Qtde

2007
Despesa

2008
Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

742

10.654.946,20

731

13.310.982,84

769

12.391.729,34

-

-

-

-

14

140.462,05

209

2.870.361,42

209

3.351.994,17

209

3.216.985,32

08

50.282,66

992

15.749.176,71

951

13.516.307,62

940

15.749.176,71

Fonte: PRODEP/SPE/-SAD - Qtde Posição em 31/12/2008; Despesa total incorrido no exercício
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PESSOAL REQUISITADO 2008
Descrição

2006

2007

2008

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

Qtde

Despesa

01

42.954,18

01

50.716,57

01

52.785,07

01

2.777,60

01

7.254,28

01

4.706,00

02

45.731,78

02

57.970,85

02

57.491,07

Pessoal
requisitado
com ônus
Pessoal
requisitado
sem ônus
Total

Fonte: PRODEP/SPE (SIP/SIAPNET) Qtde Posição em 31/12/2008; Despesa total incorrido no exercício

PESSOAL CEDIDO 2008
Descrição
Qtde
Pessoal
cedido com
ônus
Pessoal
cedido sem
ônus
Total

2006
Despesa

Qtde

2007
Despesa

Qtde

2008
Despesa

16

928.968,49

17

917.619,65

23

1.167.071,51

10

561.539,04

24

855.126,23

27

1.966.012,13

26

1.490.507,53

41

1.772.745,88

50

3.133.083,64

Fonte: PRODEP/SPE (SIP/SIAPNET) Qtde Posição em 31/12/2008; Despesa total incorrido no exercício

Nota:
As despesas do pessoal cedido sem ônus são sujeitas ao reembolso, conforme Decreto nº
4.050/2001.
DEMONSTRATIVO DE SERVIDORES 2008
Descrição
Pessoal
envolvido em
ações
finalísticas
Subtotal
Pessoal
envolvido em
ações de
suporte

Discriminação
Professor de 3º Grau
Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico.
Professor Substituto
Professor Visitante

Técnico-Administrativo
Total

2008
Quantidade
1768
17

Despesa
138.632.644,79
816.000,96

578
04
2.367

9.513.669,62
151.931,23
149.114.246,60

3.321

138.391.280,03

5.688

287.505.526,63

Fonte: PRODEP/SPE(SIP/SIAPNET) Qtde Posição em 31/12/2008; Despesa total incorrido no exercício
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RECURSOS HUMANOS À DISPOSIÇÃO DA IFE
Recursos Humanos
Quadro Efetivo
TécnicoAdministrativo
Docente *
Temporário
Terceirizados
Apoio Administrativo
Vigilância
Limpeza
Outras Atividades

Lotação Atual
(A)
5.106
3.321

Lotação Aprovada
(B)
6.100
4.054

Lotação Ideal
(C)
-

1785
582
992
14
308
461
209

2046

-

-

-

Fonte:SIP/SIAPENET
*Incluindo Professores de 1º e 2º graus (17)

OBS: Em referência à lotação ideal, esta Universidade iniciou um trabalho de
dimensionamento da força de trabalho em 2008, sem, contudo ser concluído; por isso, os
campos estão em branco.
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17. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS
PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES
PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E
DO DESEMPENHO DA GESTÃO.
17.1 Ensino de Graduação
Estão apresentadas a seguir as principais ações desenvolvidas, durante o ano 2008, no âmbito da
graduação. Este Relatório de Gestão inclui as ações da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, com
seus órgãos/setores (Assessoria; Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação – SSOA;
Superintendência Acadêmica – SUPAC e Secretaria Geral dos Cursos - SGC), em articulação com
outros órgãos da Administração Central e com as Unidades de Ensino, no desenvolvimento de seu
papel de coordenar a formulação, a implementação, o acompanhamento e a avaliação de políticas
para o ensino de graduação. O Relatório tem como base o Plano de Trabalho da Pró-Reitoria para o
período de 2006-2010 e o PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA 2004–2008.
1. GESTÃO ACADÊMICA
1.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO
As metas da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação foram definidas em seu Plano de Trabalho 20062010, posteriormente, incorporadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), disponível no
sítio da UFBA – http://www.proplad.ufba.br/docs/PDI2004-20081.PDF.
1.2 AÇÕES DA GRADUAÇÃO, EM 2008
No âmbito do ensino de graduação, a UFBA ofereceu, em 2008, 66 cursos regulares e 3 cursos
temporários de formação para professores de redes públicas de ensino. Como se pode observar na
tabela 01, foram totalizadas, nos cursos de graduação média de 24 mil matrículas ativas durante o
ano letivo de 2008.
Tabela 01 – Número de cursos de graduação e alunos regularmente matriculados, em 2008
Número
ALUNOS ATIVOS**
CURSOS
de
2008.1
2008.2
cursos
Campus Salvador
54
23.278
Campus Anísio Teixeira – Vitória da
3
355
Cursos
Conquista
regulares
Campus Edgard Santos - Barreiras
6
556
Sub-total
63
24.189
Cursos especiais de Licenciatura
3
150
TOTAL
66
24.339
Fonte: PROPLAD – Setor de Informação e Documentação
** Alunos efetivamente matriculados
Além do ingresso pelo Concurso Vestibular, a UFBA deu continuidade às ações de identificação e
ocupação de vagas ociosas (em razão de abandono, transferência, jubilamento, etc.) como uma
forma de acesso à graduação. Essas vagas são preenchidas por meio de processo seletivo especial
(para transferência interna ou externa, portadores de diploma de graduação e readmissão de exestudantes da UFBA). É necessário ressaltar que, no caso das vagas residuais, não há expansão, mas
redução da ociosidade identificada nos cursos, a cada ano. Contudo, esse processo vem contribuindo
para uma considerável ampliação do acesso.
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Tabela 02 – Ampliação do acesso aos cursos de graduação da UFBA
Vagas
oferecidas/
previstas para
ingresso pelo
Conc. Vestibular
N

ANOS

2005

4.026

Vagas oferecidas para ingresso por processos
seletivos especiais
Vagas Residuais
(Resolução
CEG nº
01/2003)
N
-

Cursos de
formação para
professores da
Educ. Básica
N

Cursos à
Distância

450

-

1º semestre

4.026

2º semestre

4.206

230

2007

4.246

340

-

2008

4.256

249

-

2009

6.996

-

305

2006**

N

-

-

600

Acréscimo de vagas no período
Fonte: PROGRAD/SSOA

** No primeiro semestre de 2006 ainda pertenciam à UFBA quatro cursos do Campus de Cruz das Almas e as
180 vagas desses cursos estão contabilizadas. No segundo semestre essas vagas foram subtraídas, mas
foram acrescentadas as 360 vagas dos nove cursos instalados nos Campi de Vitória da Conquista e de
Barreiras.

No processo seletivo especial para a ocupação de vagas ociosas, foram oferecidas em 2008, 249
vagas, em 15 diferentes cursos, resultando em 67 novos ingressos na graduação.
Quanto aos cursos especiais de formação de professores, tivemos a conclusão das turmas do Curso
de Química e da segunda turma dos cursos de: Ciências Biológicas e Matemática, no primeiro
semestre de 2008, graduando 150 novos professores. Com a graduação dessas três turmas no
primeiro semestre de 2008 concluímos o programa, alcançando nosso objetivo de contribuir para
elevar o padrão de qualidade do ensino público no Estado da Bahia.
Por iniciativa da Faced - Faculdade de Educação foram feitos convênios com Prefeitura Municipal de
Irecê e a Prefeitura Municipal de Tapiramutá para cursos especiais de formação de professores,
sendo ofertado o curso de Pedagogia onde foram selecionados 218 cursistas para Irecê e 87 para
Tapiramutá ambos com início no primeiro semestre de 2009
Com relação aos cursos à distância, o Instituto de Matemática aprovou o projeto pedagógico para a
oferta da Licenciatura em Matemática em parceria com o MEC, vinculado ao programa Universidade
Aberta do Brasil, com seleção, através de vestibular, de 600 estudantes com início das aulas no
primeiro semestre de 2009.
Quanto à ampliação do número de vagas oferecidas para ingresso através de concurso de vestibular,
observa-se aumento considerável devido à adesão da UFBA ao REUNI – Plano de Reestruturação das
Universidades Federais, que propiciou a criação de 15 (quinze) novos cursos de graduação, 11 (onze)
turmas noturnas de cursos existentes, 01 (um) curso superior de tecnologia, aumento de vagas nas
turmas de 16 (dezesseis) cursos existentes, com também a criação de 05 (cinco) bacharelados
interdisciplinares.
1.3 GRADUAÇÃO - NOVOS CURSOS
1.3.1 Cadastramento de cursos novos
Foram cadastrados 10 novos Cursos em Salvador, 02 em Vitória da Conquista, 04 em Barreiras e 05
Bacharelados Interdisciplinares.
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CAMPUS
Salvador

ÁREA

III

CURSOS
Engenharia da Computação, Engenharia de
Controle e Automação de Processo,
Engenharia de Produção,
Biotecnologia, Saúde Coletiva, Zootécnica,
Gastronomia
Gestão Pública e Social, Gêneros e
Diversidades, Serviço Social,

II

Ciências Biológicas, Biotecnologia

I
II

Vitória da Conquista
Barreiras

Campus
Salvador
Barreiras
1.3.2

I

Engenharia Civil, Física, Matemática,

BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES
Cursos
Artes, Humanidades, Saúde,
Ciência e Tecnologia
Ciência e Tecnologia

Novas turmas de cursos pré-existentes

Foram oferecidas em 2009, 700 vagas em turmas noturnas de cursos pré-existentes de:
Área I
Área II
Área III
Área IV

Arquitetura e Urbanismo, Licenciatura em
Matemática, Licenciatura em Química
Farmácia, Licenciatura em Ciências Biológicas,
Arquivologia,
Ciências
Contábeis,
Direito,
Licenciatura em História,
Licenciatura em Letras Vernáculas, Licenciatura
em Língua Estrangeira/Espanhol-Inglês

1.4 - AVALIAÇÃO
Os GT’s constituídos pela PROGRAD, juntamente com a SUPAC, prosseguem na orientação dos
coordenadores de curso de graduação para alimentação do sistema e-MEC – sistema eletrônico
instituído pelo Ministério da Educação para tramitação dos processos regulatórios dos cursos de
graduação em meio eletrônico, assegurando o cumprimento dos prazos definidos pelo MEC.
Sendo o e-MEC o procedimento que antecede a inscrição dos alunos no ENADE, as ações de
orientação aos coordenadores dos cursos de graduação incluídos na avaliação de estudantes em
2008 – ENADE tem sido monitorada pelos GT’s e disponibilizado, para os coordenadores dos
colegiados, assessoria na elaboração dos Projetos Pedagógicos sucinto de cada curso para a
solicitação dos pedidos de reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos,
destacando-se as recomendações quanto à organização das informações sobre cada curso, na
perspectiva da avaliação externa, prevista para 2009.
Quanto às avaliações internas dos cursos de graduação a PROGRAD têm trabalhado junto ao CPD
para a atualização do sistema eletrônico de avaliação pelos docentes/cursos, objetivando acoplar a
matrícula WEB.
1.5 - CURRÍCULOS
Em relação aos currículos dos cursos de graduação, as ações desenvolvidas em 2008 focalizaram,
principalmente: 1 - adaptação dos currículos dos cursos às Diretrizes Curriculares Nacionais; 2 reestruturação dos currículos de cursos novos, nos campi de Vitória da Conquista e de Barreiras; 3 -
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participação direta da equipe da PROGRAD no processo de proposição e debate de reformulação
geral da arquitetura acadêmica das universidades brasileiras, através do Projeto Universidade Nova
– Convênio MEC/SESu 1753 – 2006/2007 posteriormente incerido ao REUNI – Plano de Reestruturação
das Universidades Federais, projeto do governo federal.

Campus de V.
da Conquista

Campus de
Barreiras

1 - Cursos novos ou com currículos reformulados, que não
requerem adaptação às Diretrizes Curriculares Nacionais

41

1

2

3

46

2 - Cursos com projetos de reformulação curricular em tramitação na
Superintendência Acadêmica (SUPAC) ou na Câmara de Ensino de
Graduação (CEG)

10

2

4

-

17

3 - Cursos com currículos ainda não adaptados às Diretrizes
Curriculares Nacionais

3

-

-

-

3

54

3

6

3

66

Situação dos Currículos, de 2004 a 2008

TOTAL DE CURSOS

TOTAL

Campus de
Salvador

Cursos Especiais de
Form. Professores

Tabela 03 – Elaboração / implementação de novos currículos dos cursos de graduação da
UFBA
Cursos regulares

Fonte: PROGRAD/SUPAC
Quanto ao item 1 da Tabela 3, a meta estabelecida pela Pró-Reitoria de Graduação de atualizar e
adaptar os currículos às Diretrizes Curriculares Nacionais até o final de 2008, foi quase
integralmente alcançada. A sua implementação tem contado com o apoio dos GT’s e os ainda não
adaptados, menos de 5 %, aguardam a finalização dos procedimentos formais de aprovação.
Os currículos dos cursos dos novos campi, em razão da orientação inicial no sentido de replicar os
praticados pelos mesmos cursos já em vigência na UFBA, também se encontram na sua maioria em
fase de reformulação, sendo orientados pelos GT’s e pelos colegiados dos cursos do campus de
Salvador.
Além dos cursos constantes da Tabela 3, a PROGRAD através dos GT’s orientou na elaboração das
propostas de criação de 22 novos cursos que irão consolidar a adesão da UFBA ao REUNI.
Os projetos propostos e aprovados em 2007 pela PROGRAD foram desenvolvidos em 2008 sendo de
grande importância para o alcance das metas previstas, que são:
– Revisão dos registros dos currículos – Adequação dos currículos registrados e das reformulações
curriculares aprovadas.
Este projeto foi elaborado com o objetivo de adequação dos currículos de graduação à legislação
atual, avaliação, complementação e ajustes das reformulações curriculares recentes, proposição de
normas e procedimentos para elaboração e encaminhamento de projetos de novos cursos e de
reformulações curriculares. Com a implantação deste projeto foi possível à formação dos GT’s, os
quais têm sido de grande importância para o cumprimento das metas estabelecidas.
– Reformulação do Sistema Acadêmico Informatizado (SIAC)
Está sendo implantado gradativamente um novo modelo de Sistema Acadêmico Informatizado de
forma a sanar antigas deficiências possibilitando melhor atendimento as necessidades da
reformulação acadêmica, através inclusive de ampliação da capacidade de obtenção de informações
mais rápidas, o que será de grande benefício não só para a Secretaria Geral dos Cursos e para a
Superintendência Acadêmica, como também, para os Colegiados de Curso de Graduação e de PósGraduação, Superintendência Estudantil, dentre outros beneficiários.
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2.1 Na projeção da segunda etapa de padronização e uniformização do Sistema Acadêmico
(SIAC) foram executados:
•
•
•

MÓDULO COLEGIADO - modo de acesso e consulta
MÓDULO DIPLOMA - atualização do programa
MÓDULO ESPAÇO FÍSICO - disponibilização para todas as unidades REUNI

– Reformulação do Planejamento Acadêmico da Universidade
Através deste projeto está sendo elaborada uma proposta de reformulação do planejamento
acadêmico que simplifique o planejamento semestral otimizando as vagas, o espaço físico e o tempo
dos professores e estudantes, com também, garanta uma oferta estável e em turnos para os cursos,
indispensável para a implementação das reformulações curriculares.
Esses três projetos que têm suas ações interligadas permitem aos GT’s desenvolverem suas
atividades, juntamente com os Colegiados dos Cursos, na adequação dos currículos de graduação à
legislação atual, como também orientá-los nas reformulações curriculares. Essas são as ações
iniciais para que as metas propostas nos projetos sejam alcançadas.
Outro investimento da PROGRAD no âmbito da renovação dos currículos, em 2008, foi à participação
direta de sua equipe no GT encarregado de discutir e elaborar propostas para a concepção do
projeto denominado Universidade Nova.
Com a adesão da UFBA ao REUNI - Reestruturação das Universidades Federais, o GT passou a
executar atividades relacionadas ao mesmo, tais como:
•
•
•
•
•
•

Visitas às Unidades de Ensino e atendimento a dirigentes e professores para prestar
esclarecimentos sobre a proposta do MEC e sobre o documento da Administração Central da
UFBA, definindo critérios e modalidades de adesão;
Levantamento de dados para subsidiar a elaboração da proposta do REUNI/UFBA;
Redação do documento-proposta do REUNI-UFBA;
Discussão com os setores envolvidos na elaboração da proposta;
Encaminhamento da proposta REUNI-UFBA ao MEC (já aprovada pela Comissão);
Orientação na elaboração dos Projetos Pedagógicos dos novos cursos e de adequação dos
cursos xistentes as normas do REUNI para posterior aprovação pela Câmara de Ensino de
Graduação.

1.6 - INCLUSÃO SOCIAL
O Programa de Ações Afirmativas, aprovado em 2004 e com implementação iniciada em 2005 teve,
naturalmente, sua continuidade em 2008, destacando-se algumas ações:





Manutenção de 8.000 isenções da taxa de inscrição para o Concurso Vestibular;
Manutenção de postos de inscrição para o Concurso Vestibular, na capital e no interior do
Estado, envolvendo estabelecimentos de ensino público no processo, na capital e no interior
da Bahia, além da instalação de cinco postos em unidades da UFBA;
Interiorização do Concurso Vestibular, que teve sua primeira fase realizada em 13 cidadessede de pólos regionais do Estado da Bahia, além de Salvador: Alagoinhas, Amargosa,
Barreiras, Cruz das Almas, Cachoeira, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Jequié,
Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.

Os convênios para oferta de bolsas, no ano de 2008, passaram a ser gerenciados pela Pró- Reitoria
de Assistência Estudantil.
Essas e outras ações refletem o grande investimento que se está fazendo na implementação do
Programa de Ações Afirmativas da UFBA, que tem sido referência para outras universidades.
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1.7 - PROCESSOS SELETIVOS PARA O INGRESSO NA GRADUAÇÃO
Para ingresso na UFBA em 2009 através do Concurso Vestibular realizado em 2008, com a oferta de
novos cursos houve aumento de cerca de 60 % no número de vagas ofertadas e acréscimo de cerca
de 26% de inscritos em relação ao Vestibular 2008, realizado em 2007.
Tabela 04 – Concorrência no Concurso Vestibular para cursos da UFBA – 2004 a 2008
ANO

CURSOS
N

VAGAS
N

CANDIDATOS
N

RELAÇÃO
CANDIDATO/VAGA

4.026

33.046

7,5

Vestibular regular

60
60

4.026

40.299

10,0

Vestibular Especial

09

360

3.416

9,5

2007

65

4.246

40.290

9,5

2008

66

4.256

34.440

8,1

2009
Fonte: PROGRAD / SSOA

100

6.996

43.330

6,2

2005
2006

Devido ao expressivo aumento de vagas no ensino de graduação, a criação de novos cursos e das
novas modalidades de cursos, as ações de preparação do concurso vestibular realizado em 2008
concentraram-se prioritariamente, na divulgação e no esclarecimento para a sociedade da
importância não só, da renovação como também da modernização da UFBA. Para a divulgação dos
novos cursos e novas modalidades de cursos foram feitas palestras nas Escolas Públicas e Privadas,
foram impressos cadernos informativos sobre a Universidade Nova e esclarecimentos junto a jornais
e televisão no intuito de orientar o candidato na escolha do seu curso. Além é claro das ações como:
elaboração dos editais; organização dos manuais de Instruções, com todas as informações e
orientações necessárias aos candidatos, desde a inscrição até a matrícula na Universidade;
preparação dos formulários de inscrição; publicação dos editais nos jornais e pela Internet;
manutenção de atendimento individual aos interessados, pessoalmente, na sede do SSOA, por
telefone, por fax e também por e-mail – ssoa@ufba.br e atualização da página
www.vestibular.ufba.br, com todas as informações necessárias aos candidatos; inscrições de
candidatos a isenção de taxa; análise dos pedidos de isenção e divulgação dos resultados, pela
Internet e pelo Jornal A Tarde; preparação e realização das inscrições, pela Internet e nos postos
de inscrição, na capital e no interior do Estado; processamento das inscrições e distribuição dos
candidatos pelas escolas antes solicitadas e autorizadas para a realização das provas; aplicação e
correção das provas e divulgação dos resultados.
O SSOA busca a cada ano, o aperfeiçoamento dos processos seletivos para ingresso na graduação,
para tal as etapas de planejamento, organização e de execução, exigem trabalho árduo porém
gratificante quando se atinge os objetivos.
1.8 - QUALIDADE DE ENSINO
O investimento na revisão/atualização/adaptação dos currículos dos cursos de graduação, já
referido, com vistas a torná-los mais contemporâneos, sintonizados com as novas demandas da
sociedade e com as exigências atuais quanto à formação de pessoas e de profissionais, de acordo
com as Diretrizes Curriculares Nacionais, tem uma relação direta com a construção de uma nova
qualidade para os cursos da UFBA.
Além da continuidade na reformulação dos currículos, outras ações voltadas para a melhoria do
ensino de graduação foram desenvolvidas em 2008. A Superintendência Acadêmica e a Secretaria
Geral de Cursos prosseguem no trabalho de cadastramento de todos os componentes curriculares,
com suas respectivas ementas e as alterações, parciais ou gerais, desde 1989. Contando com o apoio
dos colegiados e departamentos, um Catálogo dos Cursos de Graduação da UFBA deverá estar
concluído e publicado até o final do próximo ano.
Merece destaque os programas mantidos, no âmbito da graduação, voltados para a melhoria do
ensino-aprendizagem nos cursos – o Programa de Monitoria Voluntária, o Programa de Educação
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Tutorial (PET), ambos envolvendo estudantes de graduação e visando à dinamização, diversificação
e qualificação das atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos, com orientação docente, como
também o e o Programa ANDIFES de Mobilidade Estudantil que favorece o intercâmbio entre
estudantes de Universidades Federais.
Para o primeiro – Monitoria Voluntária regulamentada desde 2001, as experiências comprovadas de
estudantes como monitores voluntários vêm sendo registradas nos históricos escolares como
equivalentes a componentes optativos ou atividades complementares, para a integralização de
carga horária dos cursos. As orientações podem ser acessadas, na página da PROGRAD, pelo
endereço http://www.prograd.ufba.br/proj_especiais.asp. A PROGRAD, com base em projetos e
relatórios dos professores orientadores, aprovados pelos respectivos departamentos, emitiu cerca
de 100 certificados de monitoria voluntária, sem pagamento de bolsa, o que mostra o interesse de
estudantes e docentes pelo Programa.
O segundo, denominado Programa de Educação Tutorial, PET é desenvolvido por grupos de
estudantes, com tutoria de um docente, organizados a partir de cursos de graduação das
Instituições de Ensino Superior do país, sendo um grupo por curso, orientados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial.
O PET objetiva propiciar aos alunos, sob a orientação de um professor tutor, condições para a
realização de atividades extra-curriculares que favoreçam a sua formação acadêmica, tanto para a
integração no mercado profissional como para o desenvolvimento de estudos em programas de pósgraduação.
Tabela 05 – Grupos PET/UFBA e número de estudantes
bolsistas
NÚMERO DE BOLSISTAS - 2008
GRUPOS PET / UFBA

Até dezembro

A partir janeiro 09

Comunicação

12

12

Enfermagem

12

12

Letras

12

12

Medicina

12

12

Odontologia

12

12

Filosofia

4

08

Engenharia Elétrica

-

04

TOTAL: 06 grupos

64

72

Fonte: PROGRAD

Como se pode ver na tabela 05, a UFBA passou a ter seis grupos PET, envolvendo 64 estudantes
bolsistas, orientados por seis tutores, além de contarem com a participação de colaboradores,
regulares ou eventuais, tanto professores quanto alunos da graduação ou da pós-graduação. O
Comitê Local de Acompanhamento com reuniões mensais para acompanhamento dos grupos em 2008
organizou 02 seminários internos visando a integração dos grupos.
O MEC publicou o Edital 05/08, no primeiro semestre, para a criação de 43 novos grupos, sendo 15
destinados, exclusivamente, à Cursos de Licenciaturas. A PROGRAD, que coordenou o processo na
UFBA, recebeu inscrições de 5 projetos, dois dos quais foram selecionados por uma comissão
designada com essa finalidade (segundo orientação do próprio Edital), e encaminhados para a
concorrência nacional. A despeito da qualidade das propostas, apenas o projeto do Curso de
Engenharia Elétrica foi contemplado, na decisão final, pela comissão constituída pela SESu/MEC.
Além das ações já mencionadas, foram desenvolvidos também os procedimentos necessários ao
cumprimento de prazos para a seleção de novos bolsistas, ao pagamento das bolsas estudantis e das
bolsas dos tutores, assim que liberados os recursos pelo MEC, foram levantadas as demandas dos
grupos e definida, em conjunto com os estudantes e tutores, a utilização dos recursos
disponibilizados, pelo MEC, em 2007, para material de consumo.
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Além dos projetos citados, devido ao Edital PRODOCÊNCIA 05/2007 lançado pelo MEC, através do
SESu/DEPEM, a Ufba foi contemplada com a seleção do Projeto do Instituto de Matemática
intitulado “Produção e Utilização de Material Audiovisual para Ensino de Matemática” que recebeu
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais ) para implantação do projeto que, certamente, proporcionará
melhorias na qualidade dos cursos de graduação do Instituto de Matemática.
1.9 - PLANEJAMENTO ACADÊMICO
Em 2008, deu-se prioridade a ações voltadas para a melhoria do nível de satisfação de toda a
comunidade envolvida com o processo de matrícula e inscrições em componentes curriculares, com
a redução do número de vagas não utilizadas e promoção do acesso dos estudantes a um número
maior de disciplinas de seu interesse. Para isso, foi necessário desenvolver uma série de
procedimentos, envolvendo colegiados de curso e departamentos, no sentido de otimizar a relação
entre a oferta e a ocupação das vagas oferecidas. Assim, na execução do planejamento acadêmico,
buscou-se aperfeiçoar esse processo. Algumas iniciativas:









realização de reuniões periódicas com os gestores acadêmicos das unidades de ensino –
coordenadores de colegiados de curso e chefes de departamento - para divulgação de novas
rotinas e do cronograma de atividades para o planejamento acadêmico, conforme Tabela 6;
promoção de três cursos sobre procedimentos acadêmicos (estruturas acadêmicas e
administrativas, rotinas acadêmicas e sistemas corporativos – SIAC, SIDOC E SIAV) - um para
servidores, coordenadores de colegiados e chefes de departamentos do campus de
Salvador, um para técnico-administrativos e docentes dos campi de Vitória da Conquista e
de Barreiras e um para servidores e coordenadores de colegiados de pós-graduação do
campus de Salvador
cadastro e atualização, na base de dados do SIAC, das informações pessoais e acadêmicas
dos alunos de graduação e de pós-graduação stricto-sensu.
consolidação e ampliação da matrícula WEB, que já envolveu, em 2008, 71% dos cursos de
graduação e de pós-graduação, totalizando, aproximadamente, 17.000 alunos. Esse
processo é precedido, em cada semestre, de reuniões da equipe da SUPAC/SGC e do CPD
com coordenadores e secretários de colegiados e com estudantes.
Análise de pedidos para alocação de professores substitutos, baseada na demanda de ensino
de graduação, considerando aposentadorias, falecimentos, exonerações e afastamentos
recentes.

1.9.1 - Otimização da Matrícula WEB para alunos de graduação e pós-graduação.
Tipo/Ano
Graduação
Pós-Graduação
TOTAL SEMESTRAL
TOTAL ANUAL

2007.1 %
74,1
37,4
65,6

2007.2 %
76,7
58,6
74,1
69

2008.1 %
79,1
55,2
75,9

2008.2 %
71,6
42,3
67,1
71

Fonte: SGC/SUPAC

OBS: Acrescente-se os dados do Campus de Barreiras (48%) de 554 alunos ativos.

1.10 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS PARA A GRADUAÇÃO
Como já se fez referência no item anterior, o maior investimento da equipe da PROGRAD em
qualificação de pessoas foi voltado para a preparação dos gestores acadêmicos – docentes e técnicoadministrativos - para a utilização dos novos procedimentos adotados pela UFBA, como matrículas
WEB, alocação de vagas, além das orientações para os coordenadores dos cursos que fizeram o
ENADE em 2008.
A Superintendente Acadêmica e a Diretora da Secretaria Geral dos Cursos e alguns servidores dos
órgãos que dirigem, juntamente com funcionários do CPD, vêm participando diretamente, como
docentes, de treinamentos dos servidores técnico-administrativos recém-aprovados em concursos,
conforme Tabela 6.
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Em 2008 foi realizado:
•
•

Treinamento em Legislação, Procedimentos e Rotinas para Contratação e Manutenção dos
Contratos de Docentes por Tempo Determinado dirigido aos Chefes e Vice-Chefes de
Departamentos, extensivo aos respectivos secretários.
Treinamento sobre Estruturas acadêmicas e administrativas e atividades desenvolvidas nas
unidades de ensino e rotinas acadêmicas e sistemas corporativos (SIAC – SIDOC – SIAV) para
Departamentos e Colegiados para servidores técnico-administrativos e docentes - Chefes de
Departamentos e Coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação e Pós-Graduação;

Tabela 06 – TREINAMENTOS
2008
ASSUNTO
Março
ENADE
Abril
SISTEMAS E PROCEDIMENTOS
Junho
MÓDULOS SIAC
Junho
ESPAÇO FÍSICO
Outubro
SISTEMAS E PROCEDIMENTOS
Novembro
SISTEMAS E PROCEDIMENTOS
Fonte: SGC/SUPAC

PÚBLICO-ALVO
Coordenadores
Coordenadores e Chefes
Servidores SUPAC/SGC
Chefes Departamentos
Servidores recém-contratados
Servidores Barreiras e Conquista

Essas atividades, têm tido como resultado a melhoria identificada no funcionamento dos
departamentos e colegiados de curso. Assim, deve ter continuidade nos próximos anos. Espera-se
enfocar, além dos aspectos relacionados com a gestão acadêmica, conteúdos de natureza
pedagógica, relacionados com a gestão do processo ensino-aprendizagem.
Foram também realizados treinamentos sobre os procedimentos de matrícula, nas cidades em que
estão localizados os novos campi, da UFBA, com deslocamento de servidores da SGC para essas
cidades, com a finalidade de construir, com os servidores locais, a autonomia na realização de tais
procedimentos.
1.11 - GESTÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS
O Sistema Acadêmico – SIAC, cuja gestão está sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação /
Superintendência Acadêmica, vem sendo progressivamente aperfeiçoado. Em 2008, teve
continuidade o desenvolvimento de uma nova plataforma - a Internet, com o objetivo de
proporcionar a docentes e estudantes o acesso a informações acadêmicas de forma remota.
Cumpre detalhar, mais especificamente, a matrícula WEB, uma das funções inseridas no Sistema
SIAC. Seu principal objetivo é reduzir o número de alunos que se dirigem aos colegiados de curso
durante o período de matrícula, fornecendo mais elementos para que departamentos e colegiados
possam ajustar o planejamento da oferta de turmas. Ao atingir estes objetivos, espera-se melhorar
o nível de satisfação de toda a comunidade envolvida com o processo de matrícula, reduzindo o
número de vagas não utilizadas e possibilitando ao aluno acesso a um maior número de disciplinas
do seu interesse.
Em continuação, a Matrícula WEB manteve a ampliação semestral do universo de cursos
participantes. Em 2008 apenas quatro cursos deixaram de participar, estando sua adesão prevista
para 2009.1.
Outras iniciativas: revisão e retificação das tabelas existentes no SIAC, desenvolvimento e
implantação, pelo CPD de novas tabelas, rotinas e relatórios decorrentes de demandas geradas
pelos colegiados, departamentos, pró-reitorias e câmaras de Graduação, de Extensão e de PósGraduação; implantação no SIAC das Normas Complementares da Pós-Graduação, a partir da
aprovação de Instrução Normativa da CEPGP elaborada para este fim.
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1.12 - ROTINAS E REGISTROS ACADÊMICOS
Entre as ações desenvolvidas em 2007 podem ser destacadas:









Levantamento da situação acadêmica de todos os alunos de pós-graduação strictosensu;
Melhoria das instalações e das rotinas de atendimento do SAE, na SGC, com a instalação
de separadoras de filas, painel eletrônico, além de novos equipamentos de informática
e periféricos;
Cadastros dos novos cursos de graduação, do campus de Salvador e dos campi de Vitória
da Conquista e Barreiras, além dos cadastros de seis cursos de graduação que tiveram
seus currículos reformulados em 2006 e do registro de 16 cursos de pós-graduação
stricto-sensu e dos novos cursos lato-sensu.
Revisão dos cadastros de grades curriculares de cursos de graduação, corrigindo os totais
de integralização de cargas horárias e revisão de pré-requisitos e de equivalências;
Levantamento documental do cadastro das ementas e início da elaboração de um banco
de dados dos programas dos componentes curriculares de graduação e de pósgraduação;
Levantamento de componentes curriculares ativos, com periodicidade de ofertas;

Todas essas e diversas outras ações, desenvolvidas de modo articulado com os demais setores
envolvidos, vão, certamente, possibilitar uma maior confiabilidade e uma mais ampla utilização dos
registros acadêmicos.
2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
É também de responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação a administração de três
pavilhões de aula: PAF I, PAF II e PAC. Esses pavilhões têm uma média de público circulante de
30.000 alunos/dia, em aulas regulares de graduação e de extensão, atendendo também à
comunidade externa e interna, durante a realização de eventos. Durante o ano de 2008 registrou-se
nos três pavilhões de aula: PAF I, PAF II e PAC as seguintes atividades:
•
•
•
•
•
•

1.593 turmas de disciplinas diversas ofertadas por 17 Unidades de Ensino
02 Cursos de Extensão de Línguas no PAF II (Inglês e Alemão)
03 Cursos de Extensão de Línguas no PAC (Inglês, Espanhol e Francês)
01 Curso de Pós-Graduação no PAC (Direito)
105 eventos isentos promovidos por Unidades de Ensino
15 eventos promovidos pela comunidade externa

No que se refere às obras e melhorias realizadas destacam-se:
•
•
•
•

A construção do terceiro pavilhão de aulas da Federação (PAF III);
compra de móveis para salas de aula (PAF III);
compra de aparelhos de ar condicionado (PAF III);
capinação, poda e limpeza geral com plantação de grama esmeralda (PAC).

Em relação ao processo de reformulação dos currículos da graduação, é importante considerar que,
pelo número de cursos com os novos currículos já aprovados ou já encaminhados para análise pela
CEG chegou-se em 2008 a 75% dos cursos com os currículos reformulados, adaptados às Diretrizes
Curriculares.
O trabalho de aperfeiçoamento dos registros acadêmicos, a organização de informações
acadêmicas, a criação de novas possibilidades de acesso e utilização do banco de dados e a
matrícula via WEB constituem-se também iniciativas relevantes, cujo papel é fundamental na
organização dos registros acadêmicos e na confiabilidade dos dados que servem de suporte ao
planejamento e à gestão das atividades acadêmicas.
Pode-se mencionar também o elevado nível de integração entre os membros da equipe gestora da
graduação, que vem atuando, internamente, de maneira articulada e que vem experimentando um
amplo leque de relacionamentos com as unidades de ensino e com outros setores da UFBA e com
diversos órgãos externos.
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3. PESSOAL DOCENTE
Em Dezembro de 2008 foi realizado concurso para contratação de 183 docentes, objetivando
atender os cursos novos e o aumento de vagas em cursos existentes, conforme o estabelecido no
Plano de Reestruturação das Universidades Federais – Reuni.
4 - PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS – REUNI
Com a adesão da UFBA ao REUNI e a chegada dos recursos financeiros, iniciou-se em 2008, as
ações/atividades de preparação da Universidade para a implementação das metas definidas até
2012. Essas metas incluem:
a) revisão dos currículos de todos os cursos existentes;
b) planejamento das áreas de concentração do BI;
c) implementação dos projetos pedagógicos dos novos cursos;
d) realização de concursos para pelo menos 200 vagas de docentes;
e) planejamento e implementação de programas de capacitação pedagógica de docentes;
f) implantação do Núcleo de Tecnologias de Ensino;
g) implantação do Núcleo de Inovação Acadêmica;
h) implantação do Centro de Idiomas;
i) implantação do Centro de Artes, Humanidades e Ciências;
j) planejamento do programa de licenciaturas para professores em exercício na rede pública.
5. AÇÕES JUDICIAIS
Em 2008 foi dado o devido encaminhamento a 153 processos de ações judiciais sobre os seguintes
assuntos:
GRADUAÇÃO
Assunto
Enade
Vestibular
Diversas – informações judiciais
Jubilamento
Pré-requisito e abertura de vagas
Transferência ex-officio
Vagas Residuais
Registro diplomas outras instituições
Graduação – outras
PROLE
Fraude
Revalidação de diplomas
Total
Fonte: SGC/SUPAC

Quant
34
63
12
05
07
04
04
03
03
02
04
05
146

Neste item constata-se grande número de ações relacionadas ao vestibular, cerca de 45 % do total,
planeja-se para o vestibular de 2009, uma revisão no Manual do Candidato buscando-se reduzir este
quantitativo.
6. CONCLUSÃO
Considera-se que em 2008 a integração entre os membros da equipe gestora da graduação foi
essencial para o desenvolvimento dos projetos, o alcance dos objetivos e o cumprimento de quase
todas as metas estabelecidas pela atual gestão.
Para 2009, além das metas já especificadas em cada item anteriormente exposto, vale ressalta a
preocupação com o espaço físico, onde para 2010 a projeção é de mais 2.500 alunos em Salvador e,

101

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
por conseguinte um acréscimo de 55 salas far-se-á necessário, considerando-se o módulo padrão
REUNI de 45 alunos por sala.
•

Em 2009.1, o total de novas vagas ocupadas, incluindo-se os campi de Barreiras e Vitória da
Conquista foi de 7.041. Este total compreende 2.785 vagas adicionadas as 4.256 vagas
existentes em 2008.
Vagas
Vagas existentes
Vagas Adicionais:
+ BIs
+ Novos cursos
+ Curso Sup. Téc.
+ Turmas noturnas
+ Aumento vagas
Sendo:
- Campus Salvador
- Campi Interior

•

Quantidade
4.256
2.785
980
810
50
700
245
2.500
285

Pretende-se em 2009, concluir as ações referentes à Padronização e Uniformização do
Sistema Acadêmico (SIAC), tornando desta forma, o sistema informatizado da UFBA moderno
e atualizado.

17.2 Ensino de Pós-Graduação
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) tem se ocupado da política de qualificação
docente e coordenado às atividades de ensino de pós-graduação na Universidade, cujos primeiros
cursos em stricto sensu foram criados em 1968. Suas ações são normatizadas e acompanhadas pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e seguem as diretrizes traçadas pelo Sistema
Nacional de Pós-Graduação (SNPG), coordenado pela CAPES, buscando ainda adequar-se ao conjunto
das políticas traçadas pelas agências de fomento à pesquisa. Junto aos programas de pós-graduação,
são desenvolvidas as principais atividades de pesquisa, as quais se organizam também em grupos
temáticos, que reúnem pesquisadores, alunos de todos os níveis e técnicos. Esses grupos,
cadastrados no Diretório Geral de Pesquisa do CNPq, são acompanhados pela PRPPG, que os
certifica junto àquela agência e monitora seus desempenhos.
Particular destaque merece o vigoroso crescimento que a Pós-Graduação da UFBA vem tendo nos
últimos anos, acompanhado também de um consistente aumento de qualidade, que pode ser
atestado pela evolução do conceito médio dos Programas bem como pela evolução da produção
científica da UFBA. A UFBA tem se destacado também pelo número de cursos com caráter
multidisciplinar e interdisciplinar. Ainda que demandando consolidação em algumas áreas (as quais
têm merecido acompanhamento especial da PRPPG), o sistema de pós-graduação da UFBA destacase no panorama nacional, englobando programas que se situam entre os melhores do país.
No decorrer do ano de 2008, a PRPPG ampliou a sua interação com a comunidade de pesquisadores
e com os coordenadores de programas de pós-graduação, realizando várias reuniões de trabalho.
Em 2008 foram aprovados dois projetos coordenados pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da
UFBA, e em dezembro de 2008 o acervo de propriedade intelectual da UFBA gerenciado pelo NIT era
de 61 produtos entre patentes PI e MU, marcas e softwares.
1. DIRETRIZES, METAS E OBJETIVOS
As diretrizes que nortearam as ações da PRPPG em 2008 alinham-se às metas e aos objetivos
traçados no Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 2004-2008 e incorporam as
orientações recentes do Sistema Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (SNPG), bem como aquelas
advindas da permanente avaliação do comportamento institucional nas atividades em apreço.
No cumprimento de sua missão institucional, a PRPPG estipulou como metas para o ano de 2008:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliação do número de vagas, aprimoramento das propostas dos cursos e expansão dos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu (Apoio aos APCNs);
Fortalecimento e aumento da qualidade dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu
(PG+1);
Ampliação dos indicadores de produtividade em pesquisa e aumento do número e qualidade
de artigos de docentes e discentes de programas de Pós-Graduação da UFBA em periódicos
de elevada qualidade (Escritório de Apoio a Publicação);
Ampliação do Programa Institucional de Iniciação Científica visando a meta de “Iniciação
Científica para Todos”;
Aumento do número e da qualidade de publicações de trabalhos de estudantes e egressos
dos Programas Institucionais de Iniciação Científica em veículos de elevada qualidade
cientifica (Edital PublIC e outras estratégias de incentivo);
Aumento da integração entre atividades da Pós-Graduação e da Graduação;
Divulgação para a comunidade dos trabalhos de pesquisadores da UFBA com a publicação de
entrevistas no portal da UFBA (Pesquisador do Mês);
Ampliação do desenvolvimento de pesquisas que resultem em inovações tecnológicas e
patentes, estímulo ao empreendedorismo e à inovação seguida da disseminação das
atividades de registro de propriedade intelectual;
Ampliação da integração entre academia e empresa no estado da Bahia e indução à
captação de recursos;
Ampliação do escopo do Seminário de Pesquisa com a apresentação (apresentação oral
suplementada com publicação nos anais) de todas as teses e dissertações;
Redução de pelo menos 50% do total de cotas de Programas de doutorado no país e no
exterior que não têm sido utilizadas pelos Programas;
Redução das assimetrias entre Programas da UFBA em relação a Programas das regiões
sul/sudeste do país bem como assimetrias entre Programas dentro da UFBA;
Capacitação docente continuada;
Busca de mecanismos de institucionalização das atividades de pesquisa;
Aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de pesquisa;
Recuperação e ampliação da infra-estrutura para pesquisa;
Apoio a grupos emergentes e de novos programas de pós-graduação.

2. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
2.1. Planejamento e Ações
Durante o ano de 2008, a PRPPG deu continuidade a ações emanadas do Plano de Desenvolvimento
Institucional visando ao planejamento do Sistema de Pós-Graduação como um todo, identificando
suas fragilidades, pontos de estrangulamento, potencialidades e desafios, de modo a permitir a
ultrapassagem de suas limitações, a ampliação de suas chances de sucesso e o seu desenvolvimento
harmônico. De uma maneira geral, pode-se considerar que este esforço de planejamento do sistema
baseia-se nos seguintes pontos:
•

•

•

Atenção às prioridades definidas no Plano Nacional de Pós-Graduação 2005-2010,
considerando em especial a formação de doutores, os novos formatos e modos de
funcionamento dos cursos e a diversificação da matriz de sustentação financeira para a
pós-graduação, com particular destaque para a política de indução à criação de doutorados
e ao fortalecimento de programas de pós-graduação existentes, tal como praticada pela
agência estadual de fomento, FAPESB;
Estreitamento das relações entre a PRPPG e os cursos de pós-graduação, considerando que
um atento e contínuo acompanhamento do desempenho dos cursos leva às correções
necessárias de trajetória em tempo oportuno. Assim este acompanhamento tanto previne o
surgimento de problemas que poderiam colocar em risco a situação do curso, quanto leva a
um melhor aproveitamento de seu potencial. A PRPPG continua apoiando a infra-estrutura
para os novos programas de PG, adquirindo equipamentos de informática, de forma a
contribuir para as suas consolidações;
Estreitamento das relações entre a PRPPG e as agências federais e estadual de fomento e
regulação, considerando que a sintonia da UFBA com os sistemas nacional e estadual
repercute muito favoravelmente no desempenho dos cursos e, conseqüentemente, em suas
condições de competição em um sistema cada vez mais consolidado;
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•

Estreitamento da interlocução entre PRPPG e Câmara de Ensino de Pós-Graduação e
Pesquisa (CEPGP), considerando a necessidade de agilizar e aprimorar a avaliação
acadêmica de cursos lato e stricto sensu (incluindo aí o estabelecimento de cronogramas
anuais para a etapa de avaliação das propostas para encaminhamento à CAPES, a revisão
das atuais normas de funcionamento da Pós-Graduação e a regulamentação de novas
práticas acadêmicas).

2.2. Ampliação do Sistema de Pós-Graduação da UFBA
Foram aprovados no ano de 2008 6 mestrados acadêmicos, 3 doutorados e 1 mestrado profissional
(de 11 propostas encaminhadas, 7 foram integralmente aprovadas, 1 foi parcialmente aprovada, 2
propostas foram não recomendadas e 1 ainda está em análise; dos 14 cursos propostos, 10 foram
aprovados, uma taxa de aprovação de aproximadamente 70%), de acordo com a Tabela 1 e a Tabela
2, que mostram as propostas submetidas e a evolução da UFBA no último ano.
Tabela 1. Relação de propostas enviadas à CAPES – APCN 2008: situação em dezembro/2008
Nome do projeto
Código
UNIDADE
Situação
APCN
1. Ciência da Saúde
(Mestrado / Doutorado)
2. Educação Física
(Mestrado)
3. Ciência da Informação
(Doutorado)
4. Farmácia (Mestrado)
5. Geoquímica e Meio
Ambiente (Mestrado)
6. Engenharia Industrial
(Mestrado Profissional)
7. Engenharia Industrial
(Mestrado)
8. Ciência Animal nos
Trópicos (Doutorado)
9. Meio Ambiente, Águas e
Saneamento (Mestrado)

4162

Instituto de Ciências da Saúde

Aprovado

4171

Faculdade de Educação

4268
4128
4161

Instituto de Ciência da
Informação
Faculdade de Farmácia
Escola Politécnica

Não
recomendado
Não
recomendado
Aprovado
Aprovado

4094

Escola Politécnica

Aprovado

4093

Escola Politécnica

Aprovado

4183

Medicina Veterinária

Aprovado

4221

Escola Politécnica

Parecer não foi
concluído até a
data da reunião
do CTC 09 e
10/12/2008*
Aprovado

10. Processos Biológicos dos
4167
Instituto de Ciências da Saúde
Órgãos e Sistemas
Interativos (Mestrado /
Doutorado)
11. Ciências Sociais
4463
Escola de Administração
Aprovado o
Aplicadas (Mestrado /
Mestrado
Doutorado)
* Previsto para ser julgado na próxima reunião do CTC, com previsão para maio/2009.
Fonte: PRPPG

Em relação às aprovações e à evolução do número de cursos, vale destacar as seguintes
observações:
•

•

O Mestrado Profissional em Gerenciamento e Tecnologias Ambientais no Processo Produtivo
foi incorporado ao Programa de Engenharia Industrial, que passou a ser o terceiro Programa
completo da UFBA (Mestrado Acadêmico / Mestrado Profissional / Doutorado), juntamente
com os Programas de Administração e Saúde Coletiva, sendo o primeiro Programa de
Engenharia nestas condições em todo o Brasil (assim, apesar de termos tido aprovado um
mestrado profissional, o número de cursos desta natureza não se alterou);
Foi aprovado pela CAPES o Doutorado em Engenharia Elétrica, uma proposta que havia sido
encaminhada no APCN 2007;
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•

•

Foi aprovado o Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas (Mestrado e
Doutorado), proposta encaminhada à CAPES pelo Instituto Multidisciplinar em Saúde (Núcleo
de Tecnologia em Saúde – Campus Anísio Teixeira / Vitória da Conquista – BA), em
cooperação com a Sociedade Brasileira de Fisiologia, dando início à interiorização da PósGraduação na UFBA nesta nova fase de expansão;
Doutorado em Biotecnologia, Doutorado da Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO)
sediado na UFBA no ICS, e que foi aprovado na 90ª Reunião CTC/CAPES realizada nos dias 21
e 22 de março de 2006 com nota 5. A UFBA foi indicada para o primeiro triênio para
participar como Instituição Nucleadora, nesta iniciativa que é conduzida através de uma
ampla cooperação de diversas instituições do Nordeste.
Tabela 2. Total de cursos em 2007 x 2008
CURSOS
2007
2008
Crescimento de
Cursos em 2008
44
51
16 %
Mestrado Acadêmico
Mestrado Profissional

4

4

0%

Doutorado

32

38

19 %

Fonte: PRPPG

Tabela 3. Número de cursos de Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia
em funcionamento de 2001 a 2009
Ano
Mestrado
Mestrado
Doutorado
Total
Profissional
Acadêmico
2000
1
31
16
48
2001

2

32

16

50

2002

2

33

17

52

2003

2

34

17

53

2004

2

34

17

53

2005

2

37

19

58

2006

3

41

25

69

2007

3

43

31

77

2008

3

45

34

82

2009*

4

51

38

93

Fonte: PRPPG

* Inclui os cursos novos já aprovados pela CAPES.
2.3. Propostas de Novos Cursos de Pós-Graduação Elaboradas em 2008
Com o intuito de sistematizar a elaboração de novos programas de pós-graduação na UFBA, a PRPPG
estabeleceu cronograma de reuniões e para a análise dos pleitos, de forma que as equipes pudessem
estar submetendo propostas de novos cursos junto à CAPES em março de 2009 devidamente
avaliadas. Neste sentido difundiu, como fizera em anos anteriores, o cronograma na home page da
UFBA no início do segundo semestre de 2008, prevendo a finalização do processo com a análise pela
Câmara de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação em março de 2009 e envio para a CAPES pela PRPPG.
Um total de 14 propostas (17 cursos) para novos cursos de pós-graduação está sendo analisado pela
PRPPG em dezembro de 2008 e janeiro de 2009, em atendimento ao edital lançado pela CAPES
(APCN-2009) para novos cursos de pós-graduação, de acordo com a Tabela 4. Neste ano, com o
intuito de alcançar uma taxa de aprovação de 100%, uma nova sistemática de análise foi adotada,
sendo formadas comissões de avaliação por Grande Área, compostas por docentes da UFBA com
experiência em Comitês da CAPES. Vale destacar ainda que as políticas da UFBA neste quesito têm
surtido efeito, visto que:
•

É mantido o ritmo de crescimento, já que, se todas as propostas forem aprovadas teremos
um crescimento de líquido de 15 cursos (as propostas do Instituto de Letras consideram a
divisão do atual Programa nos dois propostos, implicando na diminuição de 2 cursos),
passando de 93 para 108, o que representará um crescimento de 16%;
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•
•
•
•

A política de incentivo a que os Programas se tornem plenos (com os 3 níveis de curso) já
começa a surtir efeito, já que quatro Programas alcançarão esta situação, mais do que
dobrando o número de Programas nesta condição;
Pode-se observar 4 propostas de Mestrado Profissional, o que dobrará o número atual destes
cursos, expandindo-os para áreas ainda não contempladas na UFBA, como Artes e Ciências
Biológicas;
Estão sendo propostos 6 cursos na Área Multidisciplinar, o que resultará em um aumento da
ordem de 50% desta área na UFBA;
Observa-se uma proposta do ICAD, dando continuidade ao processo de interiorização.

Aqueles cursos que tiverem atendidas as exigências legais e forem aprovados pela Câmara de
Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação serão enviados à CAPES pela PRPPG em março de 2008.
Tabela 4. Relação de propostas a serem enviadas à CAPES – APCN 2009: situação em
dezembro/2008
Proposta
Unidade
Grande Área
Situação
Artes Visuais (Doutorado)
Escola de Belas Lingüística,
Projeto
em
Artes
Letras e Artes
análise na PRPPG
Desenvolvimento, Estado e Faculdade
de Multidisciplinar
Projeto
em
Meio Ambiente (Doutorado) Economia
análise na PRPPG
Filosofia (Doutorado)
Faculdade
de Ciências
Projeto
em
Filosofia
e Humanas
análise na PRPPG
Ciências Humanas
Matemática (Doutorado)
Instituto
de Ciências Exatas e Projeto
em
Matemática
da Terra
análise na PRPPG
Arquitetura e Urbanismo Faculdade
de Ciências Sociais Projeto
em
(Mestrado Profissional)
Aquitetura
Aplicadas
análise na PRPPG
Língua e Cultura (Mestrado Instituto
de Lingüística,
Projeto
em
/ Doutorado)
Letras
Letras e Artes
análise na PRPPG
Literatura
e
Cultura Instituto
de Lingüística,
Projeto
em
(Mestrado / Doutorado)
Letras
Letras e Artes
análise na PRPPG
Biotecnologia (Mestrado)
Instituto
de Multidisciplinar
Projeto
em
Ciências da Saúde
análise na PRPPG
Formação
Universitária Instituto
de Multidisciplinar
Projeto
em
(Mestrado / Doutorado)
Humanidades,
elaboração
Artes e Ciência
institucional
Formação
Universitária Instituto
de Multidisciplinar
Projeto
em
(Mestrado Profissional)
Humanidades,
elaboração
Artes e Ciência
institucional
Música
(Mestrado Escola de Música
Lingüística,
Projeto
em
Profissional)
Letras e Artes
análise na PRPPG
Ciências, Tecnologia e ICAD
Multidisciplinar
Projeto
em
Meio Ambiente (Mestrado)
análise na PRPPG
Meio Ambiente, Águas e Escola Politécnica Engenharias
Projeto
em
Saneamento (Mestrado)
análise na PRPPG
Ecologia
(Mestrado Instituto
de Ciências
Projeto
em
Profissional)
Biologia
Biológicas
análise na PRPPG
Fonte: PRPPG

2.4. Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
2.4.1. Número e Conceituação dos Cursos
O Sistema de Pós-Graduação da UFBA oferece cursos cobrindo todas as áreas do conhecimento.
Hoje, a UFBA dispõe de 58 Programas de Pós-Graduação stricto sensu, que oferecem 38 cursos de
doutorado, 51 de mestrado acadêmico e 04 de mestrado profissional.
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De acordo com a avaliação trienal (2004-2006) da CAPES, realizada em 2006 e divulgada em 2007, e
com a aprovação dos cursos novos, observa-se um predomínio de cursos com conceito quatro, ou
seja, 54,8%; seguindo-se com 18,3% de cursos com conceito cinco; 16,1% com conceito cinco; 10,8%
com conceito seis. A Tabela 5 detalha esta situação por área de conhecimento, mostra a
distribuição de cursos da UFBA por grande área de avaliação da CAPES. Conforme mostrado não
existe uma área de maior predominância, estando os cursos de PG da UFBA, de modo geral, bem
distribuídos em todas as áreas. A área de ciências agrárias tem uma quantidade um pouco menor o
que pode ser explicado pela criação da UFRB.
Tabela 5. Número de cursos de Pós-Graduação stricto sensu oferecidos na UFBA, de acordo com
as avaliações e grandes áreas da CAPES - 2008
CONCEITO
ÁREA
Ciências
Agrárias

5

4

3

M

-

-

-

-

CIÊNCIA DE
ALIMENTOS
-

2

D
MP

-

-

CIÊNCIA ANIMAL
NOS TRÓPICOS
CIÊNCIA ANIMAL
NOS TRÓPICOS
-

-

-

6

5

4

3

TOTAL P/
ÁREA

-

-

CIÊNCIAS
FISIOLÓGICAS

DIVERSIDADE
ANIMAL

4

-

3

CONCEITO
ÁREA
Ciências
Biológicas

TOTAL P/
ÁREA

6

M

1

ECOLOGIA E
BIOMONITORAMENT
O

D

-

-

IMUNOLOGIA
CIÊNCIAS
FISIOLÓGICAS
ECOLOGIA E
BIOMONITORAMENT
O

MP

-

-

IMUNOLOGIA
-

-

-

6

5

4

3

TOTAL P/
ÁREA

MEDICINA E SAÚDE

CIÊNCIAS DA SAÚDE

ENFERMAGEM

ALIMENTOS,
NUTRIÇÃO E SAÚDE

9

CONCEITO
ÁREA
Ciências da
Saúde

M

D

PATOLOGIA
HUMANA

FARMÁCIA

SAÚDE COLETIVA

ODONTOLOGIA

MEDICINA E SAÚDE

SAÚDE, AMBIENTE E
TRABALHO
-

6

-

1

CIÊNCIAS DA SAÚDE

PATOLOGIA
HUMANA

MP

SAÚDE COLETIVA
-

ENFERMAGEM
ODONTOLOGIA

SAÚDE COLETIVA

-
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CONCEITO
ÁREA
Ciências
M
Exatas e da
Terra

D

6

5

4

3

-

QUÍMICA

GEOFÍSICA

FÍSICA

GEOLOGIA

GEOQÍMICA:
PETRÓLEO E MEIO
AMBIENTE

-

QUÍMICA

CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

TOTAL P/
ÁREA
6

MATEMÁTICA
-

5

FÍSICA
GEOFÍSICA

MP
CONCEITO
ÁREA
Ciências
Humanas

M

-

-

GEOLOGIA
-

-

-

6

5

4

3

TOTAL P/
ÁREA

-

-

ANTROPOLOGIA

-

7

-

5

CIÊNCIAS SOCIAIS
EDUCAÇÃO
FILOSOFIA
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
PSICOLOGIA
D

-

-

ANTROPOLOGIA
CIÊNCIAS SOCIAIS
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA

MP
CONCEITO
ÁREA
Ciências
Sociais
Aplicadas

M

-

-

PSICOLOGIA
-

-

-

6

5

4

3

TOTAL P/
ÁREA

ARQUITETURA E
URBANISMO

ADMINISTRAÇÃO

CIÊNCIA DA
INFORMAÇÃO

CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

8

DIREITO

CONTABILIDADE

ECONOMIA
DIREITO

-

4

-

1

COMUNICAÇÃO E
CULTURA
CONTEMPORÂNEAS
D

ARQUITETURA E
URBANISMO

ADMINISTRAÇÃO
COMUNICAÇÃO E
CULTURA
CONTEMPORÂNEAS

MP

-

ADMINISTRAÇÃO
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CONCEITO

6

5

4

3

TOTAL P/
ÁREA

-

-

ENGENHARIA
INDUSTRIAL

ENGENHARIA
AMBIENTAL
URBANA

5

ÁREA
Engenharia
s

M

MECATRÔNICA
ENGENHARIA
ELÉTRICA

D

-

-

ENGENHARIA
ELÉTRICA

ENGENHARIA
QUÍMICA
-

3

ENGENHARIA
INDUSTRIAL

MP

-

-

6

5

M

ARTES CÊNICAS

LETRAS E
LINGÜÍSTICA

D

ARTES CÊNICAS

MP

-

CONCEITO
ÁREA
Lingüística
, Letras e
Artes

MÚSICA
LETRAS E
LINGÜÍSTICA
MÚSICA
-

ENGENHARIA
QUÍMICA
ENGENHARIA
INDUSTRIAL
4

-

1

3

TOTAL P/
ÁREA

ARTES VISUAIS

DANÇA

5

-

-

3

-

-

-
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CONCEITO
ÁREA
Multidiscipl
M
inar

6

5

4

3

-

ENSINO, FILOSOFIA
E HISTÓRIA DAS
CIÊNCIAS

CULTURA E
SOCIEDADE

-

TOTAL P/
ÁREA
6

-

7

-

1

ENERGIA E
AMBIENTE
ESTUDOS ÉTNICOS
E AFRICANOS
ESTUDOS
INTERDISCIPLINARE
S SOBRE
MULHERES,
GÊNERO E
FEMINISMO

D

-

BIOTECNOLOGIA
ENSINO, FILOSOFIA
E HISTÓRIA DAS
CIÊNCIAS

PROCESSOS
INTERATIVOS DOS
ÓRGÃOS E
SISTEMAS
CULTURA E
SOCIEDADE
DIFUSÃO DO
CONHECIMENTO
ESTUDOS ÉTNICOS
E AFRICANOS
ESTUDOS
INTERDISCIPLINARE
S SOBRE
MULHERES,
GÊNERO E
FEMINISMO

TOTAL P/
CONCEITO

PROCESSOS
INTERATIVOS DOS
ÓRGÃOS E
SISTEMAS
DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO SOCIAL

MP

-

-

M

5

7

24

15

51

D

5

8

25

-

38

MP

-

2

2

-

4

Tot.

10

17

51

15

93

%

10,8

18,3

54,8

16,1

100,0

Fonte: PRPPG

Juntamente com o crescimento quantitativo, a UFBA tem também experimentado um crescimento
qualitativo ao longo dos anos, como evidenciam a Tabela 6. A média dos conceitos dos cursos de
mestrado e doutorado da UFBA quando analisados em conjunto é de 4,3. Esta média coloca a UFBA
no topo na região Nordeste, colada com a Universidade Federal de Pernambuco, cuja média é da
ordem de 4,4. A UFBA tem cinco programas com conceito 6 tanto no mestrado acadêmico quanto no
doutorado (10 cursos). São eles: Arquitetura, Medicina e Saúde, Patologia Humana, Saúde Coletiva e
Artes Cênicas. Importante chamar atenção que um dos programas com conceito 6 (Medicina e
Saúde) foi recomendado pelo Comitê de Área para o conceito 7. A UFBA tem dois mestrados
profissionais com conceito 5, que é o conceito máximo para este tipo de curso.
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Tabela 6. Número de cursos de Mestrado e Doutorado - avaliação da CAPES: comparativo 2002 X 2006 X
2007 x 2008
MESTRADO ACADÊMICO / PROFISSIONAL:
ANO / CONCEITO
6
5
4
3
2
Total
11
10
19
1
41
2002
3

8

16

21

5

8

22

13

5

9

25

16

-

55

6

5

3

2

Total

-

9

8

-

-

17

2006

2

7

19

3

-

31

2007

2

6

21

-

2008

5

8

25

-

2006
2007
2008

ANO / CONCEITO
2002

DOUTORADO:
4

1

49
48

32
-

38

Fonte: PRPPG

O maior percentual de cursos está concentrado no conceito 04. Dos dezesseis cursos (todos de
Mestrado) com conceito 03, Odontologia, Matemática, Engenharia Elétrica, Engenharia Química,
Engenharia Ambiental Urbana e Física exigem especial atenção, já que são cursos consolidados que
não conseguem evoluir. Os cursos de Física e Engenharia Elétrica deverão ter seus conceitos
aumentados na próxima avaliação trienal, já que acabaram de criar seus Doutorados. Aos cursos de
Odontologia e Engenharia Química recomenda-se fortemente uma fusão com os seus respectivos
Programas de Doutorado, o que foi tentado pela PRPPG em 2008, porém sem êxito. O curso de
Matemática tende a evoluir com a criação do seu Doutorado, que está sendo submetido no APCN de
2009. O Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana precisa implementar medidas concretas no
sentido de poder evoluir na avaliação trienal.
2.4.2. Programas Multidisciplinares e Interdisciplinares
A UFBA tem se destacado no cenário nacional pelo número de programas de pós-graduação
multidisciplinares e interdisciplinares. Atualmente a UFBA conta com 14 cursos na área
Multidisciplinar da CAPES, sendo a segunda maior área na UFBA. Três deles foram aprovados
recentemente:
•
•
•

Doutorado em Biotecnologia;
Doutorado em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas;
Mestrado em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas.

Em 2009, nessa modalidade, a UFBA deverá apresentar propostas de 06 novos cursos, passando esta
a ser a área com o maior número de cursos na UFBA.
2.4.3. Projetos MINTER e DINTER
A UFBA tem desenvolvido também diversas ações de solidariedade e nucleação de pesquisa e pósgraduação em instituições menos consolidadas, especialmente através de projetos PROCAD e
MINTERs e DINTERs, como mostra a Tabela 7.

111

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
Tabela 7. Relação dos MINTER e DINTER da UFBA – situação em NOV/2008

DINTER
Curso UFBA
Comunicação e Culturas
Contemporâneas
Ensino, Filosofia e História
das Ciências
Administração
Artes Cênicas
Música
Arquitetura e Urbanismo
Engenharia Industrial
Letras e Lingüística

Receptora
Universidade do Tocantins /UNITINS

Início
2007

Vagas
10

Universidade Estadual da Paraíba UEPB
Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC
Universidade Federal do Pará – UFPA

2007

15

2008

17

2008

10

Universidade Federal do Pará – UFPA

2008

15

Universidade Federal da Paraíba –
UFPB. PPG em: Engenharia Urbana e
Ambiental / Arquitetura e Urbanismo

2009

15

Universidade Estadual do Oeste do

2009

20

2009

20

Paraná – UNIOESTE
Medicina e Saúde

Universidade

Federal

de

Campina

Grande - UFCG Curso de Medicina do
CCBS
Total de Vagas

122

MINTER
Curso UFBA
Educação
Artes Cênicas
Música
Artes Visuais
Música
História
Total de Vagas

Receptora
Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia - UESB
Faculdade de Artes do Paraná
Escola de Música e Belas Artes do
Paraná – EMBAP
Escola de Música e Belas Artes do
Paraná – EMBAP
Universidade Federal do Pará - UFPA
Universidade Federal de Sergipe - UFS

Início
2004

Vagas
20

2006
2006

15
15

2008

15

2008
2009

15
15
95

Fonte: PRPPG

2.4.4. Número de Vagas

No que se refere ao número de vagas oferecidas pelos cursos stricto sensu,
observa-se que, em 2007, a UFBA ofereceu 1.323 vagas, sendo 383 para cursos de
doutorado e 940 para mestrado. Em 2008, foram oferecidas 1.405 vagas, sendo 435
delas para os cursos de doutorado e 970 para os mestrados. Para 2009 estamos
oferecendo 1595 vagas, sendo 40 para o Mestrado Profissional, 1057 para o Mestrado Acadêmico e
498 para o Doutorado, com o crescimento de vagas em um ano de aproximadamente 14%. Na
Tabela 8 pode-se observar o aumento continuado de vagas oferecidas para a pós-graduação ao longo
dos últimos anos. A evolução do crescimento de vagas no período 2002 a 2009 é mostrada na
Tabela 8. Neste período o aumento vagas para os cursos de pós-graduação, de modo geral, foi de
113%. O crescimento foi mais marcante para cursos de doutorado, alcançando um percentual de
aumento de aproximadamente 213%. Nesse contexto, adicionam-se mais 20 vagas de mestrado em
2004, 30 vagas de mestrado em 2006, 25 vagas de doutorado em 2007, 30 vagas de mestrado e 42
vagas de doutorado em 2008 e 15 vagas de mestrado e 55 vagas de doutorado em 2009, que
correspondem a programas de pós-graduação nas modalidades MINTER e DINTER, num total de quase
220 vagas, o que leva o crescimento total de 2002 a 2009 a 142%.
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Tabela 8. Evolução do número de vagas oferecidas nos cursos stricto sensu 2002-2009
Cursos/Nível 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
%
(02/09)
Mestrado

590

813

845

859

976

940

970

1,097

86

Doutorado

159

256

238

231

290

383

435

498

213

749

1,069

1,083

1,100

1,266

1,323

1,405

1,595

113

Total
Fonte: PRPPG

2.4.5. Teses e Dissertações Defendidas
A UFBA teve em 2008 mais de 160 teses de doutorado e quase 650 dissertações de mestrado
defendidas, totalizando, portanto, cerca de 810 egressos da Pós-Graduação stricto sensu, como
mostra a Tabela 9, que detalha estes dados por área, por curso e por conceito da CAPES (em 2006
formamos 544 mestres e 137 doutores e em 2007 formamos 560 mestres e 159 doutores). A nossa
meta prevista no Reuni era aumento de cerca de 40%, chegando próximo ao número de 1000
titulados por ano até o ano de 2012.
Tabela 9. Teses e dissertações defendidas em 2008
ÁREA I: EXATAS e ENGENHARIAS
CURSO
1. Arquitetura e Urbanismo
2. Ciência da Computação (UFBA UNIFACS – UEFS)
3. Energia e Ambiente
4. Engenharia Ambiental Urbana
5. Engenharia Elétrica
6. Engenharia Industrial
7. Engenharia Química
8. Engenharia Química (UFBA - UNIFACS)
9. Física

NÍVE
L
M/D
D
D
M
M
D
M
D
M/D

10. Gerenciamento e Tecnologias
Ambientais no Processo Produtivo
(Incorporado pela Engenharia Industrial)
11. Geofísica

MP

M/D

12. Geografia
13. Geologia

M
M/D

14. Matemática
15. Mecatrônica
16. Química

M
M
M/D

Data
criação

CONCEITO
CAPES
01-03
5

CONCEITO
CAPES
04-06
6

4

2005
1997
1994
2006
1988
2006
M – 1975
D – 2006
2001

M – 1969
D - 1972
1994
M – 1976
D – 1992
1969
2003
M – 1968
D – 1992

M – 1983
D – 1999
2006

Num Diss Num Teses
Ano 2008 Ano 2008
10

7

-

-

-

4
3
3
4
3
4
3
4
4

4
3
3
4
3
4
M –3
D –4
3

24
9
7
4

-

9

-

3

4

1

4

3
4

4

14
14

6

3
3
5

3
4
5

6
14
23

21
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ÁREA II: BIOLÓGICAS e SAÚDE
CURSO
17. Alimentos, Nutrição e Saúde
18. Ciência de Alimentos
19. Diversidade Animal
20. Ecologia e Biomonitoramento

NÍVE
L

21. Enfermagem

M
M
M
M
D
M/D

22. Imunologia

M/D

23. Ciência Animal nos Trópicos
24. Medicina e Saúde

M/D
M/D

25. Odontologia
26. Doutorado Integrado (UFBA - UFPB)
27. Patologia Humana

M
D
M/D

28. Processos Interativos dos Órgãos e
Sistemas
29. Saúde, Ambiente e Trabalho
30. Saúde Coletiva

M/D

31. Saúde Coletiva

MP

M
M/D

Data
criação
2004
2006
2007
2000
2007
M – 1979
D – 2005
M- 1990
D – 1998
2000
M – 1972
D – 1993
1992
1999
M – 1973
D – 1988
2008
2006
M – 1974
D – 1989
2000

CONCEITO
CAPES
01-03
3
3
3

CONCEITO
CAPES
04-06
3
3
3
4

Num Diss Num Teses
Ano 2008 Ano 2008

4

4

17

-

3

4

8

2

3
3

4
6

22
16

6

3
4
5

3
4
6

16
8

9
10

-

4

-

-

3
6

3
6

23

13

6

5

22

-

10
4

-

25

-

ÁREA III: HUMANAS e SOCIAIS APLICADAS
CURSO

NÍVE
L

32. Administração

M/D

33. Administração Profissional
34. Desenvolvimento e Gestão Social
35. Antropologia
36. Ciência da Informação
37. Ciências Sociais

MP
MP
M/D
M
M/D

38. Ciências Sociais Aplicadas
39. Comunicação e Cultura
Contemporâneas
40. Contabilidade
41. Cultura e Sociedade
42. Difusão do Conhecimento
43. Direito

M
M/D

44. Economia
45. Educação

M
M/D

46. Ensino, Filosofia e História das
Ciências (UFBA - UEFS)
47. Estudos Étnicos e Africanos
48. Estudos Interdisciplinares sobre
Mulheres, Gênero e Feminismo.
49. Filosofia
50. História

M/D

51. Psicologia

M
M/D
D
M/D

M/D
M/D
M
M/D
M
D

Data
criação
M – 1983
D – 1993
1999
2005
2006
2000
M – 1990
D – 1999
2008
M – 1990
D – 1995
2006
2005
M – 1975
D – 2004
1973
M – 1972
D – 1992
M – 2000
D – 2005
2005
2006
2001
M – 1990
D – 2002
2002
2006

CONCEITO
CAPES
01-03
5

CONCEITO
CAPES
04-06
5

5
4
4
3
4

Num Diss Num Teses
Ano 2008 Ano 2008
17

4

5
4
4
4
4

44
0
13
26

5

5

3
5

10

4

4
4
4

4
4
4
4

13
26

1
4

3
4

4
4

12
38

26

4

5

19

-

4
4

4
4

17
7

-

3
4

4
4

9
24

7

4
4

4

16

-
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ÁREA IV: LETRAS e ÁREA V: ARTES
CURSO

NÍVE
L

52. Letras e Lingüística

M/D

53.
54.
55.
56.

M/D
M
M
M/D

Artes Cênicas
Artes Visuais
Dança
Música

Data
criação
M – 1976
D – 1996
1997
1992
2005
M – 1990
D – 1997

CONCEITO
CAPES
01-03
5

CONCEITO
CAPES
04-06
5

6
3
3
5

6
4
3
5

Num Diss Num Teses
Ano 2008 Ano 2008
27

13

31
10
3
21

15
10

Fonte: PRPPG

2.4.6. Bolsas de Estudo na Pós-Graduação
Em 2007, a oferta de bolsas de estudo para a pós-graduação na UFBA foi de 855 bolsas. No ano de
2008, a pós-graduação na UFBA alocou 968 bolsas, o que representou um acréscimo de 11,3% no
número de bolsas. Essas bolsas tiveram a seguinte distribuição (Tabela 10): 580 bolsas de mestrado
e 388 bolsas de doutorado. Nesse contexto, a quota de 23 bolsas alocada pela CAPES na PRPPG, no
ano de 2008, foi utilizada com o objetivo de induzir a consolidação em alguns programas de pósgraduação, mantendo a política do ano anterior. Para o ano de 2009, adicionalmente à política que
vem sendo praticada, a PRPPG criará indicadores objetivos, aderentes ao REUNI, a fim de subsidiar
a distribuição destas bolsas.
Tabela 10. Evolução do número de bolsas por agência de fomento alocada nos programas
graduação da UFBA. Demanda Social (DS)
Agência/Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
MESTRADO
CAPES (DS)
265
274
284
309
315
283
CAPES (DS cota
24
13
14
14
15
15
PRPPG/PROCES)
CNPq
67
82
115
55
80
164
FAPES (PROCES)
20
FAPESB (DS)
20
27
123
140
80
Subtotal (M)
356
409
440
501
550
542
DOUTORADO
CAPES (DS)
106
116
134
144
155
168
CAPES (DS cota
4
3
6
6
7
7
PRPPG/PROCES)
CNPq
70
64
75
31
46
114
FAPES (PROCES)
15
FAPESB (DS)
15
9
21
36
24
Subtotal (D)
180
213
224
202
244
313
Total M+D
536
622
664
703
794
855

de pós2008
361
16
167
36*
580
232
7
119
30*
388
968

Fonte: PRPPG

* Obs.: A FAPESB concedeu bolsas somente para os cursos novos.
2.4.7. Cooperação Internacional - Acordos Multinacionais
Em 2008 ampliou-se o número de cursos de Pós-Graduação que receberam bolsistas vinculados ao
Programa Estudantes de Convênio/Pós-Graduação (PEC-PG), que tem como objetivo qualificar
professores universitários, pesquisadores, profissionais e graduados do ensino superior dos países em
desenvolvimento, com os quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação Cultural e/ou Educacional.
Esse programa é financiado pelo governo brasileiro, por intermédio dos ministérios das Relações
Exteriores, Educação e da Ciência e Tecnologia.
Em 2008 a UFBA abrigou 13 bolsistas estrangeiros dos diversos países participantes do acordo
PEC/PG (
Tabela 11). Para 2009 estamos disponibilizando 142 vagas para estudantes estrangeiros, sendo 95 de
mestrado e 47 de doutorado.
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Tabela 11. Listagem dos cursos que abrigam bolsistas estrangeiros do Programa Estudantes de
Convênio/Pós-Graduação (PEC-PG) em 2008
Países Participantes

Programas de Pós-Graduação

Guiné Bissau

Direito

Argentina

Letras e Lingüística

Cabo Verde

Saúde Coletiva

Guiné Bissau

Letras e Lingüística

Chile
Timor Leste

Comunicação e Culturas
Contemporâneas
Psicologia

Timor Leste

Educação

Timor Leste

Direito

Moçambique

Ciência Animal nos Trópicos

Colômbia

Saúde Coletiva

Bolívia

Administração

Equador

Saúde Coletiva

Moçambique

Antropologia

Moçambique

Estudos Étnicos e Africanos

Fonte: PRPPG

2.4.8. Incentivo ao Intercâmbio Científico
A PRPPG vem difundindo amplamente junto aos coordenadores dos Programas de Pós-Graduação os
Intercâmbios Científicos, buscando consolidar e/ou expandir a interação com instituições
congêneres no exterior. Os coordenadores vêm atendendo a este incentivo, estimulando os pósgraduandos a efetivarem suas candidaturas junto as agência de fomento como a CAPES e o CNPq.
A UFBA mantém parceria com várias universidades fora do país. As parcerias estão listadas no portal
da Assessoria Internacional no endereço http://www.aaiufba.com.br. A UFBA mantém parcerias
com 31 paises, entre eles países com níveis de pesquisa e inovação tecnológica mais avançados,
como Estados Unidos, Canadá e diversos países da Europa. A UFBA tem também parcerias
institucionais com diversas universidades e instituições brasileiras em atividade de pós-graduação.
Podemos citar como exemplo as parcerias com a CBPF, EMBRAPA, FAP/PR, FGV, FIOCRUZ, IMPA,
INPA, PUC-RIO, PUC-SP, UCSAL, UEAL, UECE, UEFS, UEL, UEM, UERJ, UESC, UFAC, UFAL, UFC, UFCE,
UFCG, UFF, UFG, UFMA, UFMG, UFMT, UFP, UFPA, UFPB, UFPE, UFPR, UFRB, UFRGS, UFRJ, UFRN,
UFRPE, UFS, UFSC, UFSCAR, UFSM, UFU, UNB, UNEB, UNESP, UNICAMP, UNIFACS, UNIFEI, UNIFI,
UNIFOR, UNIMONTES, UNIOESTE, UNIRIO, UNIVAP, UNIVASF, UPE, USP-RB, USP-SC, USP-SP.
2.5. Fixação de Pesquisadores-Doutores
Em 2008 os programas de Ciência Animal nos Trópicos, Ciências Sociais, Física, História, Letras e
Lingüística e Medicina foram contemplados com bolsa no âmbito do Programa de Absorção de Novos
Doutores – PRODOC/CAPES (até R$ 120000,00 pra cada um dos seis projetos aprovados), objetivado
a fixação de novos pesquisadores-doutores para desenvolver pesquisas científica, tecnológica e/ou
de inovação.
2.6. Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
Equipes de pesquisadores da UFBA têm oferecido programas de pós-graduação lato sensu,
objetivando atender as demandas da Sociedade por qualificação pós-graduada para técnicos em
diferentes áreas de atuação. Nesse sentido, a UFBA acompanhado e avaliado o desempenho dessa
modalidade de pós-graduação através da análise dos relatórios realizada pela Câmara de Ensino,
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Pesquisa e Pós-Graduação. Não obstante isso, para 2009 deverão ser formulados mecanismos mais
eficientes de acompanhamento e avaliação destes cursos, assim como um incentivo para que os
mesmos se desenvolvam dentro dos Programas de Pós-Graduação. Em 2006, a UFBA foi credenciada
pelo MEC/SESu para oferecimento de cursos à distância, em observância à Portaria nº 301, de
07/04/1998. Alguns cursos têm sido oferecidos nesta modalidade.
Tabela 12 mostra que houve uma retração de 8% na oferta dos cursos lato sensu oferecidos pela
UFBA do ano de 2007 para 2008, provavelmente fruto da suspensão de análise de novos cursos,
decisão esta deliberada pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação no segundo semestre de
2008. A Tabela 13 mostra a relação dos cursos.
Tabela 12. Evolução do número de cursos de pós-graduação lato sensu na UFBA por área de conhecimento durante os
anos 2006 e 2008

Área/Ano
Área I
Área II
Área III
Área IV
Área V
Total

2006
25
51
45
2
1
124

2007
33
58
53
2
2
148

2008
29
51
52
2
2
136

Fonte: PRPPG
Tabela 13. Relação de cursos de pós-graduação lato sensu na UFBA por área de conhecimento no ano de
2008

Curso
Especialização Avançada em Sistemas Distribuídos
Gerenciamento dos Recursos Hídricos
Engenharia Clínica
Engenharia da Qualidade na Construção e Montagem Industriais
Engenharia de Construção e Montagem
Engenharia de Construção e Montagem de Tubulação Industrial - Ênfase em Petróleo e
Gás
Engenharia de Condicionamento e Comissionamento
Engenharia Elétrica - Instrumentação
Engenharia de Planejamento de Obras de Construção e Montagem
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Petróleo/ Petrobrás
Engenharia de Segurança do Trabalho/CEEST
Engenharia de Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Engenharia de Suprimentos
Engenharia Econômica e Prevenção de Perdas na Indústria
Especialização em Túneis
Gerenciamento dos Recursos Hídricos: Aspectos Técnicos Jurídicos e Institucionais
Gestão de Órgãos de Infra-Estrutura de Transportes
Gestão de Resíduos Sólidos Socialmente Integrada
Higiene Ocupacional
Instrumentação, Automação, Controle e Otimização de Processos Contínuos
MBA em Transportes
Obras Rodoviárias

Área
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Curso
Obras Rodoviárias e Gestão em Órgãos de Infra-estrutura de Transportes ATUALIZAÇÃO
Pavimentação
Petróleo: Exploração e Remediação de Áreas Impactadas
Gerenciamento de Obras
Arquitetura de Sistema de Saúde
Conservação e Restauração de Monumentos e Conjuntos Históricos
Administração Hospitalar
Auditoria de Sistemas e Serviços de Saúde
Enfermagem em Centro Cirúrgico
Enfermagem em Urgência e Emergência Pré-Hospitalar e Hospitalar
Enfermagem Intensivista
Enfermagem Médico-Cirúrgica Sob a Forma de Residência
Gerontologia
Multiprofissional em Atenção Domiciliar
Residência em Enfermagem Intensivista
Saúde da Família com ênfase na Coordenação e Gerenciamento de Processos de
Trabalho
Caprinocultura e Ovinocultura
Produção de Bovinos
Produção de Pequenos Ruminantes
Programa de Especialização em Medicina Veterinária
Gestão de Alimentos Escolar sob a forma de Residência
Nutrição Clínica
Residência em Nutrição Clínica
Assistência Farmacêutica
Gestão da Assistência Farmacêutica
Microbiologia
Tópicos Avançados em Diagnóstico Laboratorial
Área Médica sob a Forma de Residência
Genitoscopia, LEEP e Patologia do Trato Genital Inferior
Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana
Medicina Preventiva Social sob forma de Residência
Oftalmologia
Psicoativos: seus usos e usuários
Psicoterapia Cognitivo-Comportamental
Neuropsicologia
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
Educação e Saúde
Endodontia
Implantodontia
Laserterapia
Odontologia em Saúde Coletiva
Ortodontia e Ortopedia Facial
Periodontia
Periodontia (Aperfeiçoamento)
Prótese Dentária
Radiologia Odontológica e Imaginologia
Análise de Dados Secundários em Epidemiologia
Atualização em Avaliação de Sistema de Saúde

Área
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
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Cursos
Gerência de Unidades Básicas de Saúde
Gestão de Tecnologias em Saúde
Medicina Social Sob Forma de Residência
Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com concentração em Saúde Mental
Saúde Coletiva com Concentração em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde
Saúde Coletiva com concentração em Gestão Pública Municipal
Saúde Coletiva com Concentração em Gestão de Sistemas Locais de Saúde
Saúde Coletiva: Vigilância Epidemiológica
Saúde da Família
Administração
Administração de Serviços
Administração em Negócios Financeiros
Administração Hoteleira
Gestão Acadêmica
Gestão da Comunicação Organizacional Integrada
Gestão da Inovação e Difusão Tecnológica em APLs
Gestão de Negócios com Ênfase em Finanças
Gestão de Pessoas
Gestão do Desenv. e Resp. Social
Gestão em Negócios do Desenvolvimento Regional Sustentável
Gestão Executiva
Gestão Logística
Gestão Publica
Pesquisa de Mercado Opinião e Mídia
Políticas e Gestão em Segurança Pública
Prevenção de Violência e Promoção de Segurança e da Cidadania
Relações Internacionais
Administração Fazendária
Auditoria Governamental
Contabilidade Gerencial
Contabilidade Gerencial com Ênfase em Controladoria
Contabilidade Gerencial com Ênfase em Controladoria Financeira
Contabilidade Pública
Gestão Contábil e Tributária
Análise do Discurso Audiovisual: TV, Cinema e Vídeo
Cibercultura
Comunicação e Política
Ciências Criminais
Direito Civil
Direito Constitucional do Trabalho
Direito do Estado
Direito Eleitoral do Trabalho
Direito do Trabalho
Direito Empresarial
Direito Tributário
Direito Tributário Material e Processual
Processo Civil
Atividade Física e Saúde
Educação Ambiental
Educação Transdisciplinar e Desenvolvimento Humano: a Arte de Aprender

Área
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
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Cursos

Formação de Gestores da Educação Básica
Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação Física Esporte e Lazer
Programa de Formação continuada em Alfabetização
Tecnologia e Novas Educações
Ensino da Sociologia
Gênero e Desenvolvimento Regional com área de concentração em Políticas Públicas
Metodologia e Prática de Ensino e Gênero
Residência em Psicologia Clínica e Saúde Mental
Teoria da Clínica Psicanalítica
Atualização em Informação Arquivística
Engenharia na Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial
Arte Educação
Teoria e Prática do Ensino de Alemão como Língua Estrangeira para Professores de
Alemão Brasileiros
Estudos Lingüísticos e Literários
Estudos Contemporâneos em Dança
Especialização Avançada em Sistemas Distribuídos
Gerenciamento dos Recursos Hídricos
Engenharia Clínica
Engenharia da Qualidade na Construção e Montagem Industriais
Engenharia de Construção e Montagem
Engenharia de Construção e Montagem de Tubulação Industrial - Ênfase em Petróleo e
Gás
Engenharia de Condicionamento e Comissionamento
Engenharia Elétrica - Instrumentação
Engenharia de Planejamento de Obras de Construção e Montagem
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Petróleo/ Petrobrás
Engenharia de Segurança do Trabalho/CEEST
Engenharia de Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Engenharia de Suprimentos
Engenharia Econômica e Prevenção de Perdas na Indústria
Especialização em Túneis
Gerenciamento dos Recursos Hídricos: Aspectos Técnicos Jurídicos e Institucionais
Gestão de Órgãos de Infra-Estrutura de Transportes
Gestão de Resíduos Sólidos Socialmente Integrada
Higiene Ocupacional
Instrumentação, Automação, Controle e Otimização de Processos Contínuos
MBA em Transportes
Obras Rodoviárias
Obras Rodoviárias e Gestão em Órgãos de Infra-estrutura de Transportes ATUALIZAÇÃO
Pavimentação
Petróleo: Exploração e Remediação de Áreas Impactadas
Gerenciamento de Obras
Arquitetura de Sistema de Saúde
Conservação e Restauração de Monumentos e Conjuntos Históricos
Administração Hospitalar
Auditoria de Sistemas e Serviços de Saúde

Área

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV /
V
IV /
V
IV /
V
IV /
V
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
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Cursos
Enfermagem em Centro Cirúrgico
Enfermagem em Urgência e Emergência Pré-Hospitalar e Hospitalar
Enfermagem Intensivista
Enfermagem Médico-Cirúrgica Sob a Forma de Residência
Gerontologia
Multiprofissional em Atenção Domiciliar
Residência em Enfermagem Intensivista
Saúde da Família com ênfase na Coordenação e Gerenciamento de Processos de
Trabalho
Caprinocultura e Ovinocultura
Produção de Bovinos
Produção de Pequenos Ruminantes
Programa de Especialização em Medicina Veterinária
Gestão de Alimentos Escolar sob a forma de Residência
Nutrição Clínica
Residência em Nutrição Clínica
Assistência Farmacêutica
Gestão da Assistência Farmacêutica
Microbiologia
Tópicos Avançados em Diagnóstico Laboratorial
Área Médica sob a Forma de Residência
Genitoscopia, LEEP e Patologia do Trato Genital Inferior
Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana
Medicina Preventiva Social sob forma de Residência
Oftalmologia
Psicoativos: seus usos e usuários
Psicoterapia Cognitivo-Comportamental
Neuropsicologia
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
Educação e Saúde
Endodontia
Implantodontia
Laserterapia
Odontologia em Saúde Coletiva
Ortodontia e Ortopedia Facial
Periodontia
Periodontia (Aperfeiçoamento)
Prótese Dentária
Radiologia Odontológica e Imaginologia
Análise de Dados Secundários em Epidemiologia
Atualização em Avaliação de Sistema de Saúde
Gerência de Unidades Básicas de Saúde
Gestão de Tecnologias em Saúde
Medicina Social Sob Forma de Residência
Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com concentração em Saúde Mental
Saúde Coletiva com Concentração em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde
Saúde Coletiva com concentração em Gestão Pública Municipal
Saúde Coletiva com Concentração em Gestão de Sistemas Locais de Saúde
Saúde Coletiva: Vigilância Epidemiológica
Saúde da Família
Administração

Área
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
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Cursos
Administração de Serviços
Administração em Negócios Financeiros
Administração Hoteleira
Gestão Acadêmica
Gestão da Comunicação Organizacional Integrada
Gestão da Inovação e Difusão Tecnológica em APLs
Gestão de Negócios com Ênfase em Finanças
Gestão de Pessoas
Gestão do Desenv. e Resp. Social
Gestão em Negócios do Desenvolvimento Regional Sustentável
Gestão Executiva
Gestão Logística
Gestão Publica
Pesquisa de Mercado Opinião e Mídia
Políticas e Gestão em Segurança Pública
Prevenção de Violência e Promoção de Segurança e da Cidadania
Relações Internacionais
Administração Fazendária
Auditoria Governamental
Contabilidade Gerencial
Contabilidade Gerencial com Ênfase em Controladoria
Contabilidade Gerencial com Ênfase em Controladoria Financeira
Contabilidade Pública
Gestão Contábil e Tributária
Análise do Discurso Audiovisual: TV, Cinema e Vídeo
Cibercultura
Comunicação e Política
Ciências Criminais
Direito Civil
Direito Constitucional do Trabalho
Direito do Estado
Direito Eleitoral do Trabalho
Direito do Trabalho
Direito Empresarial
Direito Tributário
Direito Tributário Material e Processual
Processo Civil
Atividade Física e Saúde
Educação Ambiental
Educação Transdisciplinar e Desenvolvimento Humano: a Arte de Aprender
Formação de Gestores da Educação Básica
Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação Física Esporte e Lazer
Programa de Formação continuada em Alfabetização
Tecnologia e Novas Educações
Ensino da Sociologia
Gênero e Desenvolvimento Regional com área de concentração em Políticas Públicas
Metodologia e Prática de Ensino e Gênero
Residência em Psicologia Clínica e Saúde Mental
Teoria da Clínica Psicanalítica
Atualização em Informação Arquivística

Área
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
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Cursos
Engenharia na Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial
Arte Educação
Teoria e Prática do Ensino de Alemão como Língua Estrangeira para Professores de
Alemão Brasileiros
Estudos Lingüísticos e Literários
Estudos Contemporâneos em Dança

Área
III
IV /
V
IV /
V
IV /
V
IV /
V

Fonte: PRPPG

3. COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE
Em atendimento à Resolução 04/03 do CONSEPE, participaram como membros na Comissão de
Qualificação Docente (CQD), em 2008, os professores Marcelo Embiruçu (PRPPG), Silvana Soares
Costa Ribeiro (SUPAC), Gilson Magno dos Santos (CPPD), Joselita Nunes Macedo (PRODEP) e Maria
Elisa Gomes Lemos (PROEXT).
No ano de 2008, essa comissão desenvolveu suas atividades em consonância com a Resolução 04/03,
analisando e emitindo parecer em 119 solicitações para qualificação de docentes. Do total das
solicitações, 59 pleitos foram de docentes que iniciaram a capacitação nos níveis abaixo
relacionados (Tabela 14), e 60 foram pedidos de renovação de afastamento.
Tabela 14. Solicitações analisadas pela CQD por tipo
Nível/Qualificação
UFBA
País
Exterior
Total
Mestrado
02
00
00
02
Doutorado
13
11
05
29
Pós-Doutorado
02
08
18
28
Total
17
19
23
59
Fonte: PRPPG

17.3 PESQUISA
A pesquisa é definidora de uma Universidade em vários sentidos. Em primeiro lugar, não pode haver
instituição verdadeiramente universitária onde porventura não haja produção de conhecimento. Em
segundo lugar, a dimensão da pesquisa no interior de uma Universidade é critério para aquilatar sua
força e maturidade acadêmica. Nesse sentido, à luz desses dois aspectos, a UFBA pode ser situada
em uma categoria especial em nosso país, sendo uma autêntica Universidade de Pesquisa.
Desde a criação da UFBA, as atividades de pesquisa têm tido destaque e têm se caracterizado como
pontos fortes da instituição as áreas de Ciências da Saúde e Lingüística, Letras e Artes, englobando
programas que se situam entre os melhores do país. Com o decorrer do seu desenvolvimento, a
UFBA desenvolveu também importante força nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências
Sociais Aplicadas e Ciências Humanas. Revelavam-se como pontos menos destacados, do ponto de
vista da pós-graduação, as áreas de Ciências Biológicas e Engenharias. Estas áreas, no entanto, têm
apresentado um importante crescimento nos últimos anos, em especial as Engenharias, que já
contam atualmente com 9 cursos (sendo 3 doutorados), número equivalente às áreas mais
consolidadas (a Engenharia Industrial, por exemplo, é hoje o único Programa de engenharia
completo do país, contando com todos os 3 níveis de cursos stricto sensu, além de alguns cursos de
especialização). As Ciências Agrárias tiveram uma diminuição natural com a criação da UFRB. Com
todo este crescimento, a UFBA criou programas em todas as áreas do conhecimento, tendo tido a
continuação de sua expansão ameaçada. Esta ameaça ao crescimento quantitativo tem sido
superada com criatividade e articulação entre áreas e instituições, através da criação de programas
na área Multidisciplinar, área na qual a UFBA é uma das líderes nacionais. São expressivas as
contribuições científicas e tecnológicas em campos temáticos como Doenças Tropicais,
Epidemiologia, Biodiversidade, Química Ambiental, Petroquímica, Engenharia Industrial, Geologia e
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Geofísica, bem como em vários setores das Ciências Sociais Aplicadas, das Letras e das Artes, em
muitos casos em temáticas transdisciplinares.
Além da forte tradição de algumas áreas, importa registrar uma dimensão mais ampla e comum, por
meio da qual se consolidam expedientes característicos de uma instituição especialmente voltada
para a pesquisa. Isso se mostra tanto nas ações concentradas de nossos diversos projetos de infraestrutura, após o advento dos fundos setoriais, quanto na ampliação e aprofundamento de
importantes programas institucionais, como o PIBIC.
Fazendo a ligação entre tais empreendimentos e unindo a pesquisa de ponta com os esforços
formadores da iniciação científica e a formação pós-graduada, podemos hoje registrar (quer como
sintoma, quer como causa desse fortalecimento coletivo da pesquisa) uma clara e, sobretudo,
qualitativa consolidação do conjunto dos Grupos de Pesquisa da UFBA no Diretório de Grupos do
CNPq e a ampliação do número de programas de pós-graduação. Tanto as atividades dos grupos se
expandem, mostrando maior capacidade de captação de recursos financeiros e de formação de
recursos humanos, quanto a nossa comunidade universitária, a pouco e pouco, vai se ajustando às
novas sistemáticas de registro da pesquisa, formação de pesquisadores e de integração entre eles. O
crescimento mostra uma tendência de estabilização em um patamar de cerca de 400 grupos de
pesquisa, de sorte que, inclusive, com essas dimensões, podemos avançar na superação de
atipicidades e na consolidação dos grupos. Por outro lado, associados à expansão da pesquisa,
figuram, essencialmente, a expansão e o fortalecimento do ensino de pós-graduação. Pesquisa e
ensino de pós-graduação se mesclam da forma mais natural e se mostram bastante fortalecidos em
nossa Universidade.
Vale registrar que, em relação ao Estado da Bahia, a UFBA conserva posição de destaque, sobretudo
se associarmos à quantidade de Grupos de Pesquisa o número efetivo de pesquisadores com Bolsa de
Produtividade. Tais bolsas de produtividade (sobretudo as do CNPq, mas certamente também as da
FAPESB), sinalizam um reconhecimento nacional e uma competência acadêmica capaz de traduzirse mais facilmente em projetos e em redes de cooperação. Os índices da UFBA, nesse conjunto, são
comparativamente bastante favoráveis.
A pesquisa na UFBA desenvolve-se essencialmente ligada a grupos de pesquisa e programas de pósgraduação. A UFBA situa-se hoje em um bom patamar entre as dez federais mais importantes no
quesito pesquisa e desenvolvimento. A nossa posição de destaque pode ser constata através dos
desempenhos dos cursos de pós-graduação cuja avaliação estabelece um peso expressivo para a
pesquisa cientifica. Entre as universidades federais do norte e nordeste somente a de Pernambuco
tem uma mediana de conceitos em cursos de pós-graduação similar a da Bahia. As demais estão
abaixo da UFBA. Na área de saúde e de artes a UFBA é líder no norte e nordeste com desempenho
similar às melhores pós-graduações das regiões sul e sudeste do país. É importante observar que a
produção de pesquisa na UFBA tem aumentado consideravelmente, o que faz prever que irá ampliar
a sua liderança em pesquisa na região nos próximos anos. Tomando por base os dados da Web of
Science observamos que a produção científica do UFBA em periódicos internacionais aumentou em
aproximadamente três vezes nos últimos sete anos. Os indicadores listados a seguir indicam não
somente uma expansão nas atividades de pesquisa, mas igualmente a implementação de indicadores
capazes de quantificar este processo.
Caracterização da Pesquisa
Desde sua criação, há sessenta anos, a UFBA tem merecido destaque em suas atividades de
pesquisa, inicialmente nas áreas de Saúde e Lingüística, Letras e Artes, tendo em seguida ampliado
seus horizontes de pesquisa para despontar no cenário nacional também nas áreas de Ciências
Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, e mais recentemente nas áreas de
Ciências Biológicas e Engenharias. Com o advento dos Fundos Setoriais, vários projetos voltados para
a infra-estrutura de pesquisa (CT-INFRA) e outros projetos temáticos, favoreceram a consolidação
de alguns grupos e o surgimento de outros. A análise dos dados do Diretório de Grupos de Pesquisa
do CNPq (Censo 2008), quando comparados com o biênio anterior, evidencia uma tendência à
estabilização nos registros de grupos, pesquisadores, alunos e técnicos, mostrando certo grau de
maturidade da comunidade científica da UFBA. Em 2008 foram certificados cerca de 30 novos grupos
no correr do ano. O fato de a pós-graduação também se expandir e mostrar um bom grau de
consolidação em alguns Programas se reflete nos indicadores de produtividade, os quais situam a
UFBA no ranking das 15 maiores IES do país, incluindo-a no privilegiado grupo de “Universidades de
Pesquisa”.
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Entre 2004 e 2008, o Estado da Bahia viu crescer o número de novos grupos de pesquisa, com
destacada contribuição da UFBA para os atuais avanços de Ciência e Tecnologia no âmbito baiano.
Este cenário é reafirmado em 2008, quando indicadores sobre a produção acadêmica confirmam
uma posição de destaque para a UFBA, a exemplo da produção de artigos científicos.
Principais Indicadores da Pesquisa
Bolsistas de Produtividade
Em 2006, a UFBA contava com um total de 143 bolsistas de produtividade em pesquisa (PQ) junto ao
CNPq e à FAPESB e com 154 em 2007, num aumento de 15,5%. Com os resultados divulgados pelo
CNPq (a FAPESB não concedeu novas bolsas de produtividade de pesquisa no ano de 2008) ao longo
de 2007 e no início de 2009, houve um aumento de 24% de pesquisadores da UFBA com bolsa de
produtividade em pesquisa, chegando a marcas anteriormente nunca alcançadas (Tabela 15): 205 os
bolsistas de produtividade, sendo 194 bolsas do CNPq e 11 bolsas da FAPESB.
Tabela 15. Distribuição dos bolsistas de produtividade em Pesquisa (PQ) na UFBA, segundo as
categorias do CNPq (SR, 1A, 1B,1C,1D e 2) e na FAPESB para os anos 2006-2008
CNPq
Categoria
2006
2007
2008

SR
1

1A
17
19
22

1B
13
16
17

1C
15
17
19

1D
17
23
24

2
81
79
81

ND
30

Total
CNPq
143
154
194

Fapesb
11
11

Total
Geral
143
165
205

Fonte: PRPPG

ND: Não Definidos (novas bolsas divulgadas em janeiro de 2008).
Importa registrar que, em relação ao CNPq, o ano de 2008 apresenta evolução bastante favorável,
com elevação da classificação dos bolsistas por categoria (com a progressão de pelo menos 7
bolsistas) e também aumento geral do número de bolsistas, com o acréscimo de 40 bolsas. A
distribuição do número e a hierarquia dos bolsistas entre as áreas do conhecimento (Tabela 02)
mostram que há ainda bastante espaço para uma elevação na categoria das bolsas entre os docentes
da UFBA. Em relação às áreas de conhecimento, embora as áreas das Engenharias e das Ciências
Biológicas ainda estejam num nível de consolidação inferior às demais, observa-se um crescimento
bastante forte destas duas áreas em relação ao último ano: 200%.
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Tabela 02. Distribuição dos bolsistas de produtividade em pesquisa na UFBA do CNPq 2008, por
grande área do conhecimento
Área de
SR
1A
1B
1C
1D
2
ND
Total
Conhecimento
Ciências
2
2
4
Agrárias
Ciências
1
4
5
6
16
Biológicas
Ciências da
1
5
3
6
6
12
4
37
Saúde
Ciências
3
4
5
2
22
6
42
Exatas e da
Terra
Ciências
6
5
2
4
16
4
37
Humanas
Ciências
4
5
3
3
10
2
27
Sociais
Aplicadas
Engenharias
5
4
9
Lingüística,
4
1
4
9
2
20
Letras e Artes
Multidisciplinar
1
1
2
Total
1
22
17
19
24
81
30
194
Fonte: PRPPG

Grupos de Pesquisa da UFBA na Plataforma Lattes do CNPq
No Censo de 2002, a UFBA apresentou um conjunto de 225 Grupos. Em 2004, foram 348. Em 2006,
401. Em 2008 este número foi de 430, dos quais estão certificados 396 (Tabela 0303). Fica claro,
então, o adensamento dos grupos e uma tendência à estabilização, sendo observado ainda algum
crescimento do número de estudantes. Assim, podemos identificar a adoção de procedimentos de
sedimentação e fortalecimento de grupos já existentes e uma maior capacidade de interação no
interior da rede, o que, com efeito, é bem mais importante do que a simples criação de novos
grupos.
Tabela 03. Evolução do número de grupos de pesquisa da UFBA na plataforma Lattes nos censos
realizados pelo CNPq e situação em 2008
Censo
Grupos
Pesquisadores
Doutores
Estudantes
Técnicos
Linhas de
pesquisa
Censo 2000
200
961
512
–
–
–
Censo 2002

225

1.060

638

1.114

264

764

Censo 2004

348

1.715

1.081

1.114

453

961

Censo 2006

401

2.086

1.302

2.954

495

1.496

Dados 2007

424

2.600

1.703

3.410

526

1.575

Dados 2008
(Antes do Censo)

430

2.543

1.628

3.699

493

1.641

Fonte: PRPPG

Um dado significativo desse adensamento está no número de doutores que hoje participam dos
grupos. Tendo em conta que a UFBA tinha, antes dos concursos realizados no final de 2008, cerca de
950 doutores, e que alguns deles não fazem parte de nenhum grupo de pesquisa, o número de 1.628
doutores (apresentado em 2008) indica o forte intercâmbio de nossa instituição, com clara
capacidade de atração de nossos Grupos, sendo então significativo o número de doutores de outras
instituições que participam de Grupos liderados por docentes da UFBA.
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Tabela 04. Distribuição dos status dos grupos de pesquisa da UFBA na plataforma Lattes do CNPq
em dezembro de 2008
Grupos Pesquisadores
Doutores
Estudantes
Técnicos
Linhas de
pesquisa
Certificado

396

2.400

1.529

3.597

468

1.538

Não-atualizado

34

143

99

102

25

103

Aguardando
certificação
Em preenchimento

3

13

9

15

0

3

38

187

140

218

49

110

1

7

4

3

0

6

Certificação
negada
Fonte: PRPPG

Tabela 05. Evolução da distribuição dos status dos grupos de pesquisa da UFBA na plataforma
Lattes do CNPq em dezembro, 2006-2008
Grupos Pesquisadores
Doutores
Estudantes
Técnicos
Linhas de
pesquisa
Total em 2006

463

2.317

1.452

3.152

564

1.629

Total em 2007

497

2.903

1.907

3.679

580

2.090

Total em 2008

471

2.743

1.777

3.932

542

1.754

Fonte: PRPPG

Obs.: Todos os grupos, exceto aqueles com certificação negada.
A estratificação dos Grupos de Pesquisa quanto ao grau de consolidação por área será feita quando o
censo de 2008 estiver disponível. Esta estratificação poderá fornecer índices para um diagnóstico
das principais linhas de força da pesquisa na UFBA. Esse diagnóstico, tendo em conta uma melhor
identificação de nossa competência instalada e também de nossas possíveis interfaces na pesquisa,
será reforçado futuramente por uma identificação das principais temáticas que concentram recursos
e financiamentos na UFBA, inclusive tendo em conta possíveis arranjos transversais.
Captação de Recursos Junto às Agências de Fomento
Em 2007, a captação continuou bastante ativa, com capacidade geral de captação dos nossos Grupos
e Pesquisadores tendo superado em muito os recursos obtidos em 2007. A captação se deu,
sobretudo, junto à FAPESB, à CAPES, ao CNPq e à FINEP. Importantes recursos foram também
obtidos junto à Petrobras, dados estes gerenciados por Assessoria específica da Reitoria.
Projetos Junto à CAPES e à ANDIFES
A CAPES é o principal sustentáculo dos Programas de Pós-Graduação, mas houve, adicionalmente,
três importantes programas, o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), o PRODOC,
PROEquipamentos e DINTER.
No âmbito do Edital PROCAD NF 2008, a UFBA teve aprovada xx propostas onde um docente seu é
coordenador (proponente): Psicologia, Engenharia Elétrica, Medicina Veterinária. Em outras
propostas nossa instituição comparece como equipe associada. Nos dois casos, nossa instituição se
verá fortalecida com o aporte de recursos e, sobretudo, com o adensamento de nosso intercâmbio
acadêmico nacional. No Edital PRODOC 2008, a UFBA teve 6 projetos aprovados. No Edital PróEquipamentos da CAPES, quatorze sub-projetos coordenados por pesquisadores da UFBA foram
contemplados, num total de R$ 1,999,957.33. A UFBA aguarda decisão final da CAPES no sentido da
viabilidade do empenho destes recursos. No edital DINTER Novas Fronteiras (005/2008), a UFBA teve
uma proposta aprovada como instituição promotora, através dos seus Programas de Arquitetura e
Urbanismo (líder) e Engenharia Industrial.
A UFBA participou também das duas primeiras etapas do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PAPGIFES), contando com a participação de todos os seus Programas, além de projetos institucionais
elaborados pela PRPPG. No Documento de Consolidação da Solicitação, a UFBA solicitou recursos da
ordem de 265 milhões de reais.
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Projetos Institucionais Junto à FINEP
Em 2008, a PRPPG gerenciou efetivamente os seguintes projetos institucionais de infra-estrutura
apoiados pela FINEP: CT-Infra 01/01 (COMPESQ), CT-Infra 03/01 (INMOTEC); CT-ENERG 03/01
iniciado em 2003; CT-Infra 03-03 (Infra-Estrutura de Pesquisa para Centros Interdisciplinares da
UFBA); CT-INFRA 01/04, CT-INFRA 01/05 (ASTEC); PRO-INFRA 01/2006 (INFRA-UFBA) e o Edital
Campi Regionais, aprovados em 2007 e cujos recursos começaram a ser liberados em 2008. Além
disso, foi aprovado em 2008 (PRO-INFRA 01/2007) o Infrapesq. Todos os Projetos, à exceção do CTENERG, são coordenados e acompanhados por Comitês Gestores, dos quais fazem parte
pesquisadores envolvidos com subprojetos e titulares das pró-reitorias de Pesquisa e Pós-graduação
e de Planejamento e Administração.
•

•

•

•

•

•

•
•

•

O CT-Infra 01-01 (COMPESQ – Informação e Comunicação para Pesquisa), iniciado em 2002,
teve sua execução concluída finalmente em 2007, com execução de obras, envolvendo os
subprojetos Informação e Comunicação para a Pesquisa, Laboratório Documentos e Redpect,
Rede Ótica Oliveira dos Campinhos, Memorial de Medicina, Gestão Social, Acervo Artes
Cênicas, Núcleo de Microfilmagem;
O CT-Infra 03/01 (INMOTEC - Informação e Modernização Tecnológica), iniciado em 2003 e
com término previsto para 30/05/2008, com o total de cerca de R$ 1.400.000,00 de
recursos liberados referentes aos subprojetos da Biblioteca Setorial de Saúde e do
Labimagem (Dança /Comunicação /Educação /Letras), restando, para sua conclusão, a
destinação de recursos para a Biblioteca Setorial de Saúde;
CT-Infra 03-03 (Infra-Estrutura de Pesquisa para Centros Interdisciplinares da UFBA), cujo
término está previsto para 18/08/2008, depende agora, para sua conclusão, de licitação de
recursos referentes à construção do CICTI (Centro em Ciências da Tecnologia da
Informação);
O CT-Infra 01-04 (Segurança, Integração e Recuperação da Infra-Estrutura para a Pesquisa
na UFBA), tem término previsto para 31/08/2008. Deste projeto, foram executados
anteriormente recursos da ordem de R$ 1.040.000,00, na construção de prédios e
recuperação de laboratórios e a aquisição de equipamentos. Foram investidos recursos no
Teatro Martim Gonçalves, no Laboratório de Dança e na Escola de Música. Em 2007, teve
início a construção do prédio do CIENAM, com empenho da ordem de R$378.000,00;
O CT-Infra 01-05 (Excelência em Artes, Saúde e Tecnologia) no valor de R$ 3.364.830,00,
teve sua primeira parcela liberada em dezembro de 2006, tendo duração prevista de dois
anos. No inicio de 2007, após a constituição do Comitê Gestor do projeto, foi iniciado a
utilização dos recursos, conforme as metas previstas no projeto, sendo o maior montante da
primeira parcela destinado à Biblioteca Setorial de Saúde, na rubrica obras, e ao Pólo de
Excelência em Artes, na rubrica equipamentos;
CT-infra 2006 (INFRA-UFBA), no valor de R$ 3.403.483,00, teve sua primeira parcela
liberada apenas em 2008, devendo beneficiar os projetos Laboratórios Integrados das Artes,
Consolidação e ampliação de serviços e infra-estrutura de TIC para a área de pesquisa e de
pós-graduação da UFBA e Epidemiologia Molecular e Genética de Agentes Agressores e
Hospedeiros no Estado da Bahia;
Edital Campi Regionais, no valor de R$ 946.444,00, também teve sua primeira parcela
liberada para 2008, vindo a beneficiar os novos campi de Vitória da Conquista e Barreiras;
PRO-INFRA 01/2007 (Infrapesq), no valor aproximado de R$ 4.700.000, ainda não teve sua
primeira parcela, devendo prover a UFBA de infra-estrutura de integração e modernização
para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas das Humanidades e Ciências Sociais
Aplicadas, das Engenharias, das Ciências Exatas e da Terra, de acordo com o seu plano de
desenvolvimento para a pesquisa (2003) e PDI (2004-2008);
Edital MCT/FINEP/Ação Transversal 12/2007 (ver abaixo).

Uma ampla parceria entre Instituições de Ensino Superior do Estado da Bahia e FAPESB foi formada
visando ao funcionamento do Parque Tecnológico de Salvador e, assim, a contribuir para a
estruturação do sistema baiano de ciência, tecnologia e inovação. Com isso, foi construída a
proposta ENG-BA (Integração e Fortalecimento da Infra-Estrutura de Pesquisa em Engenharias no
Estado da Bahia) na área das Engenharias (incluindo Ciência da Computação), proposta submetida
pela FAPESB no Edital MCT/FINEP/Ação Transversal 12/2007, tendo sido aprovados R$
12.020.347,49, dos quais R$ 7.087.057,62 da FINEP e o restante da FAPESB.
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Projetos Aprovados Junto ao CNPq e à FAPESB
A UFBA teve diversos projetos aprovados em editais do CNPq, como mostra a. Merece destaque a
aprovação de 4 projetos INCT (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia), com recursos totais da
ordem de 20 milhões de reais.
Tabela 06. Lista de editais do CNPq nos quais a UFBA teve projetos aprovados
MCT/CNPq/CT-Energ nº
Apoiar a capacitação e formação de recursos humanos em
51/2008
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação na
cadeia produtiva do hidrogênio e células combustíveis.
CT-Energ/MCT/CNPq Nº Apoiar e promover ações para ampliação da capacidade
050/2008
laboratorial em tecnologias de uso racional de energia dentro
do contexto da Lei de Eficiência Energética (Lei 10.295/2001,
de 17 de outubro de 2001).
MCT/CNPq Nº 47/2008 – Apoiar atividades de pesquisa que visem o desenvolvimento de
Caracterização
e tecnologias para caracterização e controle de qualidade de
Controle da Qualidade biodiesel.
de Biodiesel
MCT/CNPq/FNDCT
Nº Seleção de propostas de projetos de pesquisa científica ou
46/2008 – Obtenção de desenvolvimento tecnológico e inovação, que tenham por foco
biodiesel via Rota Etílica o desenvolvimento de sistemas reacionais aplicados à produção
de biodiesel utilizando a rota etílica (etanol como insumo).
MCT/CNPq/CTTemas estratégicos de pesquisa científica, tecnológica e de
Agronegócio/CTinovação relacionados aos processos de diagnóstico,
Hidro/MAPA-SDC-SPAE
monitoramento e recuperação de áreas degradadas por
Nº 44/2008
empreendimentos econômicos, como atividades agropecuárias,
industriais, mineração ou geração de energia e exploração
florestal; de modo a contribuir para o desenvolvimento
sustentável local/regional ou no contexto de bacias e
microbacias hidrográficas.
MCT/CNPq/CTSeleção pública de propostas voltadas ao desenvolvimento
Agronegócio/MAPA-SDC
tecnológico e à inovação para o incremento da eficiência e da
Nº 40/2008
competitividade das cadeias produtivas do leite e da carne
bovinos.
MCT/MDS/CNPq
Nº Seleção pública de propostas para apoio a projetos
038/2008
multidisciplinares
que
desenvolvam
diagnósticos
e
planejamentos territoriais por meio de ações de extensão
universitária, visando a promoção de segurança alimentar e
desenvolvimento local em territórios prioritários no âmbito do
CONSAD
–
Consórcios
de
Segurança
Alimentar
e
Desenvolvimento Local.
MCT/CNPq/MS-SCTIESeleção pública de propostas no campo da avaliação de
DECIT/MS Nº 37/2008
tecnologias em saúde e revisões sistemáticas, que abordem um
dos temas e atendam aos resultados esperados listados no
edital.
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MCT/CNPq/CTSaúde/MS/SCTIE/DECIT
Nº 034/2008
MCT/CNPq/CTSaúde/MS/SCTIE/DECIT
Nº 033/2008
MCT-CNPq/MS-SCTIEDECIT/MS-SAS-DAB
Nº
032/2008
MCT/CNPq/Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
- Ação Transversal IV - N
º 30/2008
MCT/CNPq/MPA - Nº
26/2008
MCT/CNPq/CT-Infra/CTPetro/Ação Transversal
IV
Nº
16/2008
–
"Casadinho"

MCT/CNPq/FNDCT/CAPE
S/FAPEMIG/FAPERJ/FAP
ESP N º 015/2008 Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia
MCT/CNPq Nº 014/2008
– Universal

MCT/CNPq Nº 013/2008
– PCS-CPLP

MCT/CNPq N º 012/2008
– PROÁFRICA

MCT/CNPq N º 011/2008
– PROSUL

Seleção pública de projetos e pré-projetos de pesquisa
sobre Doenças Negligenciadas, que abordem um dos temas:
Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Hanseníase,
Leishmanioses, Malária e Tuberculose.
Seleção pública de propostas de pesquisa sobre Saúde Mental.

Seleção pública de propostas de pesquisa sobre Saúde Bucal.

Apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de
inovação, mediante a seleção de propostas de projetos que
visem a utilização de co-produtos associados à cadeia
produtiva de Biodiesel.

O presente edital tem como objeto o apoio a projetos de
pesquisas que contemplem a aquicultura e uso de microalgas
como matéria-prima para a produção de biodiesel.
Promover o fortalecimento de grupos de pesquisa e a
consolidação de Programas de Pós-Graduação stricto sensu, por
meio do apoio à cooperação inter- e/ou intra-regional entre
grupos de pesquisa vinculados a Programas de Pós-Graduação
não consolidados de instituições públicas nacionais de ensino
superior e de pesquisa das Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, incluído o estado do Espírito Santo, e grupos de
pesquisa vinculados a Programas consolidados de qualquer
região do país, visando à implantação e recuperação da infraestrutura de pesquisa, ao aumento na formação e capacitação
de recursos humanos qualificados, à melhoria dos Programas
de Pós-Graduação e a uma melhor distribuição regional dos
núcleos de excelência em pesquisa no país.
Promover a formação ou consolidação dos Institutos Nacionais
de Ciência e Tecnologia (INCT) dentro do Programa criado pela
Portaria MCT Nº 429, de 17 de julho de 2008, que deverão
ocupar posição estratégica no Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação.
Apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de
inovação que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico do País, em qualquer
área do conhecimento e em temas de interesse dos fundos
setoriais.
Objeto: Seleção Pública de propostas para a Realização de
Visitas Exploratórias, Execução de Projetos Conjuntos de
Ciência, Tecnologia e Inovação – C&T&I e Realização de
Eventos em C&T&I, no âmbito do Programa de Cooperação em
Matéria de Ciências Sociais dos Países de Língua Portuguesa.
Apoiar, nas diversas áreas do conhecimento, a realização de
atividades de cooperação internacional em Ciência, Tecnologia
e Inovação (C&T&I) entre pesquisadores brasileiros e africanos,
onde se prevê uma preferência, não exclusiva, àqueles
originários de países africanos de língua portuguesa, que
contribuam, de forma sustentada, para o desenvolvimento
científico e tecnológico dos países envolvidos, mediante a
geração e apropriação de conhecimento e a elevação da
capacidade tecnológica dos países, visando a melhoria da
qualidade de vida dos seus cidadãos.
Selecionar propostas nas diversas áreas do conhecimento, a fim
de apoiar atividades de cooperação internacional em Ciência,
Tecnologia e Inovação (C&T&I), na América do Sul, que
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MCT/CNPq Nº 06/2008 –
Jovens Pesquisadores

nº 005/2008 - Promoção
de Eventos Científicos,
Tecnológicos
ou
de
Inovação
CNPq nº 04/2008 – Apoio
Técnico

CNPq nº 03/2008

venham a contribuir, de forma sustentada, para o
desenvolvimento científico e tecnológico da Região SulAmericana, mediante a geração e apropriação de
conhecimento e a elevação da capacidade tecnológica dos
países, visando a melhoria da qualidade de vida dos seus
cidadãos.
Seleção pública de propostas de projetos de pesquisa
apresentadas por jovens pesquisadores para financiamento de
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em
conformidade com a Lei n° 11.540, de 12 de novembro de
2007, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - FNDCT.
O CNPq divulga abaixo a lista de contemplados com auxílio
para Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos ou de
Inovação (a serem realizados no 1º semestre de 2009) – Edital
05/2008, recomendada pelos Comitês de Assessoramento e
aprovada pela Diretoria Executiva do CNPq.
Apoiar a execução de projetos de pesquisa científica,
tecnológica ou de inovação, financiados com recursos públicos,
por meio da concessão de bolsas de Apoio Técnico. As bolsas
serão concedidas por quota ao proponente.
Estimular e fortalecer linhas de pesquisa, no âmbito das
Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, mediante o
financiamento de projetos com mérito científico que
contribuam para o desenvolvimento da área no Brasil.

Fonte: PRPPG

Tabela 07. Bolsas implementadas para a UFBA dentro do Programa de Bolsas da FAPESB
DOUTORADO

MESTRADO

PÓSDOUTORADO
1

PÓSDOUTORADO
2

PESQUISADOR
VISITANTE

IC FLUXO
CONTÍNUO

IC
COTAS

28

34

16

-

5

2

200

Fonte: FAPESB

Tabela 08 Bolsas implementadas para a UFBA dentro do Programa de Bolsas da FAPESB (Chamada
pública - bolsas de pós-doutorado e pesquisador visitante)
PROGRAMAS
CONTEMPLADOS

BOLSAS PÓS-DOUTORADO 1

BOLSAS PESQUISADOR VISITANTE

10

7

3

Fonte: FAPESB

Tabela 09 Bolsas implementadas para a UFBA dentro do Programa de Bolsas da FAPESB (Fluxo
contínuo - bolsas de pós-doutorado e pesquisador visitante)
BOLSAS PÓSDOUTORADO 1

BOLSAS PÓSDOUTORADO 2

BOLSAS
PESQUISADOR
VISITANTE

PEDIDOS
QUALIFICADOS

9

-

2

10

Fonte: FAPESB

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INCIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E
ARTÍSTICA
Expansão da Iniciação Científica
Em 2008, graças aos bons resultados obtidos nos programas institucionais de bolsas de Iniciação
Científica desenvolvido no ano anterior, houve um incremento nas quotas destinadas à UFBA por
parte das Instituições financiadoras. A UFBA passou a subsidiar 25 bolsas (um crescimento de 100%
em relação ao período anterior, com recursos próprios), de modo que são 630 as bolsas com período
de vigência até agosto de 2009. Apesar do incremento no número de bolsas, este número é ainda
inferior à demanda qualificada, e esta situação se acentuará com a recente contratação de
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Docentes pelo REUNI, sendo necessário envidar esforços para ampliar o número de bolsa junto às
agências de fomento, bem como com recursos próprios. Esforços estão sendo desenvolvidos para
ampliar o número de bolsas bem como a inclusão de alunos de graduação atuando no programa de
modo geral, quer como bolsistas ou voluntários. O plano é alcançarmos a marca de pelo menos 25%
dos alunos de graduação no programa de iniciação científica coordenado pela PRPPG. É importante
observar que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) nasceu na UFBA e
hoje é um dos programas mais importantes para a formação científica de estudantes de graduação
do país.
Em relação à Iniciação Científica, cada ademais registrar o apoio constante que, durante o ano de
2008, pode ser concedido pela PRPPG a bolsistas com trabalhos aprovados para apresentação em
eventos científicos fora do Estado da Bahia, em geral, em valor equivalente a uma mensalidade de
bolsa de IC. Por outro lado, nosso programa resultou em um Seminário próprio da UFBA bastante
diferenciado, com apresentação.
Distribuição das quotas institucionais de bolsas de iniciação científica por agência de
fomento no período 2002-2007
Através da página do PIBIC, são ainda administradas 77 bolsas de balcão do CNPq, e o número de
voluntários registrados incorporados aos projetos de pesquisa aprovados atualmente é de 99, de
modo que a Coordenação do Programa faz hoje o acompanhamento de 806 alunos com planos de
trabalho distintos.
A metodologia de inscrição, avaliação de projetos/relatórios e emissão de pareceres é feita
totalmente on line, contando para o seu sucesso com a participação dos pareceristas ad hoc (além
dos membros dos subcomitês). Isso tem facilitado em muito o funcionamento do programa, sendo
esse um importante diferencial de nosso PIBIC. O atual sistema, aliás, está sendo remodelado,
devendo seu funcionamento ser ainda melhor no próximo ano.
O PIBIC-UFBA é avaliado por pesquisadores do CNPq, os quais acompanham a seleção de projetos, a
avaliação de relatórios finais, assim como as apresentações orais, por ocasião do Seminário
Estudantil de Pesquisa (SEMEP). Este seminário, já em sua vigésima sétima edição, há nove anos é
realizado conjuntamente com o Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação (SEMPPG) da UFBA. Vale
notar que 888 estudantes de graduação e pós-graduação e do ensino médio participaram dos
Seminários de Pesquisa promovidos pela PRPPG-UFBA (12 a 14/11/2008), onde todos os bolsistas
apresentarão seus resultados na forma de seminários.
Programa Institucional de Iniciação Científica Júnior
Em seu terceiro ano de funcionamento (2007-2008), o Programa de Iniciação Científica Júnior (IC
Jr.) da UFBA recebeu da FAPESB uma quota institucional de 60 bolsas. Os bolsistas, alunos do ensino
médio, participaram do XXVII SEMEP. A participação deu-se sob a forma de apresentações orais. Os
resumos de suas pesquisas foram publicados nos anais do evento e divulgados no sítio do SEMPPG.
No SEMEP, como registramos acima, foi separado um dia inteiro para apresentações de bolsistas. O
sucesso das apresentações no Seminário foi, assim, o resultado natural do acompanhamento dos
trabalhos na mesma metodologia dos demais Programas de Bolsas vinculados à PRPPG, pois os
bolsistas do PIBIC ICJr seguem os mesmos procedimentos e avaliações do PIBIC.
Programa Institucional de Bolsas em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
Em 2008, o CNPq alocou um total de 387 bolsas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Tecnológica e Inovação (PIBTI). Essa nova modalidade de bolsa de iniciação tem o objetivo de
despertar o interesse e talento de estudantes de graduação pela inovação e tecnologia. Nesse
primeiro ano do PIBITI 10 bolsas foram disponibilizadas para a UFBA. Os bolsistas do PIBITI seguem
os mesmos procedimentos e avaliações do PIBIC.
Ações Institucionais da PRPPG para o programa Institucional de Iniciação Científica
Como ações pró-ativas da PRPPG, no sentido de valorizar a iniciação científica, destaca-se a
institucionalização do Prêmio de Publicação do PIBIC-UFBA, denominado PublIC, que premia
Bolsistas e ex-Bolsistas, Voluntários e ex-Voluntários dos Programas Institucionais de Bolsas PIBIC,
PIBITI e PIBIC-Jr/UFBA (Editais 2005, 2006 e 2007), cuja execução do respectivo Projeto de Pesquisa
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tenha gerado Indicador de Produtividade (artigo científico, patente, livro, etc.) nos últimos três
anos, e cuja excelência esteja caracterizada na classificação do QUALIS da CAPES de cada área. A
inscrição foi feita por edital da PRRPG, onde cópias do plano de trabalho, do projeto de pesquisa e
da publicação foram enviados, tudo via eletrônica pela plataforma SISBIC, e avaliados por uma
comissão designada pela PRRPG. A aderência entre a publicação e o plano de trabalho foi condição
essencial para concorrer. A premiação ocorreu na solenidade de encerramento do SPE.
Adicionalmente, em função de acordo da Coordenação do PIBIC com a EDUFA, com relação às
políticas de incentivo à formação técnico-científica-cultural e artística dos estudantes participantes
dos Programas de Iniciação Científica, foi formalizada colaboração com a Editora da UFBA, no
sentido da EDUFBA proporcionar incentivo diferenciado aos estudantes que atuam nos diversos
programas institucionais (PIBIC, PIBIC-Jr e PIBITI) na aquisição de material bibliográfico editados
e/ou comercializados pela EDUFBA. Dessa forma, os descontos são de 40% para publicações da
EDUFBA, e 20% para publicações de outras Editoras Universitárias.
Interação da Pós-Graduação com a Graduação
Entre os objetivos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) consta a promoção de uma
maior contribuição dos Programas de Pós-Graduação na Formação Científica do Estudante de
Graduação. Neste sentido solicitamos que:
1) Os Coordenadores de Programas de Pós-Graduação informasse à PRPPG quais as atividades
e/ou disciplinas de seu programa que apresentam maiores possibilidades para serem
oferecidas aos bolsistas e voluntários do PIBIC de sua unidade, visando contribuir de forma
mais efetiva para a formação científica dos alunos de graduação e ao mesmo tempo
promover uma maior integração entre estudantes de Pós-Graduação e Graduação;
2) Os Coordenadores de Programas de Pós-Graduação indicassem para a PRPPG os nomes de
estudantes de Pós-Graduação que mais pudessem contribuir (em função de suas pesquisas,
teses, dissertações ou experiências de modo geral) como debatedores nas apresentações dos
bolsistas do PIBIC de sua unidade durante o Seminário Estudantil de Pesquisa realizado em
novembro (os estudantes de Pós-Graduação que participassem como debatedores no
Seminário Estudantil de Pesquisa receberiam certificados emitidos pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação).
Como incentivo a maior integração que procuramos entre a Pós-Graduação e Graduação, estamos
avaliando formas de vincular a utilização de recursos extraordinários do PROAP aos resultados dessa
integração. É importante observar que os recursos como forma de incentivo para a integração não
são os recursos ordinários do PROAP. Estes deverão continuar garantidos aos programas,
independentemente de sua colaboração a esse processo integrativo que estamos incentivando.
Além disso, outras propostas para aproximação PIBIC/Pós-Graduação foram feitas:
•
•
•
•

Participação dos bolsistas PIBIC nas disciplinas de seminário e/ou metodologia científica nas
unidades onde desenvolvem a pesquisa, e que contam com programa de Pós-Graduação;
Participação de estudantes de Pós-Graduação como avaliadores de trabalhos no Seminário
de Pesquisa Estudantil da UFBA, coordenados pelos líderes de cada Subcomitê do CI, com
participação na indicação dos trabalhos a serem premiados;
Participação do Coordenador e/ou do Vice-Coordenador dos programas de pós-graduação no
Subcomitê do PIBIC-UFBA;
Coordenador do Programa de Pós-graduação indicará os Pós-graduandos, cujas atuações no
SPE podem se inserir nas atividades de docência obrigatória de cada programa, portanto
dentro do sistema de creditação.

Em 2009, na análise do número de bolsas de cada Subcomitê do PIBIC, quando da definição da
demanda qualificada, terá prioridade aquele Subcomitê cujas Unidades Acadêmicas envolvidas
implementarem as medidas acima descritas, através de suas pós-graduações, podendo, inclusive,
ser contemplando com aumento no número de bolsas.
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ATIVIDADES DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT)
O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFBA está em conformidade com a Lei da Inovação e sua
Regulamentação, tendo caráter interdisciplinar e transdisciplinar.
Iniciou suas atividades em dezembro de 2004, o CNPq/Fundo Verde e Amarelo aprovou um projeto
de criação do Núcleo de Propriedade Intelectual (NPI), submetido pela UFBA, UFPB, UFS e o CEFETBA.
Em 06 de setembro de 2007 foi assinada a Portaria n.º 291/07 que dispõe sobre a criação da
Comissão de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (COMPITEC) da UFBA, que
funciona como instância consultiva do NIT, assessorando, emitindo pareceres e avaliações de
pertinência e mérito no que concerne à Política de Propriedade Intelectual, da Inovação e da
Transferência de Tecnologia, à apropriação e gestão dos ativos intangíveis.
Entre 2005 e 2008 NIT esteve sendo gestado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e ainda se
encontra temporariamente nas suas instalações, aguardando a reforma para se transferir para a
Reitoria.
Em 2008 foram assinadas três portarias: N.º 358 de 24 de julho de 2008 que dispõe sobre a criação
do NIT; N.º 359 de 24 de julho de 2008 dispõe sobre a vinculação, atribuições e constituição do
COMPITEC da UFBA; N.º 360 de 24 de julho de 2008 que dispõe sobre a nomeação da Coordenação
do NIT da UFBA.
Em 2008 atuaram no NIT 2 professores e 4 bolsistas pagos pela FINEP/CNPq e pela FAPESB (2 DTI e 2
ITI).
O NIT da UFBA atua em vários elos da cadeia da Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia (PI&TT), tendo as seguintes ações:
-

Elaboração e distribuição de material de divulgação e orientação sobre PI: manuais,
procedimentos, cartilhas, etc., promover oficinas "mão-na-obra", cursos, palestras,
etc.;
Disseminação das disciplinas de PI&TT no ensino médio, graduação e PG [valoração,
técnicas de negociação e comercialização, planos de negocio, empreendedorismo, etc.];
Mapeamento dos projetos de pesquisa da UFBA, seus resultados e a conveniência de sua
divulgação [Diligência de inovação];
Atualização e ampliação da base de dados e da carteira de PI&TT;
Estimulação da proteção, licenciamento e transferência de tecnologia, induzir a
elaboração de termos de sigilo e partilha ANTES da submissão de projetos;
Apoio aos pedidos de registros e depósitos de PIs, estimular depósitos com empresas e
depósitos pelo PCT, e acompanhar a manutenção dos títulos;
Gerenciamento e otimização da gestão de PI;
Promoção e participação de treinamentos específicos de curta duração e encontros
técnicos (cursos com SECTIs, SEBRAE, OMPI, INPI, FORTEC, FAPs, Federação das
Indústrias, Fiocruz, Embrapa, etc.);
Prover informação tecnológica (Anterioridade, Prospecção tecnológica, etc.),
identificar, valorar, negociar e comercializar tecnologias;
Promover e participar de feiras tecnológicas e similares e fazer interface entre as
instituições da Rede e o mercado;
Sugerir adequações de instrumentos legais à Lei da Inovação e sua regulamentação;
Coordenar ações e incentivar a participação em redes congêneres: FORTEC, redes
estaduais, etc.;
Manutenção do Portal da Inovação da Rede NIT-NE com ampliação do tipo de ofertas e
produtos e do número de usuários e atualização do sistema de gestão informatizada da
PI.

a) R$ 258.752,00 no Edital FAPESB/SECTI 004/2008 de apoio a Sistemas Locais de Inovação
nas ICTS com o título Sistema de Inovação da UFBA: Estruturação em Rede,
Consolidação, Fortalecimento e Expansão, com assinatura do convênio em dezembro de
2008;
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b) R$ 3.551.925,80, sendo R$ 500 mil contrapartida da FAPESB, na Chamada Pública
MCT/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL – PRO-INOVA 01/2008, com o título Rede NIT – NE: Fase
II Consolidando e semeando NITs e Redes, com assinatura de convenio prevista para
2009.
Em dezembro de 2008 o acervo de propriedade intelectual da UFBA gerenciado pelo NIT é de 61
produtos entre patentes PI e MU, marcas e softwares. Estes produtos estão em fase de solicitação
pelo inventor, ou já foram aconselhados para depósito pela COMPITEC, ou aguardam o material dos
inventores, ou já foram protocolados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
É de se notar que em 2008 foi depositada a 1ª patente internacional da UFBA pelo PCT através do
INPI.
O NIT da UFBA tem grande relevância na região NE do Brasil no que concerne à PI&TT, tendo
participado da criação e coordenando a Rede NIT-NE que compreende 26 instituições de todos os
estados do NE: oito universidades federais (UFBA, UFRB, UFS, UNIVASF, UFPB, UFRN, UFERSA, UFPI e
UFMA); três universidades estaduais (UNEB, UESC, UEFS); nove centros de Educação Tecnológica
(BA, SE, AL, PE, Petrolina, PB, CE, MA, PI); uma incubadora com CNPJ (CISE) e outras três sem CNPJ
(INOVAPOLI, INBATE, INBATEC); e o Sistema S (SENAI-Cimatec).
O NIT organizou negociações e sugeriu pontos de contratos visando otimizar a interação da UFBA
com empresas como COELBA, BAHIA GÁS, ODEBRECHT, BRASKEM, CENPES e UN-BA da PETROBRAS.
Em 2008 foi crida a revista Caderno
http://www.nit.ufba.br/Cadernos.pdf).

de
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(ISSN

1983-1358,

disponível

em

MECANISMOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PESQUISA E APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO
Dando prosseguimento às ações iniciadas no ano de 2004, visando a ampliar a institucionalização da
pesquisa na UFBA, a PRPPG continuou difundindo regularmente as informações sobre editais,
eventos e reuniões científicas. Também procurou incentivar a comunidade à prática de atualização
de registro de dados (grupos de pesquisa, pesquisadores, bolsistas, projetos, etc.). Essa ação foi
intensificada em função do censo do CNPq, tendo sido bastante bem sucedida, sobretudo por
combater, durante a ampliação do sistema, a proliferação de situações atípicas na conformação dos
Grupos de Pesquisa. Foram também promovidos alguns eventos de divulgação e discussão das
atividades de pesquisa, envolvendo a comunidade dos pesquisadores, a Câmara de Ensino de PósGraduação e Pesquisa e agências de fomento. Além disso, grupos de pesquisa emergentes foram
identificados e apoiados pela PRPPG, sempre que possível.
Em 2008 foi dada continuidade às reuniões dos bolsistas de produtividade da UFBA, bem como dos
líderes de grupos de pesquisa. Estamos caminhando, não só para a constituição de um fórum
permanente de debates, com participação destacada dos pesquisadores da UFBA, mas também para
um aprimoramento da política de pesquisa da UFBA. Essa Reunião de Pesquisadores deve traduzir-se
doravante em novos passos.
Em 2008, várias ações foram efetuadas no sentido de apoiar a implantação de programas de pósgraduação, com visitas a Unidades, reuniões com coordenadores e proponentes, exposição sobre o
APCN e oferecimento de toda a documentação necessária para elaboração dos projetos, bem como
um roteiro para a realização dos mesmos. Merece destaque a nova sistemática implantada para a
análise dos projetos, onde docentes da UFBA que desenvolvem atividades de consultoria junto à
CAPES foram convidados para esta tarefa, contribuindo significativamente para a melhoria dos
mesmos, através de observações e sugestões aos proponentes. A PRPPG também se colocou à
disposição de alguns dos proponentes para trazer consultores externos, membros de comitês da
CAPES. A PRPPG também deu total apoio aos recursos de projetos negados em primeira instância
pela CAPES, orientando, revisando e dando apoio institucional a todos eles.
Atenção especial foi dada em 2008 às visitas realizadas pela CAPES aos Programas de PósGraduação, com o objetivo de dar todo o suporte necessário para que os Programas possam subir de
conceito na próxima avaliação. Dentro desta sistemática de orientação e de diálogo para o
estabelecimento de uma política de Pesquisa e Pós-Graduação para a UFBA, foram realizadas cerca
de 20 reuniões com grupos de coordenadores de Programa, e quase 10 reuniões com todos os
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coordenadores. A PRPPG organizará, em fevereiro, uma reunião com o objetivo de informar quais
foram às mudanças implementadas pela CAPES no programa Coleta 2007, bem como nos parâmetros
de avaliação. Serão explicitadas as modificações no Coleta, serão fornecidas informações de como
lançar os dados necessários e os alertas dos problemas usuais, será sugerida a sistemática de
verificação, assim como já foi alertado o cronograma para o envio a CAPES.
A PRPPG teve também diversas ações de divulgação da Pós-Graduação da UFBA, através de folders,
matérias no UFBA em pauta, matérias e reportagens em jornais de ampla circulação, e suporte a
ações específicas da assessoria de comunicação da UFBA. Organizamos ainda a participação da UFBA
no Prêmio CAPES de Tese, e auxiliamos diversos Programas com recursos diversos, tais como
passagens, diárias, infra-estrutura e computadores. A PRPPG está ainda ultimando detalhes para o
lançamento de um edital que visa apoiar a publicação de livros oriundos de trabalhos de teses e
dissertações da Pós-Graduação da UFBA, numa parceria com Editora da UFBA, além da preparação
de um questionário de egressos, que avaliará a Pós-Graduação da UFBA numa perspectiva não
abrangida pelas avaliações da CAPES.
Os indicadores da pesquisa e do ensino de pós-graduação nos são bastante favoráveis. Isso,
entretanto, lança novos desafios ao processo de institucionalização da pesquisa e solicita novos
mecanismos de informação. Frente a esse panorama promissor na UFBA, é necessário tornar visível
a capacidade instalada para a pesquisa, aperfeiçoar as informações, resgatar a memória e obter
indicadores eficientes do desempenho da atividade de pesquisa. Essas ações foram iniciadas pela
PRPPG, através dos sistemas SisQ, que permitirá visualizar a produção científica de nossos
pesquisadores, o SisPibic, que gerencia a quota de bolsas de Iniciação Científica, e o SisLato, que
gerenciará os cursos de Lato Sensu. O SisQ e o SisLato precisam ser aperfeiçoados ao longo de 2009,
a fim de que se tornem plenamente operacionais.

IX Seminário Pesquisa e Pós-Graduação e XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa
O balanço do que alcançamos com os seminários é bastante positivo. Tivemos a apresentação de
mais de 1000 trabalhos, com a participação ativa de alunos da graduação, pós-graduandos e
professores nos seminários promovidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Todos os
onze membros do Comitê Externo de Avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PI BIC) que é composto por pesquisadores destacados de outras universidades brasileiras,
ficaram muito bem impressionados, com a qualidade e organização dos nossos seminários, bem
como com o entusiasmo e o nível de participação de toda a comunidade da UFBA. Esta participação
deverá ser ainda bem maior no próximo ano, considerando a aprovação do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UFBA de incluir o seminário de pesquisa e extensão como atividade
acadêmica em substituição às aulas regulares. Desta forma todos os estudantes, docentes e
pesquisadores poderão participar de forma ainda mais ativamente dos seminários.
Este ano a Pró-Reitoria de Pesquisa divulgou o edital PUBLIC com o objetivo de estimular a produção
cientifica dos estudantes e premiar (Premio FAPEX-PUBLIC) os participantes do PIBIC dos últimos
três anos que publicaram trabalhos em revistas de alto nível de impacto, considerados os de melhor
qualidade pelo Comitê de Avaliadores Externos. Cinco estudantes foram premiados, cada um com
um notebook adquirido pela Fundação de Amparo Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão.
Pretendemos transformar os seminários em um evento de dimensão nacional integrado com as
atividades da Semana de Ciência e Tecnologia. Estamos fomentando uma integração maior entre os
cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) com os cursos de graduação, não apenas no
seminário, mas também em disciplinas e atividades de pesquisa científica. Iniciando no próximo ano
teremos a apresentação nos seminários de todas as dissertações e teses em desenvolvimento
concluídas por estudantes dos cursos de mestrado e doutorado.
Estamos empenhados para ampliar gradualmente o programa de iniciação cientifica de forma que
todos os estudantes de graduação tenham a oportunidade de participar de trabalhos de pesquisa.
Esta integração tem se dado de diversas formas. Alunos de pós-graduação lecionam aulas e
disciplinas ou atuam como monitores em disciplinas de graduação, eles ajudam a orientar e debater
os trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos de graduação. Os alunos de graduação, por sua vez,
podem cursar disciplinas da pós-graduação, e, frequentemente, têm os projetos de pesquisa dos
estudantes do programa institucional de iniciação científica na graduação estão vinculados a
dissertações de mestrado e/ou teses de doutorado. Esta integração é útil para estimular o
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desenvolvimento dos estudantes de graduação na pesquisa científica e também ajuda no
desenvolvimento das dissertações e teses dos pós-graduandos.
Oficina de Pós-Graduação da UFBA
A PRPPG, dando prosseguimento às estratégias para expansão com qualidade dos Programas de PósGraduação stricto sensu, pretende realizar a II Oficina de Trabalho sobre Pós-Graduação e Pesquisa
da UFBA em 2008, objetivando agora a troca de experiências entre os Programas de Pós-Graduação.
CONCLUSÕES
Em 2008 a pesquisa e a pós-graduação da UFBA continuaram a se consolidar, aprimorando seus
mecanismos institucionais. Nesse sentido, inclusive como base para futuras ações e planejamento
de novas medidas, podemos sintetizar enfatizando alguns aspectos registrados neste relatório:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ações positivas referentes à realização da política nacional e local de pós-graduação, tal
como pensada nos diversos planos institucionais;
Ampliação da infra-estrutura de pesquisa da UFBA;
Aumento significativo no número dos cursos de pós-graduação, inclusive propostas
multidisciplinares;
Alteração positiva da conceituação dos cursos de pós-graduação;
Aumento do número de pesquisadores da UFBA com bolsas de produtividade em pesquisa do
CNPq;
Estabilização e consolidação dos Grupos de Pesquisa, reflexo da maturidade científica da
comunidade de pesquisadores da UFBA;
Aumento na captação de recursos por pesquisadores e por programas, bem como no número
de bolsas, desde a iniciação científica ao doutorado;
Participação significativa de programas, pesquisadores e grupos em editais das diversas
agências de fomento;
Ampliação das vagas oferecidas por cursos de mestrado e doutorado;
Aperfeiçoamento dos instrumentos de coordenação ou gestão das atividades de pesquisa e
formação, e.g., pelo trabalho da Comissão de Qualificação Docente e pelos sistemas
informatizados de gestão do programa de bolsas de iniciação científica;
Implementação crescente de uma cultura de inovação tecnológica, sobretudo mediante a
ação do NIT;
Aperfeiçoamento do Seminário Estudantil de Pesquisa e do Seminário de Pesquisa e PósGraduação, em decorrência do próprio aperfeiçoamento do programa de iniciação
científica.

Para 2009, a política de pós-graduação da UFBA continuará envolvendo dois grandes eixos, um
qualitativo e outro quantitativo. A meta é consolidar a UFBA como a maior Universidade de Pesquisa
e Pós-Graduação do Norte-Nordeste. No eixo qualitativo, os grandes desafios são os aumentos da
média e da mediana dos conceitos da CAPES para 5. Neste sentido consideramos importante atrair
docentes que consigam aliar capacidade docente para o ensino, tanto de pós-graduação quanto de
graduação, com qualificação e potencial para a pesquisa e a orientação de mestrandos e
doutorandos. No eixo quantitativo, os grandes desafios são um aumento significativo do número de
mestrados profissionais, o aumento do número total de cursos, ultrapassando a marca de 100
cursos, e o aumento do número de vagas. Fazem parte das metas também, uma maior
internacionalização da pesquisa e da pós-graduação da UFBA e uma maior interiorização destas
ações, criando cursos de PG nos campi do interior.
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17.4 Extensão Universitária
Estratégia de atuação na execução das políticas públicas
Durante o ano de 2008 a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) conseguiu alcançar importantes metas
estabelecidas para o período, configurando importantes avanços no Plano de Ação da Extensão
Universitária para a gestão 2006-2010, aprovado pela Câmara de Extensão. A avaliação sobre o
cumprimento das referidas metas é positiva, especialmente no que se refere à qualificação do setor
de registro, ao aumento do número de ações de extensão, à criação de novos projetos e programas
permanentes, à promoção e apoio a importantes eventos acadêmicos e ao fortalecimento de
programas já existentes, como o UFBA em Campo – Atividade Curricular em Comunidade e o Fórum
Comunitário de Combate à Violência.
Promovendo ou apoiando as ações de extensão, a Pró-Reitoria de Extensão buscou em 2008, ampliar
os laços com diferentes setores da sociedade baiana, tanto no sentido da intervenção acadêmicocientífica no âmbito comunitário, como no acolhimento, dentro da UFBA, dos projetos sócioculturais desenvolvidos por diferentes organizações sociais.
A principal estratégia adotada pela equipe da PROEXT foi apoiar e firmar parcerias institucionais
(públicas e privadas) e concorrer a editais públicos para implementação e consolidação de
programas e projetos criados nos anos anteriores e no ano corrente, o que favoreceu ao aumento do
número de ações de extensão direta ou indiretamente vinculadas à Pró-Reitoria, tais como:
1) Ampliação do Programa UFBA em Campo – Atividade Curricular em Comunidade (ACC) – que
contou pela primeira vez com recursos próprios da Universidade. Pode-se constatar um incremento
de 60% em torno do número de novos projetos/disciplinas de ACC entre o início de 2007 até o final
de 2008. Consequentemente cresceu também o número de estudantes num percentual de 85,6% no
período.
2) Expansão das atividades do Fórum Comunitário de Combate à Violência (FCCV). Em 2008, o FCCV
instalou-se na PROEXT e contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à
Pobreza do Estado da Bahia. Suas principais intervenções buscaram o desempenho articulado de
vários parceiros (hoje o Fórum conta com aproximadamente 120 parcerias), desenvolvendo ações
voltadas para os fatores que estão na gênese da violência, tendo como principal objetivo propor,
acompanhar e monitorar a implementação de políticas públicas mais efetivas e mais adequadas à
gravidade e complexidade da situação da violência em Salvador.
3) Realização do Seminário Escola Nova – Parceria com o Instituto Anísio Teixeira/Secretaria da
Educação do Estado da Bahia, o Projeto Escola Nova e seus editais foram concebidos com o apoio da
PROEXT, daí resultando um seminário de caráter estadual e vários documentos elaborados por
professores da Proext. O projeto destina-se a melhorar a qualidade do ensino básico, criando redes
cooperativas de trabalho, visando reverter a degradante situação da educação pública no Estado.
4) Concepção e Elaboração da Exposição UFBA Universidade Nova: Patrimônio Cultural do Brasil.
Exposição itinerante que foi instalada inicialmente no Shopping Iguatemi, no mês de agosto, marcou
o aniversário de 60 anos da UFBA e os 200 anos de ensino superior no Brasil, iniciado na Bahia em
1808 com a Escola Cirúrgica. Painéis ilustrados e informações históricas integraram a mostra
levando o nome da UFBA para a comunidade, enfocando aspectos da sua vida institucional, sua
missão e serviços prestados à sociedade baiana. A Exposição proporcionou a milhares de pessoas o
acesso a vida da mais antiga e importante universidade da Bahia. O evento contou com a parceria
da Odebrecht.
5) Realização da Calourosa 2008 - Evento criado pelo atual Reitorado em substituição ao trote, já
virou “tradição”. Mobiliza milhares de pessoas anualmente e destina-se a propiciar o primeiro
contato positivo do estudante com a Instituição. Em 2008, em parceira e patrocínio do Banco do
Brasil, a coordenação da Calourosa contabilizou 12 mil pessoas participando do evento, que coletou
cerca de 10 toneladas de alimentos. A programação cultural, esportiva, científica e de
entretenimento incorporou ainda dicas ecológicas e orientação ambiental.
6) Ações de Esporte e Lazer - Neste ano as atividades desenvolvidas na área de Esporte e Lazer
passaram a ser agregadas em um Programa Permanente “UFBA EM AÇÃO: Atividade Física, Esporte e
Lazer na Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida”, o qual integra três projetos: 1) avaliação
física, prescrição e orientação à prática de exercícios individuais; 2) práticas desportivas e de lazer
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no âmbito acadêmico-comunitário e; 3) sexta ilustrada – painel de pesquisa e extensão em educação
física e saúde.
7) Realização do 1 Seminário Interativo Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA – O evento teve como
objetivo principal estabelecer uma relação dialógica entre a universidade e a sociedade, através da
criação de espaços interativos com múltiplas organizações sociais, atuantes no campo da educação,
cultura, meio ambiente, cidadania, entre outros. Buscou também a difusão dos trabalhos
acadêmicos realizados pela UFBA e por outras instituições de ensino do estado. Contou com a
inscrição de mais de 900 pessoas (ouvintes e autores de trabalhos), incluindo três diferentes
modalidades: exposição de pôsteres (132); oficinas temáticas (32) e; trabalhos sócio-culturais (34).
Ainda devem ser citadas como importantes ações vinculadas à PROEXT, em 2008: a Criação do
Núcleo de Agroecologia da UFBA, em Itanagra no Litoral Norte do Estado, com apoio do CNPQ; a
formalização de parceria com o Ministério da Educação, visando a constituição da Rede Básica de
Educação em Direitos Humanos; O fortalecimento na UFBA do Programa de Ações Integradas e
Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto – Juvenil no Território Brasileiro – PAIR, da
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República; a assinatura do convênio
amplo do Projeto UFBA Ecológica e a Fundação France Liberté; a ampliação do Projeto de Educação
em Ciência e Tecnologia para Escolas de Ensino Fundamental do Município de Candeias e o Projeto
ECOSMAR (na Ilha de Matarandiba), ambos financiados pela DOW Brasil. Tendo sido este último
premiado pela 5ª edição do TOP SOCIAL, o mais importante prêmio de Responsabilidade Social do
Norte e Nordeste, promovido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas da Bahia,
Associação Comercial da Bahia e Associação Brasileira de Agências de Publicidade.
A meta de intensificar e facilitar o processo de registro das atividades de extensão também foi
satisfatoriamente atingida, com a implantação do novo Sistema de Registro e Acompanhamento das
Atividades de Extensão – o SIATEX. Esta ação permitiu a modernização e qualificação desse setor na
PROEXT, pois com o novo sistema, desde setembro de 2008, a solicitação de registro, a tramitação
dos processos e envio de relatórios de atividades de extensão passaram a ser feitos por via
eletrônica, de forma mais ágil, segura e econômica (não há mais gasto com papel, impressão,
correios etc.). Antes da implantação do SIATEX, tínhamos computado o registro de 568 atividades de
extensão (sendo 503 de caráter eventual e 65 de caráter permanente). Se considerarmos as mais de
150 propostas de registro de novas atividades inseridas no novo Sistema, no último período do ano
corrente, e que não foram ainda registradas pela PROEXT, vamos observar um aumento significativo
de 26% para o ano de 2008.
O esforço da gestão pelo registro das atividades de extensão da UFBA foi mantido em 2008,
especialmente pela estratégia de condicionar o apoio institucional à atividade/projeto/evento à
confirmação do seu registro junto à PROEXT, seguindo normas internas. Além disso, foram
intensificados contatos com professores, chefes de departamento e dirigentes no intuito dos
mesmos formalizarem suas atividades de extensão. Pode-se ainda acrescentar como medidas de
incentivo ao registro da extensão, dois fatos: maior apoio logístico aquelas atividades que tinham
sido oficialmente registradas e; maior agilidade na tramitação interna do processo de registro e da
certificação dessas atividades.
No que se refere ao apoio logístico às ações registradas na PROEXT, nossa agenda mensal, o
Acontece Extensão, se consolidou como importante instrumento de divulgação das atividades de
extensão realizadas pela UFBA. Sua tiragem média foi de 7 mil exemplares por mês, tendo mantido
sua distribuição interna, em todos campi da capital e do interior, e atingindo maior amplitude de
divulgação externa, abrangendo várias IES e outras instituições sociais. Além de dar maior
visibilidade, este veículo de comunicação tem colaborado para o aumento de público interno e
externo nas atividades promovidas pela UFBA.
O apoio financeiro concedido às ações de extensão em 2008, através do recolhimento das taxas
PROEXT foi significativamente superior em comparação ao ano anterior. O valor total de recursos
disponibilizados foi de 46.992,09 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e nove
centavos), representado um aumento de 65% em relação a 2007. Com este valor a PROEXT
contabilizou
despesas
com
serviços
diversos
como
confecção
de
material
de
comunicação/divulgação (impressões, reprografia de texto, confecção de banner, cartazes e
faixas); compra de materiais esportivos, compra de passagens e pagamento de hospedagem, dentre
outras despesas. A PROEXT manteve a política de democratização do acesso aos recursos, o que
assegurou o apoio às atividades de múltiplas unidades de ensino dos campi de Salvador e do interior
(Barreiras e Vitória da Conquista), assim como de alguns órgãos complementares da Universidade,
programas e projetos permanentes da UFBA, além de uma série de eventos acadêmicos
desenvolvidos pela universidade no referido ano.

139

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
Principais decisões tomadas no exercício, considerando as restrições estruturais, deficiências de
pessoal, limitações orçamentário-financeiras e outras:
Entre as metas não atingidas ou parcialmente atingidas em 2008, vale destacar a não implantação
da Rede de Extensão Universidade Livre, com seus programas nucleares: Universidade de Verão,
Universidade Popular e UFBA Indígena e Quilombola. No nosso entendimento, a instalação da
referida Rede como projeto global previsto no Plano de Gestão 2006-2010, requer: a) instalação de
infraestrutura administrativa específica; b) desenvolvimento de ampla parceria com setores
públicos, nas três esferas: federal, estadual e municipal; c) articulação com outras instituições de
ensino, especialmente as estrangeiras e; d) articulação acadêmica interna, envolvendo outras próreitorias, órgãos suplementares e unidades de ensino. Diante das condições administrativas e
financeiras atuais só foi possível realizar, de forma pontual, algumas ações vinculadas ao Programa
Universidade Popular e ao Programa Universidade de Verão. A instalação da Rede Universidade
Livre, sem dúvida, configura-se como um dos principais desafios para a gestão. As tentativas de
parceria para a efetivação da Rede continuam em andamento, na expectativa de que no próximo
ano se concretizem.
Outras ações sofreram descontinuidade ou não puderam ser satisfatoriamente desenvolvidas, como
aquelas referentes ao Projeto Nova Escola e o oferecimento de 48 novos projetos de ACC, porque
encontraram obstáculos de ordem burocrática e política, principalmente em razão da não
viabilização dos convênio entre a UFBA e a Secretaria da Educação e a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza.

17.5 Assistência ao Estudante
A gestão dos programas de assistência estudantil e ações afirmativas da UFBA no ano de 2008 foi
marcada por grandes desafios. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, através do seu corpo gestor,
buscou cumprir metas que não haviam sido cumpridas no ano anterior tais como: recuperação física
das instalações da sua sede, recomposição do quadro técnico-administrativo e recuperação física da
Residência Universitária I e Restaurante Universitário. No que diz respeito ao cumprimento de metas
para o ano de 2008 a PROAE conseguiu garantir a manutenção e expansão de vagas em todos os seus
programas e captar recursos para investimentos em infra-estrutura e ações acadêmicas que
garantam uma atuação mais sólida e com maior participação da comunidade estudantil.
A maior conquista do ano de 2008 foi a inclusão da UFBA no Plano Nacional de Assistência Estudantil
do MEC, fato este que assegurou a projeção de ações para o atendimento de demandas antigas da
PROAE tais como: reformas em todas as unidades residenciais, recuperação física da Creche,
implantação do novo restaurante universitário, desenvolvimento de ações no campo da cultura e
saúde do estudante.
Apesar dos esforços empreendidos o descompasso entre a captação de recursos, projeção de
investimentos e aplicação destes investimentos de acordo com as necessidades da instituição
prejudicou a execução e conclusão da maioria das ações no ano de 2008. A exemplo do ano de 2007
algumas importantes ações iniciadas em 2008 se estenderão no ano de 2009.
Deve-se destacar que a ampliação, reforma e aquisição de mobiliário da sede da PROAE, o início das
obras do complexo residencial estudantil, a licitação do novo restaurante universitário e a
ampliação de vagas na maioria dos programas oferecidos pela Pró-Reitoria configuram o avanço os
trabalhos desenvolvidos no ano de 2008.
É importante mencionar ainda a apresentação formal do plano de gestão da PROAE em duas
reuniões realizadas no Conselho Universitário ao longo do ano passado e a proposição de ampliar o
debate sobre as Políticas de Assistência Estudantil da UFBA em 2009 como sendo o principal ganho
do ano de 2008. Isto porque as ações desenvolvidas até aqui interferem e comprometem
politicamente os mais variados setores da vida universitária.

140

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
Coordenadoria de Programas de Assistência
A Coordenadoria dos Programas de Assistência é o setor da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
responsável pelo atendimento, orientação e assistência aos estudantes de graduação da UFBA em
Salvador, Vitória da Conquista e em Barreiras. A equipe técnica atualmente é composta por seis
assistentes sociais, dois pedagogos e uma psicóloga. A CPA realiza seleções para bolsa
residência/hospedagem, bolsa moradia, bolsa alimentação, bolsa creche, ações de apoio a
estudantes indígenas, bolsa para os cursos de línguas estrangeiras, além de prestar atendimentos
diários a todos os estudantes que recorrem ao setor em busca de informações, encaminhamentos e
orientações diversas. As seleções são realizadas semestralmente no período correspondente à
matrícula dos estudantes de graduação da UFBA.
Em 2008.1 foram inscritos para o benefício de bolsa residência/hospedagem, 48 estudantes, sendo
18 do sexo feminino e 30 do sexo masculino. Deste total foram selecionadas para
residência/hospedagem 29 estudantes, 17 do sexo feminino e 12 do sexo masculino. Além dos
contemplados com este benefício, foram inscritos 97 estudantes para bolsa moradia, destes 41 do
sexo feminino e 56 do sexo masculino, sendo selecionados 47 estudantes, 22 do sexo feminino e 25
do sexo masculino. Foram inclusos 37 novos estudantes na bolsa alimentação em substituição
àqueles que não renovaram e não optaram pelo benefício em razão de gastos com transporte
perfazendo um total de 144 bolsistas alimentação.
No que diz respeito a bolsa creche, inscreveram-se 20 crianças, sendo selecionadas 18, 10 para
berçário, 05 para grupo I e 03 para grupo II, não havendo vaga para grupo III.
Para as bolsas dos cursos de línguas estrangeiras do Instituto de Letras foram inscritos 188
estudantes, destes 145 para inglês, 09 para alemão, 24 para espanhol e 10 para francês. O número
total de selecionados soma 45 estudantes, sendo 33 bolsistas de inglês, 02 bolsistas de alemão, 05
bolsistas de espanhol e 05 bolsistas de francês.
Em 2008.2 inscreveram-se para a bolsa residência/hospedagem 30 estudantes, sendo todos
contemplados, 12 do sexo feminino e 18 do sexo masculino. No que diz respeito à bolsa moradia
foram inscritos 148 estudantes, 63 do sexo feminino e 55 do sexo masculino. Foram contemplados
com a bolsa moradia um total de 55 estudantes, 27 do sexo feminino e 28 do masculino. Nesse
semestre contamos com um total de 133 estudantes bolsistas alimentação.
No que se refere à bolsa creche foram inscritas 15 crianças e selecionadas 14, sendo 09 para o
berçário, 02 para o grupo I e 03 para o grupo II não havendo vaga para o grupo III.
A inscrição para os cursos de línguas estrangeiras do segundo semestre de 2008 obteve 159 inscritos,
selecionados 41estudantes, sendo 33 para inglês, 02 para alemão, 03 para espanhol e 03 para
francês.
Fazendo um comparativo com o ano anterior observa-se que houve um acréscimo de 80 novas bolsas
moradia, 40 no primeiro semestre e o mesmo número no segundo. Ressalta-se ainda a existência de
22 bolsas provenientes do desligamento de estudantes que se graduaram ou saíram do programa por
não mais atenderem aos critérios exigidos.
Em conseqüência da seleção do Programa Permanecer e outros programas de bolsa científica dos
colegiados, realizamos entrevistas e visitas domiciliares, na região metropolitana, objetivando o
desempate entre os estudantes pré-selecionados.
O Setor Pedagógico da CPA é o órgão que atende estudantes de graduação durante toda a sua
permanência na UFBA. O atendimento é individualizado e tem uma proposta de atuar de forma
interdisciplinar, procurando identificar as variáveis que contribuem para um desempenho
insatisfatório do aluno. Dentre as atividades desempenhadas, o setor encaminha estudantes para
acompanhamento especializado quando identificados problemas de ordem pessoal e familiar,
esclarecendo-os também em relação ao Regimento de Ensino de Graduação – REG da UFBA.
Observa-se um relativo desconhecimento por parte dos alunos em relação a trancamento de
disciplinas, trancamento de matrícula, tempo de permanência no curso, etc.

141

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
O setor Pedagógico da CPA também atua junto a SGC acompanhando processos acadêmicos dos
estudantes, orientando quanto às várias questões que contribuem para deferimento ou
indeferimento de processos.
No mês de setembro duas assistentes sociais deslocaram-se para Barreiras a fim realizar a primeira
seleção para bolsa moradia do Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável,
tendo 61 inscritos (29 do sexo feminino e 32 do sexo masculino) e 55 entrevistados, destes 32 foram
selecionados (14 femininos e 18 masculinos).
Foi realizada visita à Vitória da Conquista pela pedagoga e pela assistente social objetivando fazer
contato com a equipe técnica e propor acompanhamento acadêmico para os bolsistas moradia
selecionados, nos moldes do trabalho já realizado em Salvador.
Observamos que este ano houve um aumento da demanda de estudantes solicitando atendimento
médico especializado e acompanhamento destes casos, especialmente no que diz respeito a
problemas de ordem psicológica.
Vale salientar que, após muitos anos solicitando ampliação da equipe técnica, fomos contempladas
com a contratação, via concurso, de duas assistentes sociais, um pedagogo e uma psicóloga o que
irá contribuir para a melhoria no atendimento à nossa clientela bem como iniciar um trabalho nas
residências universitárias visando amenizar conflitos existentes, melhoria na convivência e
prevenção de problemas de ordem emocional.
Apesar do acréscimo de pessoal técnico especializado, ainda não contamos com a equipe de apoio
necessária, dois recepcionistas e um assistente de administração.
Coordenadoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Educação
A Coordenadoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Educação é o setor da PROAE responsável pela
gestão das Ações Afirmativas na UFBA, desenvolvimento de projetos de formação integrada que
propiciem condições qualificadas de permanência e convivência de estudantes em situação de
vulnerabilidade social e econômica com as estruturas físicas e humanas da vida universitária e
articulação interinstitucional para o desenvolvimento de projetos pedagógicos voltados para a
diversidade cultural da comunidade acadêmica.
Entre as ações programadas para o ano de 2008 destacam-se:







Acompanhamento e avaliação dos bolsistas do Programa Permanecer 2007/2008,
Seleção dos novos bolsistas para o Programa Permanecer 2008/2009,
Realização do Fórum para finalização do Programa Permanecer 2007/2008,
Apoio às ações do Programa Conexões de Saberes,
Apoio aos Programas de Ações Afirmativas conveniados com a UFBA,
Apoio à realização de Curso de Francês para estudantes vinculados aos Programas de Ações
Afirmativas em convênio com a Embaixada da França.

Ao longo do ano de 2008 novas ações foram incorporadas às rotinas institucionais da Coordenadoria
de Ações Afirmativas, Diversidade e Educação sendo que o panorama geral das ações executadas é o
seguinte:
Convênio Bahiagás:




Acompanhamento pedagógico de 10 estudantes, vinculados ao Convênio firmado entre a
UFBA e a Bahiagás;
Elaboração de Relatório financeiro, para prestação de conta do Convênio;
Elaboração e apresentação de proposta de continuidade, reestruturação e ampliação do
Convênio.

Permanecer 2007


Melhoramento do formato da avaliação parcial dos bolsistas, execução e acompanhamento
dos projetos em curso;
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Avaliação parcial do desempenho dos bolsistas;
Elaboração de relatório da Avaliação Parcial dos Projetos;
Realização do Fórum “Universidade, Juventude e Democracia” - mostra dos resultados dos
trabalhos realizados pelos bolsistas, com realização de aula show para encerramento das
atividades;
Elaboração, edição e divulgação do Catálogo Permanecer, com a publicação das atividades
desenvolvidas nos projetos e textos reflexivos sobre Ações Afirmativas;
Questionário aplicado aos estudantes sobre utilização da bolsa, para servir de elemento na
definição do perfil do estudante beneficiado;
Avaliação final do desempenho dos bolsistas;
Elaboração de relatório da Avaliação Final dos Projetos.

Permanecer 2008


















Elaboração das Diretrizes do Programa Permanecer, em 2008;
Melhoramento do Sistema Permanecer (www.sisper.ufba.br) para torná-lo mais adequado às
demandas do Programa: comunicação, apresentação e seleção de projetos, cadastramento
de autores, orientadores e bolsistas, em colaboração com o Centro de Processamento de
Dados da UFBA;
Levantamento de projetos institucionais permanentes de arte e cultura da Universidade, a
fim de priorizá-los na distribuição de bolsas, conforme decisão do Consuni;
Atualização do formato da submissão dos projetos e planos de trabalho;
Chamada para a apresentação de projetos e planos de trabalhos para os bolsistas em três
eixos, a saber: Extensão Universitária, Atividades Docentes e Ações Institucionais;
Constituição e cadastramento no SisPer do comitê de avaliação para seleção dos projetos
apresentados;
Seleção de Projetos e Planos de trabalho;
Divulgação do resultado da seleção dos projetos;
Seleção de 600 bolsistas assim distribuídos: 500 para a sede, 35 para os campus Vitória da
Conquista e 65 para o campi Barreiras;
Constituição de grupo de trabalho para recepção e análise de documentos comprobatórios
da situação sócio-econômica dos pleiteantes a bolsa no Permanecer;
Recepção e análise de documentação exigida e comprobatória da condição sócio-econômica
dos candidatos a bolsas no Programa;
Recepção e envio de documentos para implementação das bolsas;
Concessão de 600 bolsas distribuídas nos eixos Extensão Universitária, Atividades Docentes
(monitoria) e Ações Institucionais;
Desenvolvimento dos projetos aprovados;
Elaboração, ao longo de todo o processo, de uma avaliação das dificuldades e acertos do
programa, com vistas ao seu redesenho e continuidade;
Realização de parceria com a Editora Universitária para implementação de desconto na
compra de livros para estudantes vinculados ao Programa.

Projeto Fortalecendo os Elos entre a Comunidade Estudantil e as Ações Afirmativas
 Elaboração e submissão do projeto e planos de trabalhos de assessoria de comunicação e
assessoria interna e submissão;
 Seleção de 02 (duas) bolsistas, dos cursos de secretariado executivo e comunicação social;
 Desenvolvimento do projeto e orientação de 02 (duas) bolsistas.
Ações




Institucionais
Elaboração de Proposta de Apoio a projetos institucionais permanentes;
Recepção de projetos;
Recepção e envio de documentos para implementação de 40 bolsas para estudantes de
graduação vinculados as ações institucionais;
 Concessão de 40 bolsas distribuídas por diversos órgãos e unidades da UFBA.

Curso de Francês 2007 para estudantes inscritos na PROAE
 Apoio e acompanhamento ao desenvolvimento do curso.
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Curso de Francês 2008
 Realização da 2ª. turma do curso intensivo de francês para estudantes em perfil de
vulnerabilidade sócio-econômica, em parceria com o SCAC, a Assessoria Internacional da
UFBA e o Instituto de Letras da UFBA;
 Chamada para seleção de estudantes;
 Recepção e envio de documentação exigida e comprobatória da condição sócio-econômica
dos candidatos a bolsas no Programa;
 Apoio ao desenvolvimento do curso.
Outros
 Conferência “Le métier d’étudiant”, com a participação do Prof. Alain Coulon (Universidade
Paris 8 - França);
 Publicação pela EDUFBA do livro A Condição de Estudante: a entrada na vida Universitária ,
de autoria de Alain Coulon e tradução de Sônia Sampaio, em parceria com a UFRB, apoio
FAPESB;
 Apoio na divulgação para seleção de estagiários para o Programa de Permanência SUS,
desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia;
 Seleção e encaminhamento de estudantes para desenvolvimento de pesquisa na UFBA, pela
Pró-Reitoria de Graduação.
Programa Conexões de Saberes
O Programa Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades populares resulta
de uma parceria entre a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/MEC e o
Observatório de Favelas/RJ. Origina-se com o projeto Rede de Universitários de Espaços Populares,
formulado em 2002, pelo Observatório de Favelas do Rio de Janeiro e, posteriormente, é
desenvolvido em 2003, pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ), com financiamento do Programa de Extensão Universitária do MEC. Iniciase, em 2004, com cinco universidades, e, atualmente, são 34 Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES) envolvidas no Programa.
O Conexões de Saberes - UFBA integra, desde junho de 2005, o Programa de Ações Afirmativas, cujo
compromisso é promover a inclusão social e cidadania para todos no sistema educacional brasileiro,
a partir dos seguintes eixos:
1. Acesso ao concurso vestibular
2. Permanência qualificada dos aprovados
3. Acompanhamento e avaliação das políticas adotadas
4. Continuidade dos estudos em cursos de pós-graduação
O objeto do Programa consiste no desenvolvimento de ações que concorram para o fortalecimento
dos vínculos entre as instituições acadêmicas e as comunidades populares e para a permanência
qualificada nos cursos de graduação das universidades públicas, com perspectiva de continuidade da
trajetória acadêmica em cursos de pós-graduação.
O Programa Conexões de Saberes- UFBA está dividido em duas ações: Conexões de Saberes – Ações
na Comunidade e Conexões de Saberes – Ação Escola Aberta. A primeira ação envolve 35 bolsistas e
a segunda ação envolve 49 bolsistas. Entre as atividades realizadas no ano de 2008 destacam-se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atividades de transição das equipes de coordenação do Programa,
Seleção de bolsistas para a realização da edição 2008 do Programa,
Mudança de espaço físico,
Atividades de formação dos bolsistas,
Realização de palestras e oficinas,
Realização de seminários e outros eventos locais,
Realização de Visita ao museu Aro-Brasileiro,
Realização da atividade Calourafro de recepção dos novos alunos da UFBA,
Realização do seminário Bahia em Conexão: Direitos e Políticas de Ações Afirmativas,
Participação em eventos e encontros nacionais,
Realização de atividades de extensão e pesquisa nas ações do Conexões - Escola Aberta.
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Os resultados deste Programa devem ser considerados em dois sentidos: 1) no âmbito da formação
do/a bolsista, na qualificação da sua permanência na universidade e também como cidadão/cidadã,
como parte de uma coletividade, atuando na perspectiva da superação de desigualdades e
preconceitos historicamente estabelecidos, dentre eles o racismo, o sexismo, a homofobia, 2) no
próprio contexto de sua atuação, de modo a contribuir para a organização e fortalecimento das
comunidades envolvidas.
No primeiro caso, além da importância da bolsa e formações para sua permanência de forma
qualificada; há um maior conhecimento e envolvimento com a universidade, assim como com as
diversas realidades que se apresentam no trabalho de extensão. Essas experiências são também
fruto de reflexão e sistematização, de modo que também nessa práxis se constituam sujeitos mais
fortalecidos e críticos, atuando de forma autônoma, construindo alternativas de superação dos
problemas enfrentados.
Nesse sentido, os problemas são muitos, desde os mais restritos ao próprio funcionamento do
programa, até as dificuldades encontradas nas escolas e comunidades, como a violência e a
desestruturação do tecido comunitário e dos laços de solidariedade. Entre os problemas e
dificuldades que dizem respeito à própria configuração do programa, está o tempo de duração das
bolsas e o repasse dos recursos no período de transição de um projeto para o outro, que acaba
prejudicando a formação dos bolsistas e o trabalho nas escolas e comunidades. Também há outros
problemas, como a formatação do projeto do Escola Aberta com um número muito grande de
escolas, sem que haja possibilidades de constituição de vínculos com a comunidade escolar e/ou
aprofundamento dos temas trabalhados. Essa é uma insatisfação tanto dos bolsistas quanto dos
participantes das oficinas nas escolas
Alguns bolsistas conseguiram atuar em escolas próximas de suas residências, alguns, na sua escola
de formação básica, o que favorece a aproximação com a comunidade escolar. Mas há alguns
entraves, já referidos em relatórios anteriores, tais como: burocracia por parte de algumas escolas
para realização das oficinas; falta de acesso a equipamentos e materiais ou falta de divulgação
constante por parte das escolas sobre o programa, bem como pouca colaboração de alguns
coordenadores e diretores para a realização das oficinas. Nesse sentido, torna-se necessário haver
maior articulação entre as Secretarias de Educação e escolas, para uma maior compreensão do
programa Conexões de Saberes/Escola Aberta e também uma maior institucionalização na entrada
dos bolsistas nas escolas do Programa.
Quanto ao Ação/Comunidade, há problemas no próprio funcionamento dos cursos, seja pela
violência local, quanto pelas condições de vida dos participantes. Além disso, a descontinuidade na
descentralização dos recursos provoca impacto negativo nos resultados esperados pelos
participantes nas comunidades.
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, os resultados e relatos dos bolsistas apontam a
importância que o Programa representa na vida acadêmica dos estudantes, nas
escolas/comunidades onde atuam e na própria Universidade.
PROGRAMAS: ESTUDANTES-CONVÊNIO DE GRADUAÇÃO / PEC-G E MILTON SANTOS DE ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR / PROMISAES DEZEMBRO/ 2008
O PEC-G é uma modalidade de cooperação educacional que o Brasil oferece a diversos países em
vias de desenvolvimento na África, América Latina e Caribe.Este programa tem por objetivo a
formação de recursos humanos pelas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, a fim de que os
estudantes graduados ao retornarem contribuam para o desenvolvimento de seus países.
O gerenciamento desse Programa é feito pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) através do
Departamento de Cooperação Cultural, Científica e Tecnológica- DCT e pelo Ministério da Educação
(MEC) por intermédio da Secretaria da Educação Superior (SESu).
O PROMISAES consiste na oferta de auxílio financeiro para alunos estrangeiros, participantes do PECG, regularmente matriculados em cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES). O auxílio financeiro é de 01(um) salário mínimo mensal, por um período de 12 (doze) meses
pago diretamente aos estudantes selecionados; a bolsa PROMISAES pode ser renovada por igual
período desde que o aluno cumpra as exigências estabelecidas no Edital de Convocação para Seleção
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de Bolsistas PROMISAES publicado pela SESU/MEC semestralmente, de acordo com a data da
concessão do auxílio.
GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS PEC-G E PROMISAES NA UFBA
A Coordenadoria do PEC-G e PROMISAES é um dos setores da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil –
PROAE , este setor orienta, acompanha, supervisiona e avalia as ações dos Programas PEC-G e
PROMISAES nesta Universidade. Atualmente, dispõe de 03 (três) servidores sendo uma socióloga,
um administrador e uma técnica em assuntos educacionais, esta última recentemente lotada no
setor (maio/2008), no entanto um servidor desta Coordenação está afastado em virtude de licençamédica.
Durante o ano de 2008, ao executarmos nossas atividades surgiram alguns desafios, porém
conseguimos superá-los e alcançar êxito na realização das ações.
Principais ações desenvolvidas em 2008:
•
•
•
•
•

Recebimento e orientação dos estudantes recém-chegados nesta Universidade em assuntos
tais como, informações sobre moradia, matrícula no respectivo curso de graduação,
Declaração para isenção de taxas na SGC,
Regularização junto ao Departamento de Estrangeiros na Polícia Federal,
Inscrição no Ministério da Fazenda para obtenção de CPF, abertura de conta no Banco do
Brasil,
Expedição de declarações de que são estudantes conveniados para diversos fins.

No ano de 2008, a UFBA recebeu 03 novos estudantes-convênio chegados de Cabo Verde, Gana e
Guiné-Bissau. Matriculados nos cursos de Direito, Letras e Medicina. O total de estudantes-convênio
na UFBA em 2008, é de 12 alunos. (Tabela I). Como ocorre todos os anos a Coordenadoria presta
atendimento ao público de modo geral, sejam órgãos públicos, como por exemplo Polícia Federal,
Ministério das Relações Exteriores e outros, além de estudantes brasileiros e estrangeiros não
vinculados ao Programa que solicitam informações.
No ano de 2008 foi feito levantamento de dados referentes a todos os estudantes-convênio que já
passaram por esta Universidade em atendimento à solicitação feita pela SESu/MEC. Atender a esta
solicitação tornou-se um grande desafio porque as informações disponíveis neste setor
correspondiam a um período de apenas 15 (quinze) anos, 1993-2008,e as informações relativas aos
anos anteriores a 1993 não estavam completamente registradas no banco de dados da UFBA, isto
exigiu muita dedicação e um trabalho integrado com a Secretaria Geral dos Cursos (SGC/UFBA)
através de sua Diretora, juntamente com a Superintendência Acadêmica (SUPAC/UFBA), no sentido
de realizar uma pesquisa documental de tudo que havia registro sobre o PEC-G desde a década de
1970 até 1992, com o objetivo de elaborar um mapa com todas as informações de todos os
estudantes-convênio que já passaram por esta IES. Apesar de muitas dificuldades encontradas a
Coordenação do PEC-G obteve os dados necessários e apresentou um quadro demonstrativo do
Programa PEC-G/UFBA, desde 1970 até 2008.1.
Foi realizado ainda, atendimento ao pedido feito pela SESu de oferta de vagas no Curso de
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros destinado aos estudantes-convênio não
lusófonos previamente selecionados com objetivo de realizarem o CELPE-BRAS e por conseguinte
ingressarem no PEC-G. A PROGRAD informou ao MEC a disponibilização de 15 vagas concedidas pelo
Instituto de Letras/UFBA para o CELPE-BRAS.Esta Coordenação informou à SESu/MEC os dados
pessoais da Coordenadora do CELPE-BRAS na UFBA de acordo com solicitação feita à UFBA.
A Coordenadoria comunicou à PROGRAD o pedido de vagas para 2009, a PROGRAD informou a
deliberação da Câmara de Graduação de que podem ser admitidos até dois estudantes nos cursos
em que o MEC solicita vagas, sendo respeitado o limite de dois estudantes-convênio por curso até a
conclusão da graduação. Foram concedidas 15 vagas para o PEC-G no ano de 2009. Além das 15
vagas mencionadas, há dois estudantes selecionados em 2007, para a UFBA os quais durante o ano
de 2008, estiveram cursando Proficiência em Língua Portuguesa em outra IES e já foram
selecionados desde 2007 para a UFBA nos cursos de Direito e Engenharia Elétrica. Os estudantes são
dos países Benim e Nigéria.
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Foi feita pré-seleção e inscrição de estudantes-convênio para concorrerem ao auxílio financeiro
concedido pelo PROMISAES de acordo com o Edital de Convocação nº 3, de 30 de abril de 2008, no
período de 30/04 a 06/06/2008. Em 2008.1 apenas dois estudantes estavam no período de
renovação de suas bolsas, os demais estavam com renovação prevista para 2008.2. Após o resultado
da seleção só um aluno foi contemplado com a renovação da bolsa, a outra estudante não foi
selecionada.
Realizou-se também pré-seleção e inscrição de estudantes-convênio para concorrerem ao auxílio
financeiro concedido pelo PROMISAES de acordo com o Edital de Convocação nº 14, de 23 de
setembro de 2008, no período de 23/09 a 24/10/2008. Em 2008.2, oito alunos participaram da
seleção sendo seis contemplados com bolsas e dois não foram selecionados. São sete estudantes
bolsistas do PROMISAES na UFBA.
A coordenadoria elaborou relatórios de atividades semestrais para as Coordenações do PEC-G e
PROMISAES em Brasília, com todas as informações referentes às ações realizadas no semestre e o
desempenho acadêmico de cada estudante-convênio.
Registra-se ainda a participação no II Seminário Internacional do Programa Estudante-Convênio de
Graduação PEC-G, realizado nos dias 28 a 30 de maio de 2008, na Universidade Federal de
Uberlândia, promovido em parceria com a Divisão de Temas
Educacionais do Ministério das
Relações Exteriores (DCE/MRE) e a Secretaria da Educação Superior (SESu/MEC). Estiveram
presentes no evento a Coordenadora do PEC-G/UFBA e um estudante representando o corpo
discente do PEC-G. Inicialmente, foram escolhidos dois alunos para participarem do evento, porém
devido a dificuldade para obter auxílio financeiro a estudante escolhida repassou a quantia recebida
para o seu colega acrescentar ao auxílio recebido, a fim de que fosse possível a ida de pelo menos
um representante dos estudantes, ainda assim o valor liberado foi insuficiente.
As tabelas que se seguem apresentam em números gerais dos dados dos Programas PEC-G e
Promissaes-UFBA.
SITUAÇÃO ACADÊMICA DOS ESTUDANTES
DO PEC-G/UFBA/ 2008
Situação dos Estudantes

Número

Matrícula

12

Graduação

03

Transferência

-

Jubilamento/Desistência

-

Fonte: Pró-Reitoria de Assistência Estudantil/Coordenadoria do PEC-G/UFBA/2008

N º DOS ESTUDANTES DO PEC-G MATRICULADOS NA UFBA/2008 POR PAÍSES DE ORIGEM
Cursos
Bolívia
Cabo
Gana
GuinéPeru
São
Total
Verde
Bissau
Tomé
Arquitetura
01
01
Ciên. Sociais
01
01
Comunicação
02
02
Direito
01
01
02
Enfermagem
01
01
Letras
01
01
Medicina
01
01
Música
01
01
02
Psicologia
01
01
Total
01
03
01
05
01
01
12
Fonte: Pró-Reitoria de Assistência Estudantil/Coordenadoria do PEC-G/UFBA 2008
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Restaurante Universitário
Restaurante Universitário da UFBA funciona nas dependências da Residência Universitária I e atende
historicamente aos estudantes residentes e bolsistas alimentação selecionados entre os estudantes
em situação de vulnerabilidade social e econômica atendidos pela PROAE. Os dados gerais com
relação ao número de refeições oferecidas no ano de 2008 estão representados na tabela III. Devemse acrescentar a estes dados investimentos realizados na melhoria do espaço físico do restaurante,
bem como a finalização das ações necessárias para a abertura do novo restaurante universitário com
previsão de funcionamento no ano de 2009.
Tabela III- Atendimento do Restaurante Universitário da Vitória
Tipo de Refeição
Desjejum
Almoço
Janta

Quantidade fornecida ao ano
77779
95182
64963

Com o funcionamento do novo restaurante universitário no ano de 2009 almeja-se ampliar em cem
por cento a quantidade de refeições fornecidas anualmente aos estudantes beneficiários da bolsaalimentação.
Creche –UFBA
A Creche-UFBA é uma das unidades institucionais que compõe o quadro administrativo da PROAE.
Trata-se de uma unidade voltada para o desenvolvimento de atividades de educação infantil
constituída de berçário e enfermaria, unidade de produção de alimentos, almoxarifado, equipe de
educadores, biblioteca, secretaria e coordenadoria administrativo-pedagógica. Ao longo do ano de
2008 a equipe da creche atendeu a um número de 72 crianças e, além das atividades de rotina,
foram realizados vários encontros nos quais a equipe organiza uma proposta de reestruturação
administrativa e pedagógica para a criação de uma Unidade de Educação Infantil na UFBA.
Entre as ações realizadas no ano de 2008 destacam-se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniões periódicas com o corpo técnico e de professores,
Planejamento Bimensal - foram realizados dois planejamentos,
Reuniões com os pais e responsáveis pelas crianças,
Reuniões com representantes da Administração Central da UFBA,
Revisão e entrega do Projeto Político Pedagógico;
Revisão e entrega do Regimento da UNEDI;
Construção do Projeto de reestruturação física da Creche;
Realização da IV Semana de Profissionalização;
Realização de Treinamento de Manipuladores de Alimento;
Implantação da internet e sistema TELEUFBA;
Instalação de pontos de internet na recepção, enfermagem, biblioteca e mudança do
ponto de internet na secretaria e na coordenação geral;
Processo de construção do site da Creche;
Participação no V ENELUD (Encontro de Educação e Ludicidade);
Comemoração dos 25 anos da creche.

Ao longo do ano a Creche apresentou inúmeras dificuldades de funcionamento em função da
redução de funções técnico-administrativas consideradas estratégicas ao desenvolvimento dos seus
trabalhos. No encerramento do ano pais, professores, técnicos e representantes da PROAE e dos
Dirigentes Universitários apresentaram ao Conselho Universitário da UFBA um diagnóstico geral
sobre a situação atual da Creche com a perspectiva de implantar no ano de 2009 a Unidade de
Educação Infantil da Universidade Federal da Bahia.
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17.6 GESTÃO DE PESSOAS
A PRODEP tem como objetivo principal a gestão estratégica das pessoas/servidores que constituem
o potencial humano da UFBA, visando ao crescimento individual, grupal e organizacional, na
perspectiva da capacitação profissional, da gestão de desempenho, da eficácia dos processos de
trabalho, do cumprimento da legislação, da atenção à saúde e à qualidade de vida, respeitando os
princípios da igualdade, cooperação, transparência e legalidade, contribuindo para a missão
Institucional.
A área de RH tem papel estruturante, para a concretização dos Programas Institucionais, estando na
base das diversas linhas de ação, tais como:
•
•
•
•
•
•
•

Dimensionamento preciso, para atender às demandas, definindo o perfil adequado dos seus
servidores para atender aos novos desafios;
Realização de processos seletivos em curto espaço de tempo, para atualizar o quadro de
pessoal;
Capacitação dos servidores recém contratados, e os já existentes para novas atribuições;
Formação de novos gestores;
Racionalização e modernização de procedimentos administrativos, providenciando o
desenvolvimento de sistemas para subsidiar o gerenciamento, inclusive em TI;
Implementação da avaliação por resultados, para permitir o cumprimento das metas
propostas no Projeto.
Estruturação dos setores da administração de pessoal, para dar suporte à criação de novos
cursos, campos avançados e novas Universidades nos Estados, sem comprometer o seu atual
Quadro de Pessoal. Este é um momento crítico de necessidade de restabelecimento da mão
de obra competente, que possa fazer frente aos novos processos de trabalho.

Dentre esses princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei 11.091/2005 e que são de cumprimento
obrigatório, alguns sofrem diretamente o impacto dos Programas instituídos, alcançando todo o
quadro de servidores e não apenas os técnico-administrativos:
•
•
•
•
•

Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino;
Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, e as
competências específicas decorrentes;
Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de
ensino, de pesquisa e de extensão;
Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das
instituições;
Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais.

O desafio atual é desenvolver ações/atividades que permitam o exercício sistemático de reflexões
para adequar a Instituição a um novo cenário com vistas à adoção de um novo modelo de gestão que
supere e/ou minimize as dificuldades/fragilidades pessoais e Institucional, potencializando as
oportunidades técnicas e políticas.
Para o enfrentamento destes desafios, a PRODEP, organizada em 03 coordenações, busca integrar as
ações/atividades de maneira tal que contribua para o alcance da Missão Institucional,
principalmente levando em conta as proposições para a busca de “estratégias” na área de RH, para
a implementação dos Programas de Expansão e de Reestruturação. As Coordenações, por sua vez
são estruturadas, em núcleos.
I - C0ODENAÇÃO DE ADMINISTRATAÇÃO DE PESSOAL - SPE
Em cumprimento aos objetivos e metas da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, no que se
refere à Administração de Pessoal, esta Coordenação adotou como princípio do seu planejamento
para o exercício de 2008 a valorização da sua clientela interna e externa, promovendo o
desenvolvimento das equipes de trabalho na perspectiva de oferecer uma melhor prestação de
serviços à Comunidade. Com esta finalidade foram programadas e implementadas ações de
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capacitação, aquisição de equipamentos,
aperfeiçoamento de rotinas.

redefinição

do

lay-out

de

alguns

núcleos,

e

Avaliando-se o que foi previsto no Planejamento para 2008, pode-se constatar :
Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados - Algumas das ações foram postergadas devido à
quantidade de demandas extras, provenientes de determinações dos Ministérios do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Educação, devidas principalmente à publicação da Lei nº. 11. 784 e da
Medida Provisória nº 441, que trouxeram uma série de mudanças à legislação vigente. As referidas
demandas apresentavam prazos determinados para o seu cumprimento, acarretando o acúmulo de
trabalho nos diversos Núcleos, no que se refere às suas rotinas diárias. Por este motivo, as reuniões
de avaliação, visando ao aperfeiçoamento dos procedimentos nos diversos núcleos, foram suspensas,
ficando para o próximo exercício.
Implementar o Gerenciamento Eletrônico de Documentos - O avanço a ser registrado foi a
interação da SPE com a SAD e o Núcleo de Gerenciamento de Documentos - NUGERDOC, antiga
Divisão de Microfilmagem. Este entendimento gerou o compromisso da SAD em iniciar, o mais breve
possível, o descarte e microfilmagem da documentação da SPE, existente no NUGERDOC.
As demandas, oriundas de processos judiciais e auditorias, sobrecarregando o NUGERDOC e a
reforma em suas instalações, também contribuíram para o adiamento das ações referentes à
modernização deste Núcleo, pertencente à SAD.
Zerar os passivos existentes nos Núcleos - Foram zerados 80% dos passivos existentes no NOG e 20 %
daqueles referentes ao NAP.
Promover o Desenvolvimento do Pessoal
Capacitar servidores.
Tendo em vista o propósito de aperfeiçoar a prestação de serviços à Comunidade Universitária,
desenvolveu-se em 2008 uma ampla programação de treinamentos, capacitando servidores para
serem agentes multiplicadores. Este investimento no desenvolvimento de pessoal pôde ser realizado
devido à oferta de cursos por parte dos Ministérios da Educação e do Planejamento, Orçamento e
Gestão, e pelo apoio e valorização desta iniciativa, por parte da atual administração da UFBA,
representada pela Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas. Pelos motivos expostos, pudemos
atingir em 60% o nosso objetivo de Capacitação de Pessoal, considerando a formação de instrutores
internos.
Participaram do Programa de Formação de Multiplicadores em Gestão de Pessoas:
- 3 servidores em FORMAÇÃO DE INSTRUTORES INTERNOS
- 4 em LGISLAÇÃO EM APOSENTADORIA E PENSÃO
- 1 em LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
- 1 em SIAPE/FOLHA
- 2 em ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO SISTEMA GEFIP 8.3 PARA 8.4
- 2 em NFORMÀTICA BÀSICA.
- 4 em GESTÃO DE PESSOAS
- 1em GESTÃO PÚBLICA
- 1 em DW – DATA WAREHOUSE
- 2 em EXTRATOR DE DADOS DO SIAPE
Foram redefinidos espaços para comportarem a Comissão de Acumulação de Cargos, o Núcleo de
Informática, e a Recepção da SPE, setores criados a partir das sugestões registradas nas reuniões de
avaliação da Superintendência.
A instalação da recepção no Órgão de Pessoal teve uma boa repercussão nas atividades dos diversos
núcleos, onde a triagem das demandas por parte da recepcionista, que passou a agendar os
atendimento, permitindo, conforme a natureza da solicitação, a sua resolução imediata.
Implementou-se o atendimento da Central de Atendimento - CAT via telefônica, o que tem
contribuído muito para a diminuição do atendimento presencial e agilizado também a resolução de
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pequenas demandas. Por esta iniciativa, temos recebido elogios e sugestões, as quais serão sempre
bem-vindas, na perspectiva de aperfeiçoamento do trabalho de atendimento ao público.
Não foi possível realizar em 2008 a avaliação do atendimento da SPE por parte do cliente, ficando
esta, para o próximo exercício.
◦ NÚCLEO DE OCORRÊNCIAS GERAIS - NOG
O Núcleo de Ocorrências Gerais tratou nesse exercício 7.524 processos, de sua competência, sendo
ainda operacionalizados No núcleo:
a) 2.951 processos de restituição do Auxílio-Saúde, relativos ao período de outubro/2007 a
julho/2008, sendo ainda providenciados os acertos financeiros relativos ao aumento do valor
do referido Auxílio a ser restituído aos servidores que solicitaram o benefício
(dezembro/2007 a julho/2008);
b) 962 processos de progressão para docentes, inclusive com a elaboração das planilhas para
pagamento dos valores de exercícios anteriores. Ressaltamos que este serviço, de
competência da Coordenação de Desenvolvimento Humano -CDH, está sendo desenvolvido
no NOG até que a CDH tenha estrutura para processá-los.
c) A revisão Geral do Cadastro de Dependentes dos servidores ativos;
d) O lançamento manual no sistema SIAPECAD da programação de férias 2009 de todas as
Unidades da UFBA;
e) O lançamento manual dos adicionais noturnos, horas-extras, desconto de faltas/atrasos e
dos processos referentes ao pagamento de cursos e concursos em todas as folhas de
pagamento do corrente ano;
f) A redução de 90% dos passivos deixados pelas diversas Seções que originaram o NOG;
Este núcleo esteve empenhado na melhoria do processamento das suas rotinas providenciando para
tanto:
1. A alteração nas rotinas dos processos de Adicionais, que em 2008 passaram a tramitar
também no SMURB, para emitir o Laudo Médico Ocupacional que embasa a decisão final
nos processos;
2. A viabilização, no sistema de freqüência WEB, do relatório que informa quais os servidores
com 30 dias de faltas consecutivas ou mais, a ser encaminhado à Superintendente de
Pessoal para adotar providências cabíveis;
3. O estabelecimento da rotina fazendo retornar os ofícios encaminhados pelas Unidades,
para ser providenciada a abertura de processos (com exceção apenas dos enviados por
órgãos externos), visando ao controle das solicitações, o acompanhamento por parte do
requisitante, bem como a otimização de procedimentos para melhor atender às demandas
do Setor;
4. A padronização da redação de declarações, despachos e pareceres técnicos;
◦ NÚCLEO APOSENTADORIA E PENSÃO – NAP
Além dos 2155 processos despachados durante o ano de 2008, referentes aos respectivos
procedimentos do Núcleo, foram retrabalhados 551 processos relativos ao Abono de Permanência,
obedecendo a novas orientações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com prazos
determinados. Este fato ocasionou atraso no processamento de contagens de tempo de
serviço/contribuição, declarações, novas aposentadorias, revisões, averbações etc., além postergar
o reajuste dos artigos 184 e 192, das Leis nº 1.711/52 e 8.112/90, respectivamente, o que ocasionou
insatisfação para a respectiva clientela.
Outro acontecimento que contribuiu sobremaneira com a demora no atendimento às demandas do
NAP foi a saída de duas das servidoras mais experientes do Setor, uma por Licenças-Prêmio e Férias
acumuladas, e outra, para ocupar a função de Assistente da Superintendência de Pessoal.
Apesar dos contratempos, o Setor propiciou o desenvolvimento dos seus servidores, oportunizando a
participação de sete destes em treinamentos oferecidos para Formação de Multiplicadores e
Treinamentos Operacionais.
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◦ COMISSÂO DE ACUMULAÇÂO DE CARGOS - CAC
No exercício de 2008, foram trabalhados: a Solicitação de Auditoria nº 201325 de 19/11/07 da CGU,
referente a docentes em regime de Dedicação Exclusiva; Ofício 16.588/06 da CGU, referente a
servidores que participaram ou participam de gerência ou administração de Sociedade Privada; duas
denúncias; processos de admissão.
Processos em tramitação - 1.100 processos, sendo:
• 3 (três) processos ativos criados pela Central de Atendimento.
• 97 (noventa e sete) processos criados pela Comissão de Acumulação de Cargos, sendo 54
processos já arquivados no NDI, em situação regular e 43 processos em tramitação.
• 39 (trinta e nove) processos criados pelo Núcleo de Admissão e Desligamento, sendo 28
processos arquivados com situações regularizadas e 11 em tramitação.
• 13 (treze) processos criados pela Secretaria Executiva, em tramitação, referentes à Defesa
Administrativa.
• 2 (dois) processos criados na Faculdade de Medicina e no Instituto de Ciências da Saúde
enviados à CAC e ao Departamento de Bio-função, respectivamente, para consultas diversas.
Previsão para 2009
•
•
•
•
•

Conclusão dos processos de Sociedade Privada – Ofício 16.588/06 – CGU;
Conclusão dos Inquéritos Administrativos já iniciados e que se encontram pendentes;
Divulgação à Comunidade Universitária de documento educativo e preventivo quanto à
acumulação de cargos, com a devida legislação e/ou fonte de pesquisa;
Realização de relatórios mensais a serem enviados à CCI;
Conclusão dos processos de carga horária superior a 60 horas semanais – resposta às defesas.

Buscando organização do processo de trabalho da CAC, foi feita alocação em espaço restrito,
permitindo atendimento adequado. Foram também designados 02 servidores para atuarem
especificamente na Comissão
◦ NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – NOF
Este Núcleo tem uma rotina bem específica e quase todo quantitativo da demanda mensal é
definido pelo número de servidores ativos, aposentados, pensionistas, Médicos Residentes,
Professores Substitutos, e outros específicos.
-

Elaboração mensal do processo de pagamento dos servidores ativos, inativos e
pensionistas, incluindo as consignações.
Pagamento mensal dos prestadores de serviço das diversas Unidades/Órgãos.
Pagamento referente a exercícios anteriores, neste ano correspondendo a 4.200
servidores.
Conferência e preparação dos processos de pagamento aos prestadores de serviços nos
concursos públicos e no vestibular 2008.
Pagamento de todos os gastos relativos às atividades Capacitação de Pessoal,
coordenadas pela CDH.
Elaboração dos processos para aquisição de material de consumo e serviços prestados
por pessoa jurídica, inclusive para CDH.
Informação no sistema GEFIP sobre recolhimento previdenciário dos Professores
Substitutos e Médicos Residentes, nomeados em cargo de Comissão, Requisitados de
outros Órgãos, e dos prestadores de serviços.
Atualização da versão do Sistema SEFIP 8.3 para 8.4
Treinamento de 2 servidoras na versão 8.4 da SEFIP.

◦ NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO - NAA
Tramitaram neste Núcleo 29.313 processos, sendo ainda criados no aludido Setor 7.411, por meio
do Sistema de Acompanhamento de Documentos - SIAD. Além do quantitativo apresentado,
tramitaram no NAA, durante o mês de novembro, 328 documentos não registrados no SIAD, como
Ofícios, Portarias, Termos de Posse e Exercício, Comunicados Internos, Certidões do INSS, Ata
Médica e Notas de Distribuição de Créditos,
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Foram postadas 1.350 correspondências na Agência dos Correios e Telégrafos.
Atingiu-se nos outros meses, um total de 10.812 cópias reproduzidas no Setor, mesmo considerando
que os meses de junho, setembro e outubro, houve problemas com a copiadora.
◦ SECRETARIA EXECUTIVA
Além dos procedimentos relativos a secretariar a Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas,
Superintendente de Pessoal e a Assistente da SPE, esta Secretaria é responsável pelas publicações
dos atos da PRODEP e parte do atendimento à clientela da CAT, no que se refere ao atendimento
via telefone e e-mail .
Aposentadoria
1

Compulsória
Invalidez
Voluntária
Pensão Vitalícia
Pensão Temporária
Processos de Afastamento do País
Carteira Funcional
Expedidas
Pendências
Boletim de Pessoal Publicados
Diárias
Passagens
Recepção
Atendimento Telefone e E-mail
Presencial

Total de
Processos
19
15
71
43
11
295
230
05
220
45
45
762
508

* Dos 16 processo iniciados, 09 foram publicados no DOU
◦ NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÂO E INFORMAÇÂO – NDI
A maior demanda do Núcleo em 2008 está relacionada aos processos e documentos arquivados no
mencionado Setor ou no Núcleo de Gerenciamento de Documentos – NUGERDOC/SAD, referentes ao
Abono de Permanência, Auditoria (contratação, concessões, pensão, aposentadoria) e Processos
Judiciais, que necessitaram de localização e desarquivamento, a fim de serem tratados.
Este Setor procede à leitura diária do Diário Oficial da União, selecionando, divulgando e arquivando
as publicações de interesse.
Foi registrada a necessidade urgente de substituição das antigas Fichas de Cadastro para um outro
sistema e da evolução do sítio eletrônico da SPE, para que este possa ser acessado pela nossa
clientela, meta que não pode ser alcançada neste ano, conforme o planejado.
É objetivo do Núcleo, para o próximo exercício, concluir o que ficou pendente como: A colocação
das Fichas de Cadastro em ordem alfabética, transformação do arquivo em prontuários, análise e
descarte de documentos provenientes dos Núcleos que ainda não procederam a devida vistoria.
◦ CENTRAL DE ATENDIMENTO – CAT
No decorrer de 2008 foram efetuados 13.000 atendimentos, e abertos no setor 4.551
processos.Procedeu-se o recadastramento de 2.692 pessoas, sendo 1.835 servidores aposentados e
857 pensionistas.
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Registrou-se o aumento de demandas do Setor devido ao ressarcimento do Plano de Saúde
Suplementar de aposentados e pensionistas, considerando-se que o atendimento presencial havia
diminuído, tendo em vista a implantação do atendimento via telefone e e-mail.
A CAT apresentou uma série de dificuldades vivenciadas, tais como: a) deficiência na comunicação
interna da SPE; b) despreparo e inadequação do Setor para atendimento à clientela proveniente da
aposentadoria por alienação mental; c) carência de pessoal; d) falta de mobiliário adequado; e)
falta de reciclagem do seu pessoal quanto às modificações na legislação e novas demandas da SPE.
Foi também registrada a necessidade de transferir para outro setor o recadastramento de
aposentados e pensionistas, uma vez que, devido ao volume de atendimentos prestados pela CAT é
quase impossível o eficiente controle e execução desta tarefa na Central de Atendimento,
prejudicando a qualidade no processamento desta tarefa, de extrema importância para a
Administração da SPE.
Pode-se assinalar a melhoria no atendimento à clientela com a implantação das consultas via
telefone e via e-mail.
Há que ressaltar o empenho dos diversos Núcleos em atuação integrada levando à agilização de
procedimentos e melhoria do processo de trabalho.
PLANEJAMENTO 2009
ATIVIDADES
Definição de Competências das
Atividades que perpassam pelas
Coordenações CDH e SPE, que ainda
estão pendentes de solução e
daquelas que ficaram indefinidas
dentro da própria SPE.
Reestruturação do NDI.

AÇÔES
Reuniões com a CDH, Pró-Reitora, SPE;
contratação de 3 servidores para a CDH;
contratação de servidor com formação em
Direito para a SPE; treinamento em
cálculo de retroativos para servidores da
CDH e SPE.
Remanejamento interno de servidores
para descarte de documentos;
implementar ações integradas com a SAD

PRAZO
Março a
abril de
2009

Fevereiro a
maio de
2009

Avaliação da estrutura da SPE pelos
servidores dos diversos Núcleos.

Retomar programação já elaborada

Abril de
2009

Avaliação, pela clientela, dos
serviços prestados pela SPE à
Comunidade Universitária.
Treinamentos em serviço para todos
os Núcleos, a fim de que estes
atinjam o objetivo de cumprir de
forma eficiente todas as etapas do
processamento das suas respectivas
rotinas.
Promover condições para o NAP e
demais Núcleos zerarem os passivos
ainda existentes, preparando-os
para o aumento de demandas
provenientes do REUNI e Expansão
Universitária.

Aplicação de questionário; estudo e
tabulação de resultados

Abril de
2009

Programar junto à CDH treinamentos
internos

Fevereiro a
abril de
2009

Remanejar pessoal, por um período de
dois meses como reforço para
cumprimento das ações previstas para o
NOG e NAP.

Março a
abril de
2009

Melhorar a comunicação interna na
SPE, e com a Comunidade
Universitária, visando à otimização
dos serviços prestados.
Preparar junto com a CDH e o
SMURB o Encontra Nacional da
CNDP.

Divulgar notícias do interesse funcional da
clientela, e as providências adotadas pela
Superintendência; agilizar o manual do
servidor.
Reuniões; Distribuição de tarefas;
Implementação de ações.

Março a
dezembro
de 2009
Janeiro a
agosto de
2009
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Implementar juntamente com o CPD
o cadastro dos inscritos no Plano de
Saúde Suplementar para controle da
PRODEP gerando a fita espelho para
a GEAP e a APUB.
Implementar as mudanças
necessárias, já detectadas, no SIP.

Reunião com o CPD, NOF e NOG ;
Implementar as ações definidas.

Fevereiro a
março de
2009

Reestruturar o Grupo Gestor promovendo
as ações definidas para a atualização do
Sistema

Fevereiro a
junho de
2009

A Coordenação de Administração de Pessoal estará voltada no próximo exercício para as ações
resultantes do Programa de Expansão e do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais – REUNI. os quais promoverão grande impacto na gestão de
pessoal das Instituições Federais.
● COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CDH
Responsável pela seleção, aprimoramento, e a boa orientação funcional e o aconselhamento dos
servidores, percebendo-os como pessoas e respeitadas suas potencialidades, todo o empenho dá-se
no sentido da prevenção dos problemas e manutenção do bem-estar no ambiente de trabalho.
A coordenação da CDH, no ano de 2008, buscou prestar serviço de melhor qualidade para a
Comunidade, capacitando os servidores desta Instituição com o objetivo de motivá-los, mediante a
valorização do seu potencial frente aos usuários. A CDH teve projeto de capacitação aprovado pelo
MPOG no valor total de R$ 349.000,00, sendo liberado para este ano apenas R$ 169.000,00, os quais
foram empenhados para as atividades que estão em andamentos com término previsto para 2009.
Durante o na,o foi disponibilizado R$ 207.968,00 especificamente para capacitação, sendo gasto
diretamente por esta Coordenação o valor de R$ 143.529,27.
◦ NÚCLEO DE APOIO LOGÍSTICO - NAL
Núcleo responsável pelo gerenciamento dos recursos financeiros oriundos da PROPLAD,
providenciando assim, o pagamento aos instrutores (servidores da UFBA e prestadores de serviço),
responsável ainda pela aquisição de material de consumo, solicitação de passagens e diárias,
gerenciamentos dos Recursos Humanos dos Núcleos da CDH, além de prestar o apoio logístico aos
núcleos no desenvolvimento das atividades desta Coordenação. Seguem dados quantitativos dos
serviços realizados:
◦ NÚCLEO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO – NUQUALI
Tendo por base a qualidade de vida dos servidores da UFBA, desenvolveu projetos como:
1. Programa de Preparação para Aposentadoria, por meio do Projeto Planejando seu Futuro,
desenvolvido em 6 oficinas, tendo 17 participantes.
2. Diplomação dos Aposentados em 2008, no qual 22 servidores foram certificados.
3. Projeto Bem Viver, desenvolvendo a primeira etapa com 22 participantes.
4. Homenagem ao Dia do Servidor com 300 participantes.
5. Acompanhamento da atividade de adesão aos planos de saúde UFBA
6. Orientação e acompanhamento à estagiária de Serviço Social no Projeto de estágio da
UCSAL realizado na Escola Politécnica, iniciando também nessa Unidade o projeto Bem
Viver.
◦ NÚCLEO DE PROGRESSÃO - NUPROG
O Núcleo de Progressão, mediante a Coordenação, neste ano de 2008, realizou auditoria no
enquadramento corrigindo as distorções encontradas no padrão, os quais estão relacionados ao
tempo de serviço federal do servidor, sendo que os casos de difícil solução foram enviados ao MEC
para orientação quanto ao procedimento a ser usado. Foram atualizadas e concedidas Progressões
por Mérito, por Capacitação e por Titulação a todos os servidores que tinha direito ao benefício.
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◦ NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DA VIDA FUNCIONAL - NAVIF
As atividades realizadas neste Núcleo contemplam:
1. Remoção: Acompanhamento de 79 processos sendo finalizados 48;
2. 275 servidores em Estágio Probatório, dos quais 59 foram concluídos;
3. Atendimento Assistencial ao Servidor, num total de 141, sendo 54 visitas domiciliares, 57
atendimentos sócio-funcionais e 30 entrevistas pré-admissionais.
◦ NÚCLEO DE SELEÇÃO - NUSEL
É responsável pelo gerenciamento dos concursos para pessoal técnico-administrativo e docente no
âmbito da UFBA e pelos processos de redistribuição para a UFBA de servidores docentes e técnicoadministrativos oriundos de outras instituições. Também se responsabiliza pelas consultas a órgãos
externos quanto a lotações provisórias de servidores técnico-administrativos e docentes da UFBA
interessados nesse tipo de lotação.
Desenvolvimento e acompanhamento de 13 Editais de Concursos, sendo 11 para servidores docentes
e 02 para técnicos administrativos.
Foram encaminhados para nomeação e posse os concursados homologados, dentro da vagas
oferecidas durante o exercício de 2008.
Além das atividades acima citadas, foram acompanhados processos de Redistribuição e Lotação
Provisória de outra IFES, num total de 24 servidores.
◦ NÚCLEO DE APRIMORAMENTO – NUAP
Realizados 9 cursos durante o ano de 2008, sendo 2 modulares, oferecendo 582 vagas, certificando 369
servidores, porém alguns cursos se encontram, ainda, em andamento.
Pelo menos um servidor de todas as Unidades/órgão desta Universidade foi capacitado em um dos
nossos cursos.
Em parceria com o CPD, foi oferecido Curso de Moodle para Professores, num total de 100 vagas.
REALIZAÇÕES (Resumo)
O ano 2008 foi de grandes realizações, uma vez que esta Coordenação cumpriu quase todas suas
metas prefixadas, das quais destacamos:
1. Inauguração do Anexo da Coordenação;
2. Capacitação de 369 servidores mediante Cursos de Capacitação, atendendo ao Decreto nº
5825/06;
3. Elaboração da Minuta da Resolução da Avaliação de Desempenho dos Servidores TécnicoAdministrativos, atendendo à Lei nº 11.091/05;
4. Implantação e atualização da Progressão por Mérito Profissional, Progressão por Capacitação
Profissional e Incentivo à Qualificação dos servidores técnico-administrativo;
5. Execução de vários Concursos Públicos para servidores docentes e técnico-administrativos e
devido encaminhamento para nomeação, atendendo a todas as autorizações recebidas no
ano de 2008.
6. Acompanhamento dos servidores nas diversas formas de desenvolvimento humano, inclusive
no desenvolvimento de atividades de qualidade de vida.
DIFICULDADES
No desempenho de nossas atividades, destacamos:
1.
2.
3.
4.

Entraves encontrados para o término do espaço físico destinado para realização dos cursos;
A falta de servidor lotado nesta Coordenação, para a implantação do Núcleo de Progressão;
Necessidade de servidores para atender às solicitações das diversas Unidades/Órgãos;
Problemas de saúde dos servidores colocados à Disposição da CDH, dos quais destacamos
problemas de alcoolismo e drogas;
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5. Perfil funcional inadequado às solicitações e necessidades de pessoal;
6. A dificuldade de utilização do capital destinado para capacitação, tendo em vista a
necessidade de licitação apresentadas para realização de cada atividade.
METAS PARA 2009
1. Oferecer aos servidores 22 novos cursos de capacitação. A Divulgação e as inscrições estão
previstas para o mês de janeiro, com inicio das aulas no mês de fevereiro, e finalização no
mês de novembro;
2. Elaborar proposta de Graduação, Especialização e Mestrado para os Técnicos
Administrativos;
3. Atualização da Vida Funcional dos Docentes no que diz respeito a progressões e estágio
probatório;
4. Realização de concursos autorizados, com devidas homologações e encaminhamento para
nomeação;
5. Manter em dias a situação funcional dos servidores quanto: Estágio Probatório, Remoção,
Redistribuição, Incentivo , Progressão e Lotação Provisória;
6. Implantação do Sistema de Rede de Capacitação;
7. Implantação e aplicação do istema integrado de capacitação, avaliação de desempenho e
Dimensionamento (Lei nº. 11.091/05);
8. Implantação do Núcleo de Progressão;
9. Implementar o programa de qualidade de vida no trabalho, com parcerias internas e
externas.
● COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL – SMURB
A Coordenação da Assistência à Saúde tem sido o norteador para atender ao objetivo de
“Reformular a assistência à saúde e social” para o corpo de servidores e discentes da UFBA.
A assistência médica e social é prestada essencialmente pelo SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO
RUBENS BRASIL – SMURB.
Nesta perspectiva, o SMURB apresenta uma nova proposta, considerando as seguintes diretrizes:
1-Assistência Estudantil
2-Programa de Saúde do Trabalhador
No que tange à Assistência Estudantil, buscamos em 2008 efetivar a Sistematização das ações por
meio do Programa de Triagem, anteriormente desenvolvido para estudantes que procuravam o
Serviço de maneira espontânea sem que houvesse obrigatoriedade, salvo quando da necessidade de
atendimento médico no SMURB. Com esta modalidade de atendimento, não nos era possível traçar
um diagnóstico das condições de saúde de todos os estudantes, apesar das inúmeras tentativas de
aumentar a adesão dos alunos ao Programa. Em conjunto com a Superintendência Acadêmica e a
Secretaria Geral de Cursos, com a inserção do Artigo 7º no Regimento da Câmara de Graduação que
trata da efetivação da matrícula, que diz: o candidato admitido à matrícula será encaminhado ao
Serviço Médico da Universidade para submeter-se a exames obrigatórios. Nesta perspectiva, esperase conhecer as condições de saúde dessa clientela, possibilitando ações direcionadas frente aos
problemas e/ou necessidades apresentadas. Do total de 1240 alunos matriculados no 2º semestre de
2008, conseguimos realizar, até o momento, 876 avaliações de saúde, com previsão de conclusão
dessa atividade em dezembro do corrente ano.
Acerca da Saúde do Trabalhador, estamos nos estruturando para implantar o Sistema de Atenção à
Saúde do Servidor-SIASS; elaborarando Laudos de Avaliação Ambiental nas unidades da UFBA e
Laudo Médico para concessão de Adicionais de Insalubridade e Periculosidade; exames admissionais.
Este programa tem como pano de fundo atenção Multidisciplinar nas áreas de: Medicina,
Enfermagem, Serviço Social, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia, Saúde Ocupacional e Perícia
Médica (Engenheiro e Técnico de Segurança do Trabalho) e nos programas de Atenção à Saúde,
desenvolvidos pelo SMURB (Triagem; Programa de HAS/ Diabetes; Prevenção de Câncer Cérvico
Uterino; Tuberculose; Planejamento Familiar; PADI).
Por meio do tripé Segurança Ocupacional (prevenção de riscos; insalubridade; periculosidade;
CIPA), Meio Ambiente (gerenciamento de resíduos), Saúde Ocupacional (PCMSO; admissionais;
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demissionais, exames médicos periódicos, programas de conservação e proteção à saúde) buscase uma nova modalidade de atendimento para esta comunidade.
Perfil atual da clientela do SMURB
A clientela tem-se modificado com passar dos anos, não só em função do aumento do número de
funcionários (técnico-administrativos e docentes), mediante realização de concurso público, bem
como em função do processo de envelhecimento dos servidores; mudanças da estrutura econômica
da população, mas também por ações desencadeadas que buscam uma otimização do serviço e uma
redefinição do seu perfil contabilizando 27.494 (vide quadro ) alunos cadastrados com uma
perspectiva de absorvermos mais 6000 estudantes em 2009 face à ampliação de vagas através do
REUNI, o que significa um crescimento de 21,82 %. É oportuno ressaltar que os discentes
continuam a ser a maior clientela deste Serviço. No que tange aos funcionários ativos, espera-se
também um aumento desse segmento pelos motivos já explicitados. Outro aspecto a ser
considerado é o aumento da clientela SUS (referenciada pelo Distrito Barra Rio Vermelho).
Os atendimentos aos servidores inativos têm aumentado mediante o Programa de Atenção
Domiciliar - PAD, uma vez que este Programa busca atender à clientela em domicílio, com uma
abordagem multidisciplinar e interinstitucional. A esse respeito, os alunos residentes em Saúde da
Família do Instituto de Saúde Coletiva (ISC) têm contribuído para a ampliação das atividades do
programa, por meio de visitas domiciliares e apresentação de Estudos de Casos. O PAD tem
atendido a solicitações de avaliação para os pacientes internados do HUPES.
Clientela cadastrada no SMURB no período de 2007 a 2008.
CLIENTE

2007
Nº.
33712

%
60,9

Funcionários Ativos
Funcionários
Aposentados
Dependentes
Prestação Serviço
FAPEX
SUS

11339
3185

Total

Alunos

2008
%
60,9

20,47
5,75

Nº.
27.49
4
6.863
3.136

4277
161
245
2449

7,72
0,29
0,44
4,42

4.481
118
56
3024

9,9
0,3
0,1
6,7

55.36
8

100,0
0

45.17
2

100,0
0

15,2
6,9

Fonte: Setor de Cadastro/SMURB 2008

A análise de clientela cadastrada tem sido relevante com a perspectiva de planejamento potencial e
comparação com a demanda real. Durante o ano de 2008, foi realizado um processo de descarte,
levando em conta a legislação pertinente, o refletiu nos valores da clientela cadastrada (Quadro) .
Não obstante, quando comparado o total de alunos cadastrados em 2008 com outras categorias
apresentadas no quadro acima, pode-se observar um maior contingente do alunado correspondendo
a 60,9% da clientela cadastrada.
Objetivando acompanhar o comportamento da clientela acerca das solicitações para agendamento
de consultas e dimensionamento de vagas como um dos indicadores de qualidade do serviço,
realizamos um estudo de demanda onde de 817 solicitações para marcação (77,5%) foi realizada no
balcão de marcação do próprio serviço por estudantes do sexo feminino, e 22,5% utilizou o telefone
de acordo com o quadro. Este fato tem sido motivo de preocupação, uma vez que o serviço vem
adotando medidas que possibilitem um maior agendamento das consultas por telefone, visando à
melhoria na qualidade do atendimento.
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Acesso para marcações de consulta de acordo com o tipo, categoria funcional e sexo.
Sexo

Tipo
Solicitação

Categoria funcional
F

M

Fone

F

E

D

Total

SUS

FAPEX

9

21

14

8

0

52

Balcão

45

110

30

11

2

198

Sub Total

54

131

44

19

2

250

Fone

32

59

28

7

6

132

Balcão

62

218

95

60

0

435

Sub Total

91

274

123

67

6

561

Total

817

Fonte: SMURB/UFBA Nov 2008

Motivo de demanda reprimida Novembro 2008.
Motivo

Nº.

%

Falta de vaga

158

74,5

Profissional
preferencial

18

8,5

Horário

18

8,5

Outros

18

8,5

212

100,0

Total
Fonte: SMURB/UFBA 2008

Em relação à demanda reprimida, observa-se que de um total de 817 solicitações (quadro ) 212
consultas não foram agendadas, com um maior percentual por falta de vagas (74,5%), quadro .
Quanto a outros motivos que contribuíram para a não efetivação da marcação de consulta podemos
pontuar férias de profissionais e solicitações para especialidades que não dispomos no serviço a
exemplo de neurologia, urologia e otorrinolaringologista.
Marcação de consultas de acordo com a categoria funcional

300
250
200
Sim

150

Não

100
50
0
E

F

D

S

Fa

Legenda: E= estudante; F= funcionário; D= dependente.
S= Sus; Fa= Fapex.
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Oferta e atendimento realizado na área médica. Janeiro a novembro 2008
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A figura aponta a clínica médica como a especialidade de maior oferta, o que é justificado pela
maior oferta dos atendimentos realizados por estudantes de Medicina. Quanto ao comportamento da
oftalmologia, observa-se uma demanda maior que a oferta, em decorrência da participação do
Serviço na Jornada de Literatura realizada no Pelourinho,o onde foi avaliado o Potencial de
Acuidade Visual dos participantes.
A demanda pelo Serviço é essencialmente pelo grupo discente na clínica médica e na ginecologia e
em 3º lugar a odontologia.
Figura Oferta x demanda de outras áreas de saúde
janeiro a novembro/08
16100

9065

oferta

8145
4612 4592

demanda

4452

797
736
Enf.

Fisiot.

1036

594

Nutrição

3166
539

Odonto

Psico

S.Social

Fonte: SMURB / UFBA. novembro/08

Nota-se ainda uma demanda crescente nas áreas de enfermagem, fisioterapia e odontologia em
função do Programa de Triagem e mudança nas condições de saúde da clientela estudantil. Visando
atender a esta demanda, realizamos revisão dos processos de trabalho e ampliamos os horários para
atendimento.
Há que salientar ainda situações outras em que há oferta e pouca demanda, como a de cirurgia.
Buscando corrigir esta problemática, estamos em processo de negociação junto ao Hospital Ana
Nery para atendimento de pacientes nesta especialidade. Outrossim, ainda existe potencial para
atendimento nas áreas de pediatria, gastroenterologia, psiquiatria, serviço social.
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Atendimentos por especialidade SMURB – 2007-2008
Especialidade
2007
2008
Nº.
%
Nº.
%
Clínica médica
4105
13,71
3112
7,2
Clínica cirúrgica
338
1,10
807
2,0
Clínica ginecológica
2407
8,04
2808
6,5
Perícia médica/ SO
5533
18,5
6155
14, 3
Psiquiatria
1022
3,41
2012
4,6
Dermatologia
1520
5,1
1312
3,0
Psicologia
489
1,63
4450
10,3
Fisioterapia/
*875
3
711
1,6
Nutrição
581
2
533
1,2
1883
6,3
1847
4,3
Oftalmologia
Cardiologia
2406
8,04
2587
6,0
Odontologia
425
1,42
577
1,3
Ortopedia
2080
7
1926
4,5
Serviço social
138
0,5
543
1,2
Endocrinologia
386
1,3
578
1,3
Gastroenterologia
1531
5,11
1684
4,0
Farmácia
*1293
4,32
960
2,2
Enfermagem
2252
7,52
9419
21,8
(consultas)
Pediatria
667
2,22
1155
2,7
TOTAL
29.925
100,00
43.176
100,0
Fonte: Setor informática SMURB 2008

Houve um aumento de 30,69% nos atendimentos em relação ao ano de 2007, sendo este aumento na
área de enfermagem, psicologia e psiquiatria, em decorrência das triagens, atividades extra muros;
consultas nos programas de atenção à saúde; ampliação do quadro, agregando a equipe 4
psicanalistas. Em relação à perícia médica e saúde ocupacional, tivemos uma redução em 2008
quando comparado ao exercício anterior, apesar da realização de exames admissionais, concessão
de licenças médicas, emissão de laudos de insalubridade e periculosidade.
Procedimentos realizados por médicos
Procedimentos
2006
Eletrocardiograma
623
Glicemia Capilar
708
Curativo Domiciliar
605
Curativo
889
Curativo cirúrgico
22
Atendimento ao
32
Repouso/Observação
Verificação de Sinais Vitais
62
Aferição de PA
7428
Nebulização
22
*Procedimentos odontológicos
*Procedimentos
oftalmológicos
*Procedimentos fisioterápicos
Total
-

e auxiliares de enfermagem SMURB. 2008
2007
Variação
2008
Variação
574
-49
712
+ 138
420
-288
615
+ 195
850
+ 245
1678
+ 828
804
-85
947
+ 143
22
23
+1
34
+2
36
+2
96
5083
18
-

+34
-2345
-4
-

377
5706
21
4519
3690

+ 281
+ 623
+3
-

-

-

2300
20.624

-

Fonte: Setor de Informática 2008

* Procedimentos computados no ano de 2006 e 2007, em conjunto com as consultas.

161

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
É oportuno lembrar a parceria desenvolvida com a Escola de Odontologia e a FTC. Esta medida
contribuiu para a revisão nos processos de trabalho do setor de odontologia e a elaboração dos
procedimentos operacionais padrão (POP). Quanto ao setor de fisioterapia, a clientela contou com a
participação efetiva dos estagiários, viabilizando o atendimento de todos que dependiam de
tratamentos fisioterápicos (ultra-som; tens; fes; ondas curtas; dente outros), uma vez que o número
de fisioterapeutas do serviço é insuficiente para o atendimento.
A equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem realizou procedimento como eletrocardiograma
(712); glicemia capilar (615); curativo domiciliar (1678); aferição de PA (5706). Destaca-se ainda, o
aumento de curativo domiciliar em função do número de pacientes cadastrados no programa, bem
como do incentivo para o auto-cuidado.
A expansão do setor de farmácia no que diz respeito à estrutura física e reorganização dos processos
de trabalho merecem destaque, uma vez que por meio do Programa Estoque Fácil pode-se
inventariar e estabelecer um mecanismo mais eficaz de controle de medicamento, organização do
sistema de compra e dispensação.
Foram dispensados 18401 Anti-hipertensivos e Hipoglicemiantes,
11031 entre antibiótcos,
antiinflamatórios e analgésico, seguido de 8874 comprimidos de medicamentos controlados e 5697
contraceptivos . O setor de farmácia realizou 1176 atendimentos.
O setor de perícia médica e saúde ocupacional, mediante as ações de exames admissionais para
servidores, avaliação para mudança de nível na estrutura, transferências entre universidades,
emissão de laudos periciais para os diversos fins, avaliação médica social para os estudantes
entrantes na Universidade, laudos de avaliação ambiental nas unidades da UFBA e UFRB,
atendimento à solicitação da perícia para diversos órgãos público tais como: IBAMA, FIOCRUZ,
CEFET, UFRB, incluindo casos judiciais, tem apresentado um crescimento de 65,28% quando
comparado ao exercício de 2007.
A tendência deste Setor é de grande crescimento, considerando as mudanças no perfil de
atendimento e principalmente os esforços empreendidos para a implantação do Sistema de Atenção
a Saúde do Servidor Público Federal – SIASS. As medidas adotadas estão otimizando o trabalho,
permitindo uma atuação eficiente e eficaz no que diz respeito à atenção de nossos trabalhadores e
o incentivo às ações de promoção e prevenção.
Especificação dos laudos expedidos pela perícia médica e saúde ocupacional. SMURB 2008.
Acidente de trabalho
2006
2007
26 2008 0,5
Laudos Expedidos
* Inclusão Dependentes
-Nº.
%Nº.
05
0,2
%
Nº.
14
0,3
%
*Avaliação
Outros de Aprendizagem
848
15
15,45
0,27
22
0,71
22
0,5
Trancamento total Total
5489
156
100,00
2,84
3090
93
100,00
3,0
4733
92
100,00
1,9
Trancamento parcial
51
0,93
32
1,03
22
0,5
** Exercícios Domiciliares para estudantes
8
0,14
Pré Admissionais professores
450
8,20
11
0,4
268
5,7
Pré Admissionais técnicos
203
3,70
50
1,61
166
3,5
Licença Médica
3606
65,70
2720
88,02
3787
80,0
Adicional de insalubridade
90
1,9
Adicional de periculosidade
15
0,3
Limitação de Atividade
23
0,42
35
1,13
46
1,0
Isenção do Imposto de Renda
89
1,62
44
1,42
43
0,9
Aposentadoria por invalidez
22
0,40
19
0,61
27
0,6
Atestado de Sanidade Física e Mental
16
0,30
18
0,6
28
0,6
Readaptação funcional
2
0,03
03
0,1
Termo de curatela
06
0,1
* Remoção
05
0,2
13
0,3
*Perícia IBAMA
09
0,3
10
0,2
* Pensão
12
0,4
21
0,4
* Permanência no Curso
15
0,5
34
0,7
Fonte: Setor de Perícia Médica. SMURB 2007
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* Dados computados na variável “outros” no ano de 2008 (Integralização proventos, revisão de
aposentadoria, dilatação de prazos, manutenção de contrato, renovação contrato professor etc.)
** Em decorrência da alteração no Regimento da Câmara de Graduação, o SMURB deixou de
conceder atestado médico para exercícios domiciliares.
Observa-se que 81,0 % dos atendimentos no setor de saúde ocupacional e perícia médica destinamse à concessão de licenças médicas, fato este que traduz em preocupação para o Serviço na busca
da compreensão dos problemas de saúde de nossa população. Sob este aspecto, por intermédio do
Programa de Acolhimento, estamos realizando visitas domiciliares aos servidores com períodos
longos de licença médica, objetivando identificar outras questões que possam estar interferindo na
recuperação da saúde destes servidores. Por meio dos processos de Remoção, readaptações
funcionais, limitação de atividade, o Serviço tem proposto ações de medidas nos ambientes de
trabalho desses funcionários, buscando uma melhor adaptação frente às atividades laborativas
desenvolvidas e os problemas de saúde apresentados.
Por intermédio da redefinição nos processos de trabalhos do Setor de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional e adoção de algumas ações, estamos atuando com maior eficácia, reduzindo o tempo
de afastamento de 30 para 15 dias, o que tem contribuído para uma maior freqüência desses
pacientes ao serviço, e, consequentemente, um melhor acompanhamento à conduta terapêutica
implementada. Mediante a Implantação de instrumento para acompanhar a tramitação interna dos
processos, podemos estabelecer um controle mais efetivo na tramitação interna desses processos, o
que tem contribuído na agilização dos mesmos .
◦ PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR INTEGRADO -PADI
O ano de 2008 transcorreu com paralisações esporádicas e curtas, repercutindo na suspensão
temporária do atendimento. Mesmo considerando estes empecilhos, houve aumento de
atendimentos, passando de 254 em 2007 para 432 em 2008, incremento de 84%.
Em relação ao acolhimento psicoafetivo ao cuidador, foram suspensas as atividades, em decorrência
do espaço concedido (auditório – térreo deste prédio), por apresentar insuficiência de segurança no
piso, assim como respeito a sua privacidade de para os cuidadores idosos assistidos.
Quanto às reuniões para treinamento técnico-científico, informamos que nove cuidadores foram
orientados, treinados e acompanhados quanto aos cuidados de lesões de pele nos seus respectivos
domicílios ( Quadros 01 e 03 – intensificação das visitas com enfermeira e quantitativo de curativo
identificados e acompanhados respectivamente).
Outro indicador que nos confere uma análise do desempenho do programa em 2008 é referente à
suspensão dos atendimentos planejados para o domicílio, que variaram da falta do profissional
competente para a realização do atendimento, equívocos na marcação e desinformação nas
famílias, prioridades administrativas do Serviço e falha na marcação ( QUADRO ), motivos que em
algumas situações se agravaram.
Motivos de Suspensão dos atendimentos
MOTIVO
Falta do profissional
Falhas na marcação
Problemas com o carro
Problemas com o paciente ou
família
Prioridades do SMU
Prioridades do PADI
Ausência do motorista
Atraso médico
Total

2008
05
01
05
06
17
03
12
08
57

ANO
2007
05
01
10
08
09
03
02
04
42

163

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
Figura - Freqüências de entrada e saída de processos. Janeiro a
dezembro 2008.
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◦ OUTRAS ATIVIDADES
Desenvolve o Serviço atividades de caráter individual, e de grupo, destacando-se as atividades,
assistências, de saúde ocupacional, perícia médica, como dita anteriormente, bem como de
pesquisa e extensão. A assistência médica é essencialmente curativa, a exemplo de: Clínica
cirúrgica, ginecológica, gastroenterologia, psicológica, ortopédica, fisioterápica, oftalmológica,
dermatológica e odontológica bem como, atividades de promoção e prevenção através dos
programas de atenção a saúde, e atenção domiciliar.
◦ ATIVIDADES DE PESQUISA EM ANDAMENTO:
a) Perfil de morbidade dos servidores, realizado pelo Projeto ElSA (Estudo Longitudinal de
Saúde do Adulto), coordenado pelo ISC.
b) Mapeamento das condições de saúde dos estudantes com Vulnerabilidade Social e
Econômica (residentes e bolsistas) mediante o Programa Permanecer. Este estudo tem
como objetivo conhecer o perfil de saúde dos estudantes que ingressaram nas Residências
Universitárias no ano de 2008, a fim de propor ações de promoção e prevenção a saúde
que venham contribuir para a melhoria na qualidade de vida dos estudantes, por meio da
consulta de enfermagem e avaliação clínica realizada pelo Programa de Triagem.
c) O trabalhador doente e sua família nos seus papéis como atores sociais no processo de
retorno ao trabalho (Vice-diretoria)
d) Perfil dos funcionários da Superintendência de Pessoal/UFBA em relação ao Auto-Cuidado
com a Saúde. ( Programa de Hipertensão), objetivando conhecer a atuação no cotidiano
desses servidores em relação às praticas de prevenção e tratamento em relação às
doenças crônicas mais prevalentes nas últimas décadas.
◦ PESQUISAS REALIZADAS:
Perfil dos Funcionários da PCU /UFBA em relação ao Auto-Cuidado com a Saúde com objetivo de
conhecer como os funcionários da Universidade Federal da Bahia atuam no cotidiano em relação às
práticas de prevenção e tratamento em relação às doenças crônicas mais prevalentes nas últimas
décadas. (Programa de Hipertensão)
Trabalho realizado na Prefeitura do Campus Universitário, sendo considerados elegíveis todos os
servidores técnico-administrativos no exercício regular de suas funções e que concordaram em
participar do estudo, perfazendo um total de 62 pessoas. Os dados foram coletados no período de
20 de setembro de 2007 a 10 de janeiro 2008. Trata-se de estudo descritivo, transversal. Os
resultados apontam para um perfil sócio-demográfico dos servidores com idade média de 49,79
±7,62, predominância do sexo masculino (85,5%), a maioria casado (54,1%) e idade superior a 50
anos (53,2%). Apenas 27,4% com nível superior completo e uma quantidade significativa com o 1º
grau incompleto (25,8%).
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Considerando o elevado número de co-morbidades identificadas nos portadores de diabetes durante
as consultas à equipe multidisciplinar, realizou-se um estudo do tipo exploratório, retrospectivo em
prontuários médicos de 65 pacientes inscritos no programa de diabetes do Serviço Médico
Universitário Rubens Brasil da Universidade Federal da Bahia (SMURB/UFBA), com o objetivo de
traçar o perfil de co-morbidades desses pacientes, visando promover ações estratégicas de
atendimento aos agravos já instalados e prevenção de novos eventos, decorrentes da condição de
portador de diabetes. Por intermédio desse estudo, foi possível obter o perfil sócio-demográfico dos
pacientes, o tempo do diagnóstico de diabetes, o tipo de tratamento para o diabetes, o perfil
metabólico, fatores de risco para complicações, complicações diagnosticadas e sinais e sintomas de
complicações.
◦ ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR:
-

Atendimento na Jornada de Literatura do Pelourinho mediante a Avaliação do Potencial
de Acuidade Visual, durante os meses de outubro, novembro e dezembro do corrente
ano (Enfermagem);
Encontro com os Cuidadores do Programa de Atenção Domiciliar( PADI).

◦ Outras ações:
-

Redefinição do espaço físico com ampliação do Setor de Farmácia, culminando com a
guarda de todo o material médico hospitalar;
Implantação da Comissão de Auditoria em prontuários médicos;
Reestruturação do Programa Triagem para todos os estudantes que ingressaram na UFBA
a partir de 2008.2;
Sistematização e controle de imunização dos estudantes em parceria com o CRIE;
Estabelecimento de convênio com a Universidade Federal do Recôncavo para
atendimento pericial e na área de saúde ocupacional;
Participação em reuniões com GEAP e APUB, visando à implantação do Plano de Saúde
dos Servidores.
Cadastramento de usuários do Serviço para aquisição do Cartão do SUS;

◦ AVALIAÇÃO DO SERVIÇO
Mantemos como instrumentos de avaliação da qualidade do serviço a pesquisa sobre satisfação do
cliente.
Analisando-se A tabela abaixo, pode-se constatar, ao se perguntar aos clientes “Na sua percepção,
como você avalia o SMURB”, dos 100 pacientes que responderam ao questionário, 47,0% o
consideram bom. Apenas 13,0% não opinaram. No computo geral, através do quadro acima, 59% dos
usuários tem uma boa percepção do serviço, o que nos estimula a ampliar nossas ações, com o
propósito de melhor atendê-los com base nas necessidades apresentadas.
Avaliação do serviço/usuários. SMURB
Indicadores
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
SR
Total

2007
Nº.
02
34
08
02
03
41
90

%
2,2
37,8
8,9
2,2
3,3
45,6
100,0

Nº.
12
47
22
5
1
13
100

2008
%
12
47
22
5
1
13
100,0

Fonte: SMURB/ dezembro 2008.
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◦ CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Dentre as ações realizadas para capacitação profissional temos:
-

Curso de Suporte Básico de Vida, em parceria com o Corpo de Bombeiros para médicos
e enfermeiros julho 2008;
Atualização no Uso de Hipoglicemiantes orais e insulina para médicos, enfermeiras e
técnicos de enfermagem;
Curso de Atualização em Prevenção de Suicídio, CIAVE, outubro/2008.
Curso de Atualização em Tratamento de Feridas, Hospital Santo Antonio,
outubro/2008.
Curso de Atualização em Tratamento de Feridas, SOBEENF/FTC, outubro/2008.
Curso de atualização em Tratamento de Feridas, SOBEST, Hospital Santa Izabel,
outubro/08.
Seminário sobre Violências contra a Pessoa Idosa, CREASI, junho/2008.

◦ MESTAS PARA 2009
-

Equacionar problemas relacionados à falta de materiais de consumo e manutenção
preventiva;
Implementar os Protocolos Operacionais em todos os setores;
Ampliar 20% o quadro de pessoal (médico, fisioterapeuta, técnico de segurança,
engenheiro de segurança, enfermeira do trabalho, auxiliar de enfermagem trabalho);
Manter a ampliação na rede de computadores em 20% (odontologia, farmácia, serviço
social, e consultórios médicos);
Ampliar oferta de medicamentos mediante cadastramento da farmácia do SMURB na
Secretaria de Saúde;
Acompanhar a redefinição dos espaços físicos (operacionalizar a mudança para o prédio
do Ambulatório Magalhães Neto, conforme proposta do nível central);
Implantar as Normas Regulamentadoras do MT no âmbito da UFBA, conforme
determinação da Portaria MPOG nº. 1675/06 *;
Ampliar a avaliação dos ambientes de trabalho dos servidores da UFBA;
Implementar avaliação periódica para os servidores que não possuem plano de saúde;
Implantar prontuário eletrônico;
Implantação do Programa de Sala de Espera;
Implantação do Programa de Convivência;
Ampliação das atividades do Programa de Acolhimento;
Implantação do Programa em Saúde Mental;
Manter intensificação das consultas subsequentes no Programa de Atenção Domiciliar;
Manter o suporte de orientação e treinamento no domicilio;
Resgatar o suporte psicoafetivo dos cuidadores.

Temos a acrescentar a implantação do programa de Assistência de Saúde Suplementar, que iniciou
em novembro de 2007, com a modalidade de ressarcimento, passando, em agosto de 2008, à
modalidade de convênio com entidades de autogestão. A escolha pela autogestão se deu em
processo de consulta a entidades de classes. No momento, as operadoras GEAP (Fundação de
Seguridade Social) e APUB – Saúde (Associação dos Professores Universitários da Bahia) estão
autorizadas a receberam adesões. Estão aderidos ao Plano 1526 pessoas.
Para agosto de 2009, a UFBA., por intermédio da Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoa, sediará
o XIX ENCONTRO NACIONAL DO CNDP – Comissão Nacional de Dirigentes de Pessoal, onde se dará o
exercício sistemático de reflexões e a troca de experiências para a adaptação das instituições ao
novo cenário, escolhido como tema principal - Expansão Universitária e seus Reflexos na Gestão
de Pessoas.

166

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008

17.7 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
17.7.1 PLANEJAMENTO ESPAÇO FÍSICO
Dentre as atividades de Planejamento Administrativo e Físico desenvolvidas no exercício de 2008
ressaltam o Projeto de Acessibilidade, os Programas de Expansão da Planta Física da UFBA e as
Ações de Investigação e Controle dos Bens Imóveis da UFBA.
ACESSIBILIDADE
Em continuidade à política de inclusão de pessoas com deficiência foram desenvolvidos projetos de
intervenção no espaço físico ampliando as condições de acessibilidade com as seguintes ações:
Aquisição de equipamentos de transporte vertical
a) Fornecimento e instalação de elevador para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESCOLA DE ENFERMAGEM
ESCOLA DE MÚSICA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
INSTITUTO DE QUÍMICA
ESCOLA POLITÉCNICA – DIRETORIA
REITORIA DA UFBA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE BIOLOGIA
CAPSAD/FMB

b) Fornecimento e instalação de plataforma vertical para a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESCOLA DE BELAS ARTES – GALERIA CANIZARES
ESCOLA DE BELAS ARTES – CASARÃO
ESCOLA DE BELAS ARTES – GERMANO TABACOF
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
POLITECNICA
CASsad/FMB
PALÁCIO DA REITORIA – SALÃO
PALÁCIO DA REITORIA - ENTRADA
CICIT – CPD

Projeto INCLUIR 2008
O Projeto Incluir tem apoio financeiro do MEC e está subordinado a Pró-Reitoria de Graduação –
PROGRAD.
A UFBA no processo de expansão do Núcleo de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial NAPE/UFBA, realizou:
•
•
•
•
•

Especificações e coleta de preços para aquisição de material e equipamento especializado
(computadores e impressoras braille);
Projeto de intervenção na planta física de unidades da UFBA para revisão de instalações
sanitárias;
Projeto de pavimentação sinalizada com piso tátil e instalação no Pavilhão de Aulas
Federação III e no Pavilhão de São Lázaro;
Aquisição e adaptação de mobiliário;
Projetos de elevadores e plataformas.
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Projeto PERMANECER 2008
ACESSIBILIDADE NA UFBA: Diagnóstico das barreiras arquitetônicas nas suas edificações e
instalações.
O referido projeto busca elaborar o diagnóstico das condições de acessibilidade, com a identificação
dos obstáculos que dificultam/impedem o livre acesso aos campi e suas edificações.
A metodologia adotada de medição in loco das edificações (levantamento cadastral), registro
fotográfico e a posterior confecção das plantas digitais, gerará um banco de dados necessário para o
desenvolvimento de projetos arquitetônicos capazes de resolver as dificuldades encontradas.
Esse banco de dados, além das informações inerentes aos projetos da área, conterá a avaliação das
unidades de ensino/administrativas e algumas proposições para a solução das questões de
acessibilidade apresentadas.
No ano de 2008, 07 unidades foram cadastradas e estão em processo de preparação das peças
gráficas: PAC – Pavilhão de Aulas do Canela, FACED – Faculdade de Educação, ADM – Escola de
Administração, ICS – Instituto de Ciências da Saúde, FAMED – Faculdade de Medicina, ENF – Escola de
Enfermagem. IBIO – Instituto de Biologia.
PROGRAMA DE EXPANSÃO DA ÁREA FÍSICA
A UFBA participa de dois programas de expansão das Universidades Federais promovidos pelo
Ministério da Educação:
Programa de Expansão das Universidades Federais FASE 1
Dessa FASE, prosseguem as atividades de acompanhamento complementar de fiscalização das obras
licitadas e elaboração de projeto de novas edificações:
No Campus Reitor Edgar Santos em Barreiras:
a) Acompanhamento de obras:
•
•
•

Pavilhão de Laboratórios – PLAB - I
Pavilhão de Aulas – PA - I
Pavilhão de Aulas – PA - II.

b) Elaboração de projetos:
•
•

Biblioteca Central
Sede Administrativa do ICAD – Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento
Sustentável

No Campus Anísio Teixeira em Vitória da Conquista:
a) Acompanhamento de obras:
•
•
•

Pavilhão de Laboratórios – PLAB - I,
Pavilhão de Aulas – PA - I
Implantação da Infra-estrutura do Campus – Primeira Fase

b) Elaboração de projetos:
•

Projeto da ETE – Estação de Tratamento de Efluentes do Campus.
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Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI – FASE 2
O programa de expansão da planta física da UFBA, dentro do Programa REUNI, exigiu a realização de
projetos de arquitetura e complementares de engenharia num total de 61.708,00 m²; englobando
reformas com ampliações de unidades existentes e projetos de novas unidades.
Projetos de Arquitetura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reforma e Ampliação do Instituto de Letras - 582,72 m²;
Reforma do prédio do SMURB para a instalação do Pavilhão de Aulas da Federação - PAV – IV
– 4.172,08 m²;
Reforma e ampliação da Escola de Dança – 5.582,06 m²;
Reforma e ampliação da Escola de Nutrição – 3.308,86 m²;
Reforma e ampliação do Hospital de Medicina Veterinária – 1.257,00 m²;
Reforma e ampliação da Escola de Medicina Veterinária – 4.000,00 m²;
Instituto de Letras - Anexo – 2.230,00 m²;
Centro de Idiomas – Bloco A - 2.450,00 m²;
Centro de Idiomas – Bloco B – 2.450,00 m²;
Pavilhão de Aulas Federação V – 6.452,00 m²;
Escola de Música – 3.232,30 m²;
Instituto de Geociências – Anexo ao Bloco A – 3.467,45 m²;
Biblioteca Unificada- Química, Física e Geociências – 3.136,75 m²;
Biblioteca Unificada – Adm, Contábeis e Economia – 5.039,25 m²;
Faculdade de Ciências Contábeis – 4.591,23 m²;
Biblioteca Central do Campus Reitor Edgar Santos – Barreiras/Ba – 3.084,30 m²;
Sede Administrativa do ICAD no Campus Reitor Edgar Santos – Barreiras/Ba – 6.667,00 m²;
Urbanização e Fechamento do Campus Canela;
Ambulatório Magalhães Neto (projeto desenvolvido pelo setor de arquitetura do Hospital
Professor Edgar Santos).

Projetos de engenharias complementares
Os projetos de instalações e cálculo estrutural complementares foram terceirizados e contratados
via processo licitatório, atingindo um custo de R$ 940.708,85 (novecentos e quarenta mil,
setecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos).
Obras licitadas
A UFBA através de sua Assessoria de Planejamento Físico organizou toda a documentação técnica e
apoiou as atividades de elaboração dos editais de licitação das obras. Entretanto, tendo em vista o
contingenciamento dos recursos, foram homologadas e contratadas as obras seguintes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Reforma e Ampliação do Instituto de Letras;
Reforma e ampliação do Hospital de Medicina Veterinária – 1ª Etapa;
Pavilhão de Aulas Federação V;
Instituto de Geociências – Anexo ao Bloco A;
Biblioteca Unificada- Química, Física e Geociências;
Ambulatório Magalhães Neto;
Escola de Música – 1ª Etapa;
Urbanização e Fechamento do Campus Canela.

ATIVIDADES DE CONTROLE E INVESTIGAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
•
•
•
•

Vistoria Técnica do imóvel da UFBA localizado na rua Basílio da Gama, nº 8, no Canela, sede
da Pró Reitoria de Pesquisa e Graduação – PRPPG;
Adoção das medidas preliminares para regularização dominial do imóvel da UFBA invadido
pelo Condomínio Edf. Palazzo Siena – processo encaminhado para a Procuradoria Geral junto
à UFBA;
1ª revisão da codificação dos imóveis da UFBA;
Desenho (base SICAR) das plantas dos campi da UFBA em Salvador;
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•
•
•
•
•
•
•

Estudos (base SICAR) para identificação dos limites dos terrenos da UFBA, nos campi de
Salvador;
Lançamento (base SICAR) dos loteamentos urbanos objetos das desapropriações da UFBA;
Atualização do Inventario do Patrimônio Imobiliário da UFBA;
Vistoria técnica da Residência Universitária R-3, no Canela;
Adoção de medidas preliminares para regularização dominial do imóvel da UFBA invadido
pelo Condomínio Jardim Europa (processo PCU 23066.022532/07-70);
Recodificação dos imóveis da UFBA;
Desenho (base SICAR) das plantas de localização das edificações da UFBA em Salvador (reedição, em execução).

O cumprimento das metas estabelecidas repercute positivamente para desenvolvimento
institucional. Mais um passo se deu para a consolidação dos programas de acessibilidade. Com a
ampliação da planta física, execução de obras de reformas e ampliações e de edificações novas se
atende às demandas de salas de aulas, laboratórios, salas de professores e outras instalações
indispensáveis exigidas pela ampliação do número de vagas programadas pela PROGRAD. Por fim, foi
dado um passo importante para o controle dos bens imóveis, quando, através de um exaustivo
trabalho de pesquisa pode-se identificar e reorganizar os mapas dos terrenos que compõem os
campi universitários da UFBA, além de identificar, em plantas, casos de invasões. Todas as ações
agora apresentadas deverão continuar no próximo exercício de 2009, tendo em vista a sua
amplitude e complexidade.

17.7.2 TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Metas definidas e ações implementadas
1. Consolidação dos serviços de Infra-estrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação
•

Planejamento, elaboração e licitação de projetos de prestação de serviços:
-

Especificação e licitação de serviço de suporte à infra-estrutura de TIC da UFBA,
constando do gerenciamento e operação da central de serviços, serviços técnicos de
apoio (suporte e desenvolvimento de sistemas) e serviços de manutenção em
microcomputadores e impressoras;
Elaboração de editais e realização das licitações de equipamentos de TI
(Videoconferência, Servidores, Expansão do Storage, Equipamentos de Rede,
Suprimentos, entre outros), no total de: 09 Pregões - 144 itens de hardware, software e
serviços;
Renovação de contratos de Manutenção (Servidores, Sistema Elétrico, Ar-condicionado);
Licitação e contratação de serviço de revisão e manutenção (preventiva e corretiva) do
sistema de detecção, alarme e combate a incêndio do datacenter;
Revisão do projeto e especificações para contratação de serviço de migração da
concentração de rede da Reitoria para a CENTEL.
Implantação de novos serviços resultantes dos investimentos aplicados em 2007/2008:
Consolidação e Racionalização dos recursos de processamento - instalação de 18
servidores, entre máquinas físicas e virtuais;
Ampliação da Capacidade de Armazenamento das Informações - instalação do storage
IBM DS4700;
Instalação de acesso seguro criptografado, com certificado digital SSL, aos sites dos
sistemas web da UFBA e e-mail;
Reestruturação do ambiente dos servidores de Thin Clients para melhoria do
desempenho e segurança.

-

•

Implantação de novos serviços e soluções:
-

Instalação do serviço de controle de versão – SVN, para a equipe da Divisão de
Projetos (a ser disponibilizado para a comunidade);
Disponibilização do serviço fone@RNP na UFBA (VoIP) para ligações telefônicas
interurbanas sem custo entre as IFES participantes;
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•

Instalação de refletor de vídeo digital da RNP – otimização do consumo de banda na
transmissão de vídeos disponibilizados pela solução da RNP;
Implantação de solução de Virtualização com VMware e todos os procedimentos para
a Consolidação de servidores no ambiente virtualizado;
Solução para manutenção de senhas pelos usuários;
Implantação do ambiente MonIpê da RNP – medições de desempenho da rede;
Instalação do serviço de monitoramento/controle de impressão – PrintSpy;
Implantação da gerência proativa da UFBA e da RNP junto à Operadora Oi objetivando
aumento da disponibilidade dos circuitos de dados;
Estudos e testes para implantação do SCCM 2007 para gerência de atualizações de
software;
Estudos e testes do sistema CACIC (software livre p/inventário de equipamentos).

Implantação de tecnologias e soluções na área de redes:
-

-

Conexão de novas unidades à Rede UFBA (Creche, PAF III, ELSA);
Aumento de velocidade de conexão para Gigabit: Nutrição, Odontologia, FFCH;
Instalação de solução wireless switch (rede sem fio gerenciada) no Projeto ELSA;
Projeto de levantamento de ativos da Rede UFBA (bolsistas PROAI);
Testes, homologação e instalação em produção do novo switch core D-Link 7206 para
aumento da disponibilidade e desempenho do núcleo da rede;
PTT-Metro: Ligação de novo parceiro (Feras TI). Prospecção de novos parceiros (GVT,
NET, A Tarde Online, ITS Brasil, PRODEB). Implantação de troca tráfego em IPv6. O
projeto PTT-Metro do nic.br visa à racionalização de custos, melhor qualidade e maior
desempenho na comunicação entre redes ligadas à Internet, através da interconexão
direta de grandes provedores. A UFBA sedia um Ponto de Troca de Tráfego do
projeto;
Estudo e proposta de solução para interligação do CESAT (Centro de Estudos da Saúde
do Trabalhador) à Rede UFBA.

•

Operação do ponto de presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Bahia (PoPBA/RNP);

•

Apoio tecnológico:
- GTER (Grupo de Trabalho de Engenharia de Redes do NIC.br); GTS (Grupo de Trabalho
de Segurança do NIC.br); LACNIC (Latin American and Caribbean Internet Adresses
Registry); NOMS/IEEE (Network Operations & Management Symposium); DISI (Dia
Internacional de Segurança em Informática);
- Videoconferências (11) / Transmissões de vídeo (12);
- Experimentos Remotos Avançados: Dança Telemática no 9º WRNP (UFBA, USP, UFPB,
UFRN, RNP/RJ); RUTE – Apresentação de Nova Técnica Cirúrgica de Hérnia Inguinal;
- Apoio às demandas técnicas da UFRB (Implantação de VPN UFRB-UFBA e do serviço
Fone@RNP (VoIP), Configuração de firewall, Configuração de servidor de e-mail,
Configuração de servidor DNS);

•

Desenvolvimento e implantação de soluções que busquem a segurança das informações:
- Atualização e reestruturação do serviço de anti-virus corporativo (ePO);
- Instalação do ambiente de HoneyNet do Cert.br para detecção de ataques a redes e
sistemas na Internet;
- Instalação, testes, homologação, licitação e aquisição da solução anti-spam F-Secure
visando maior eficácia na redução no número de mensagens não-solicitadas (spams);
- Tratamento e acompanhamento de problemas com o firewall Aker. Implantação de
solução externa de controle de conteúdo (dois servidores AWCA);
- Implantação dos firewalls Cisco ASA (projeto, treinamento, instalação). Eles fazem a
proteção de perímetro de rede, visando o aumento da segurança dos sistemas
conectados à Internet;
- Estudo e implantação de técnicas de segurança da camada de enlace da Rede UFBA;
- Tratamento de 188 incidentes de segurança reportados pelo CAIS e outros CSIRTS;
- Acompanhamento diário de infecções por malwares em servidores e desktops.
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•

Prospecção e implantação de novas tecnologias:
- Estudo, projeto e implantação de solução de compressão de tráfego via VPN para o
Campus Barreiras para melhorar o desempenho da conexão à Internet através do
circuito que já se encontra saturado e não pode ser ampliado pelas operadoras;
- Testes e homologação de soluções wireless (Extreme, 3Com, D-Link) visando à
implantação de solução corporativa de provimento de acesso sem fio à Rede UFBA;

•

Estatísticas de utilização da REDE UFBA:

Indicador
Contas de e-mails
Sites
Usuários no domínio
Computadores na rede
Servidores
Servidores terceiros hospedados no CPD
E-mails enviados
E-mails recebidos
Bancos de dados administrativos
Bancos de dados de pesquisa e extensão
Portal UFBA - total de acessos

Portal UFBA - total de dados transferidos

Quantidade total
10.033
1.046
43.201
6.119
61
16
~40.000.000
~80.000.000 (62,5% bloqueado
com SPAM ou vírus.)
122
267
1.231.877
(3.375 visitantes únicos/dia,
em média)
~962,41 GB

Criados/2008
1.518
92
3.484
1.238
08
03
o
o
17
54

2. Informatização dos processos institucionais e disponibilidade de informações corporativas através
do desenvolvimento de Sistemas, Portais e Bases de Dados
•

•

•
•
•

Desenvolvimento, reformulação de 09 sistemas de informações corporativas da UFBA, em
ambiente WEB: SISBIC (Sistema de Gerenciamento Bolsas de Iniciação), SISCON (Sistema de
Concursos), SIUS (Sistema Integrado de Usuários e Serviços), Vestibular (Sistema
Vestibular), SIATEX (Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades de Extensão),
SPGA (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Administrativa), SISGRAD (Sistema de
Cadastro de Curso), SIAC (Sistema de Administração Acadêmica), SCA (Sistema de Controle
de Acesso);
Manutenção corretiva e/ou evolutiva de 12 sistemas de informações corporativas da UFBA:
SICONV (Sistema de Convênios e Contratos), SIAD (Sistema de Acompanhamento de
Documentos), SAPO (Sistema de Apoio Orçamentário), SIPAT (Sistema de Patrimônio), MCA
(Módulo de Controle de Acesso), SCA (Sistema de Controle de Acesso),
SIAC/SIACWEB/SIACWEBDOCENTE (Notas) (Sistema de Administração Acadêmica),
SIP/SIPWEB (Sistema Integrado de Pessoal), PINGIFES (Plataforma Integrada para Gestão
das IFES), GERE (Sistema de Gerência de Eventos), SIUS (Sistema Integrado de Usuários e
Serviços), SISLATO (Sistema de Acompanhamento de Propostas de Cursos Lato Sensu),
SISPER (Sistema Permanecer);
Desenvolvimento de portais com tecnologia de Gestão de Conteúdo: Sites: Criação (06) /
Manutenção (21); Treinamento para usuários: 16; Vídeos para WEB: 192; Sites em
desenvolvimento: 02; Interface de Sistemas WEB: 03;
Integração das bases de dados da UFBA através do projeto UFBADB, visando eliminar a
redundância de informações entre as bases corporativas acadêmica, de pessoal e financeira;
Desenvolvimento de novas funcionalidades no FrameWork (conjunto de classes que serve de
base para o desenvolvimento dos sistemas de informações corporativas da UFBA).

3. Gestão do relacionamento com a comunidade dos usuários, visando a satisfação dos mesmos e a
melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados.
•

Gestão do contrato de prestação de serviço de helpdesk, suporte à infra-estrutura e
desenvolvimento de sistemas;
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•

Diagnóstico de recursos humanos, capacitação e remanejamento de pessoal necessário à
implantação do novo contrato de serviços de Suporte e Infra-estrutura, Desenvolvimento de
Sistemas e de Atendimento ao Usuário pelo CPD;
Acompanhamento de 11.760 chamados de usuários em 2008;
Administração das Contas (31.851) nas seguintes categorias: Docentes (1.960), Técnicos
(2.025), Alunos (27.866);
Definição, organização e desenvolvimento de padrões, métodos de trabalho, que
viabilizaram a organização da informação no CPD, seja ela em meio impresso ou digital.

•
•
•

4. Formação tecnológica, gerencial e pessoal do corpo funcional.
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Promoção de capacitação nas ferramentas, tecnologias e metodologias de trabalho:
- 49% dos servidores técnico-administrativos do CPD/UFBA receberam capacitação nas
seguintes áreas:
Gestão de Contratos de Bens e Serviços de TI (22%) / Gestão por Competência e
Capacitação (3%) / Gerência Pública (6%) / Apoio Administrativo (6%) / Gestão de
Processos (3%) / Planejamento Estratégico (1%) / Desenvolvimento de Sistemas WEB
(12%) / Administração e Infra-estrutura de redes (6%) / Segurança de redes (1%) /
Gestão da Segurança da Informação (1%) / EAD (Educação a Distância (3%);
Formação de 03 Especialistas nas áreas: Design e Comunicação Visual (UNIFACS) / Gestão
de Pessoas (FRB) / Qualidade e Governança em TI (FRB);
Formação de 01 doutor na área de Engenharia de Software;
Participação de 01 funcionário no doutorado da UFBA na área de Educação à Distância;
Apresentação/Publicação de trabalhos técnicos:
- Participação no II Workshop dos Técnicos de TI das IFES, em Gramado/RS, com a
apresentação de 02 trabalhos: SISBIC (Sistema de Gerenciamento de Bolsas de
Iniciação) e SISPER (Sistema Permanecer);
- Participação no MoodleMoot – Encontro de Usuários, Administradores e
Desenvolvedores do Moodle, em São Paulo/SP, com a apresentação de dois
trabalhos, dos nove artigos aceitos;
- Conferido um Prêmio Especial para a UFBA, pela apresentação do trabalho do
grupo de EAD/UFBA/Moodle (http://www.moodlemoot.com.br/eduead);
- Capacitação profissional de alunos de graduação:
- Manutenção do Programa de Capacitação Técnica em Informática do CPD
(PROCATI) com a participação de 08 bolsistas;
- Desenvolvimento de 05 projetos através do Programa Permanecer, com a
participação de 06 bolsistas no 1º semestre e 01 bolsista no 2º semestre de 2008;
- Desenvolvimento de 02 projetos (EAD e Suporte) através do Programa de Ações
Afirmativas (Estudantil) com a participação de 04 bolsistas a partir de novembro
de 2008;
- Participação de 03 bolsistas da Pró-Reitoria de Graduação alocados no CPD para
Participação ativa nas decisões de TIC na UFBA e instâncias das IFES
Interlocução com a UFRN, PROPLAD e ISP, visando a adoção de sistemas informatizados de
gestão das áreas administrativa, de pessoal e acadêmica;
Submissão de projeto de TIC ao edital FINEP/CT-Infra;
Acompanhamento das etapas do Projeto REUNI e identificação de ações necessárias na
área de TIC;
Participação na Comissão de proposição do Sistema Integrado de Informação e
Comunicação da UFBA;
Participação como membro do Colégio de Gestores de TIC da Andifes (CGTIC/Andifes):
- Encontro com o TCU sobre Governança de TIC nas IFES;
- Participação no FORPLAD de Salvador e de Aracaju – Projeto de desenvolvimento
colaborativo de Sistema Integrado para Gestão das IFES;
Diagnóstico contínuo dos recursos humanos, tecnológicos e de serviços de TIC necessários
ao alcance das metas estratégicas institucionais e buscar encaminhamentos.

5. Custeio da infra-estrutura e melhoria do ambiente de trabalho
•
•

Administração e execução da dotação orçamentária e financeira anual;
Instalação de 16 microcomputadores e 17 monitores de LCD;
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•
•

Adequações de temperatura e som (limpeza dos dutos do ar condicionado central,
controle automatizado de temperatura, redução de ruído);
Atendimento às recomendações do Laudo de Avaliação Ambiental emitido pelo SMU.

6. Interação com órgãos da UFBA, o setor público e privado, no desenvolvimento de convênios,
parcerias e cooperações técnicas que visam a transferência de conhecimento e tecnologia
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Manutenção do convênio com a RNP buscando aproveitar as oportunidades e ampliar a
atuação do POP na Bahia - POP-BA:
- Articulação e relacionamentos diversos com quatro (04) novas Instituições clientes:
UESC, UESB, EMBRAPA e Escolas Agrotécnicas;
- Atendimento e relacionamentos com dez (10) Instituições que iniciaram
procedimento de qualificação e/ou conexão ao POP: FIOCRUZ, IBAMETRO (como
parte da rede do INMETRO), Instituto de Tecnologias do Recôncavo, Museu
Geológico, Senai CIMATEC, CESAT – órgão da Secretaria da Saúde, Hospital Roberto
Santos, Hospital Santa Isabel, SAFERNET e Hospital Aristides Maltez;
- Participação como membro do Conselho de Administração da RNP;
Coordenação e implantação da rede de alta velocidade na cidade de Salvador – REMESSA
(Projeto REDECOMEP – MCT):
- Participação nos Comitês Gestor e Técnico da Remessa; 20 instituições envolvidas,
sendo a UFBA responsável pela Coordenação do projeto e do Comitê Gestor; 06 km de
dutos e passagem de fibra por mais 50% da rede; parceria com a COELBA para uso dos
postes; inclusão do Hospital Ana Nery; elaboração da proposta de convênio geral
como instrumento de formalização da REMESSA;
Manutenção da parceria com o Programa ONDA DIGITAL do DCC/IMAT/UFBA, com ações no
campo da inclusão sócio digital;
Apoio ao projeto Atlas Lingüística da Faculdade de Letras;
Parceria acadêmica com o LaSiD/DCC na área de Engenharia de Software, Cooperação
Internacional entre a UFBA e a Universidade de York (UK) potencializando a participação da
UFBA no circuito da pesquisa em Métodos Formais em Engenharia de Software;
Apoio a 08 projetos de pesquisa de alunos da UFBA;
Mantidos 06 convênios: Fundação Anísio Teixeira; COOPTELIVRE, Faculdade Rui Barbosa,
Unifacs, GERE, FAPEX;
Novo convênio: SAFERNET;
Mantido 01 contrato com a ESAEX;
Apoio às competências em Educação à Distância (EAD) com foco no oferecimento de
infra-estrutura tecnológica e metodologias para o uso de ambientes virtuais de
aprendizagem - Projeto EAD Moodle UFBA:
- Realização do 2º Curso Moodle para Professores: “A Educação On-line na UFBA”;
- Números MOODLE UFBA
Usuários ------------------------- 12.876
Tutores -------------------------- 1.126
Moderadores ----------------------- 205
Estudantes ---------------------- 6.028
Cursos ------------------------------- 508
Cursos abertos ---------------------- 92

Avaliação das ações não implementadas
As ações, abaixo relacionadas, não foram implementadas devido aos seguintes motivos:
a. Falta de recursos financeiros
b. Falta de recursos humanos
c. Priorização de outras ações identificadas como mais relevantes
Relação das ações não implementadas:
• Implantação do LACOM (recurso CT-Infra 2006);
• Implantação do plantão 24/7 para manutenção da disponibilidade dos serviços da Rede UFBA;
• Promoção da pesquisa de satisfação dos usuários;
• Implantação de políticas de uso dos serviços de TIC.
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17.7.3 GESTÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS – SIBI
O exercício de 2008 foi marcado na Universidade Federal da Bahia pela adesão e implantação do
Programa de Apoio ao Plano de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais (REUNI). A
partir desse contexto de reformulação de pensamentos e práticas, o Sistema de Bibliotecas SIBI/UFBA buscou atuar em consonância com as novas perspectivas da Universidade, de modo a
proporcionar melhores condições de acesso à informação no âmbito da comunidade acadêmica e à
sociedade em geral. Para o SIBI/UFBA o ano também foi marcado por mudanças significativas. A
primeira delas foi a sua própria institucionalização aprovada pelo Conselho Universitário em sessão
no dia 23 de maio de 2008. Com essa institucionalização o Sistema de Bibliotecas passará a ser um
órgão suplementar, que alem de coordenador técnico, abrigará administrativamente as demais
bibliotecas setoriais. O segundo destaque é a mudança do modelo de pregão para aquisição de
material bibliográfico. No novo modelo haverá apenas um fornecedor, o que certamente
simplificará o processo, tornando-o mais eficiente. O terceiro destaque ficou por conta da
atualização da versão do software Pergamum, utilizado para gerenciar a base de dados
bibliográficos. Paralelamente à atualização do software e objetivando a melhoria da qualidade dos
serviços prestados, foi realizado um workshop direcionado aos profissionais que utilizam a
ferramenta, ministrado pela equipe da coordenação do Sistema Integrado Pergamum da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná.
AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS
1. Aprovação pelo CONSUNI na sessão do dia 23 de maio de 2008. Na oportunidade foi
instituída Comissão para Elaboração do Regimento do SIBI, documento já encaminhado à
Secretaria dos Órgãos Colegiados(SOC);
2. Instituição por meio da Portaria Nº. 013/2008 da Comissão para acompanhar a organização,
planejar e o desenvolver o Programa de Capacitação dos Técnicos do Sistema de Bibliotecas
da UFBA, junto à Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas e Centro de Desenvolvimento
Humano (PRODEP/CDH);
3. Por questões técnicas, que envolvem a necessidade de customização pelo Centro de
Processamento de Dados (CPD) da UFBA do Sistema de Submissão de Teses e Dissertações
Eletrônicas (TEDE), desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT, não foi possível a disponibilização dos TCCs na BDTD da UFBA. No
entanto, ainda há a pretensão da inclusão deste tipo de trabalho;
4. A disponibilização do módulo de aquisição do Sistema Pergamum está em fase de
desenvolvimento e será concretizada no início do ano de 2009. A catalogação de periódicos
no Pergamum será priorizada a partir de mini-treinamentos oferecidos pelo SIBI em 2009.
5. A Comissão de Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções não foi reativada,
entretanto, com o novo modelo de gestão do SIBI, objetiva-se fomentar tal iniciativa;
6. A Comissão do Regimento do SIBI foi reativada, tendo trabalhado na elaboração do
Regimento que foi encaminhado à SOC;
7. A atualização dos bibliotecários do SIBI ocorreu de 12 a 15 de agosto de 2008 durante o
workshop As IES da Bahia Interagindo com o Pergamum e teve com o objetivo de criar
condições mais favoráveis para o uso do Sistema Integrado Pergamum;
8. Tendo em vista a impossibilidade do CPD, a nova home page da Biblioteca Central não foi
elaborada;
9. A modalidade de acesso livre aos acervos foi implantada apenas na Biblioteca da
Politécnica. Não foi possível a implantação na Biblioteca de Teatro, pois sua estrutura física
não fornece condições para a reformulação do espaço. Alem disso, para a efetuação da
mudança é imprescindível a aquisição de equipamentos de segurança e pessoal suficiente
para garantir segurança e bom atendimento à comunidade;
10. Por motivo de carência de pessoal não foi possível a realização da indexação dos artigos de
periódicos na base de dados LILACS e atualização do catálogo Coletivo Seriados em Ciência
da Saúde (SECS) na Biblioteca da Faculdade de Medicina (FAMED);
11. Por questões de falta de segurança no campus e carência de pessoal de apoio, não foi
possível ampliar o horário de atendimento da Biblioteca FFCH;
12. Está sendo feita a normalização das teses e dissertações da EMUS, quando solicitada, porém
não foi possível viabilizar a elaboração de material didático e seminários relativos ao tema;
13. Realização de apresentações de bases de dados, em parceria com o Mestrado da EMUS com
o objetivo de consolidar a oferta de orientação à pesquisa na base de dados do Portal de
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para
alunos da pós-gradução;
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14. O serviço de empréstimo on-line da Biblioteca da Escola de Belas Artes não foi implantado
devido à quantidade insuficiente de registros bibliográficos inseridos na base de dados para
essa biblioteca;
15. Em razão da necessidade de infra-estrutura tecnológica ainda não foi efetuada a
Implantação do Laboratório de Pesquisa na Seção de Referência da BRMC;
16. Encontra-se em andamento a transferência do acervo da Biblioteca do Centro de Recursos
Humanos (CRH) para a FFCH;
17. Foi efetuado pelo CEB, o processamento técnico do Arquivo Carlos Ott e incorporado o
acervo do Prof. Luis Henrique Dias Tavares, composto de livros, periódicos e documentos;
18. Os arquivos do Prof. Frederico Edelweiss foi incorporado ao CEB, com perspectiva de
digitalização no ano de 2009.
OUTRAS AÇÕES
• Recuperação de aproximadamente 360 livros (350 livros didáticos e 10 dicionários) pela
Oficina de Pequenas Reparos do SIBI, os quais sofreram reparos do tipo: higienização
mecânica, recuperação e/ou substituição da capa e lombada, de folhas rasgadas, do miolo,
entre outros.
PRINCIPAIS PROJETOS
•

•
•

Projeto ‘Biblioteca: Espaço Sem Fronteiras: aprovado pelo Programa Permanecer, com a
obtenção de 20 alunos bolsistas advindos de diversos cursos de graduação da UFBA. Com
este projeto será possível incentivar o aprofundando do aluno para a iniciação científica,
pela vivência no universo profícuo de saberes onde estão inseridas as bibliotecas;
Projeto Bibliotheca – Memorial da Saúde Brasileira, com cerca de 50% do acervo
selecionado, higienizado e restaurado nas instalações da Biblioteca Gonçalo Muniz;
Projeto CT/INFRA – Criação dos Núcleos de Restauração e Digitalização e acondicionamento
das Coleções Especiais do SIBI;

PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO
• Projeto Biblioteca Solidária, que atende a 25 bibliotecas comunitárias distribuídas pelos
bairros da cidade do Salvador, no sentido de viabilizar a doação de obras pertinentes às
comunidades dos locais. No ano de 2008, foram doados aproximadamente 800 volumes de
obras, entre livros e periódicos, privilegiando a informação como instrumento para
transformação social;
• Projeto Oficina de Formação de Leitores Dom Quixote, que conta com sete bolsistas do
Programa Permanecer, os quais recebem formação específica nas áreas da Psicopedagogia,
Antropologia Social e Antropologia Cultural, de maneira a atuarem como formadores de
leitores em bibliotecas comunitárias de bairros carentes da cidade do Salvador. Numa
segunda etapa, será proporcionada formação de agentes oriundos das próprias comunidades
para desenvolverem capacidades técnica, político-social e psicopedagógica para
viabilizarem a manutenção das bibliotecas comunitárias;
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS
• Ministério da Saúde: Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes de Saúde
(Rede BIBLIOSUS);
• Comitê Brasileiro do Escudo Azul: a Cruz Vermelha Internacional para bens culturais;
• Representação do Nordeste pelo SIBI / UFBA na Comissão Brasileira de Bibliotecas
Universitárias (CBBU), entidade que desempenha papel de relevante importância na política
de desenvolvimento das bibliotecas universitárias em todo o país;
• Parceria junto à Editora da UFBA (EDUFBA) para a confecção de fichas catalográficas de suas
publicações pelo Departamento de Tratamento da Informação (DTI) do SIBI;
• Parceria do Instituto Multidisciplinar em Saúde da UFBA com a Secretaria Municipal de
Saúde de Vitória da Conquista e a BIREME para instalação da Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS) no espaço da Biblioteca;
• Cooperação com a Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Medicina Veterinária e
Zootecnia (BVS-VET) pela Biblioteca da Escola de Medicina Veterinária;
• Parceria com o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFBA, para integração de
conhecimentos visando o incremento de soluções tecnológicas para o SIBI;
• Parceria na realização do Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira, com
iniciativa do Instituto de Ciência da Informação da UFBA;
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•
•
•

Representação do SIBI/UFBA como membro do Conselho do Programa de Comutação
Bibliográfica – COMUT/IBICT;
Representação do SIBI/UFBA no Comitê PROLER;
Lançamento nacional do RIDIM – Brasil (Repertoire International d’ Iconographie Musicale)
em parceria com a Escola de Música.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nesta seção foram inseridos os dados essenciais relativos às atividades bibliotecárias do SIBI, bem
como o seu demonstrativo financeiro. A tabela a seguir representa o total dos acervos na maioria
adquiridos por compra ou doação e cadastrados na base de dados bibliográficos do SIBI. O acervo é
formado por títulos e exemplares de livros, periódicos e demais tipos de materiais (teses,
dissertações, vídeos, CD’s, etc.), distribuídos entre as bibliotecas das unidades de ensino e órgãos
suplementares.
Acervo adquirido pelo SIBI em 2008

Tipos de Acervo
Livros (Exemplares)
Periódicos (Títulos)
Materiais especiais (Títulos)

Quantidades
29.198
881
2.565

Fonte: Dados do Sistema Pergamum e Relatórios
de Atividades das Bibliotecas do SIBI - 2008

Dados de Circulação do SIBI / UFBA - 2008

Circulação
Empréstimos
Consultas

Quantidades
264.935
106.608

Fonte: Dados do Sistema Pergamum e Relatórios

de Atividades da Bibliotecas do SIBI - 2008

17.8 GESTÃO ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A Gestão de Contratos Administrativos se divide entre Contratos de Despesa e Contratos de Receita,
por haver entre estes dois grandes temas um merecimento de 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.
Tem por missão: a 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 e Bancos); a
observância da vigência e dos respectivos Termos Aditivos, assim como dos reajustes dos valores; e
o estreitamento do relacionamento com os Autorizatários/Concessionários.
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. Tem por missão: a 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, a observância da vigência e dos
respectivos Termos Aditivos.
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Grandes Custeios
Os grandes custeios dizem respeito ao Fornecimento de Energia Elétrica, Fornecimento de Água e
Serviço de Telefonia. Consubstanciados em ações como: 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.
Grandes Contratos
Pela complexidade da UFBA, a mesma necessita manter contratos terceirizados de limpeza,
vigilância e portaria, caracterizando os Grandes Contratos. Consubstanciados em ações como:
avaliação dos grandes contratos, levando-se em consideração a Legalidade, os valores e o
desempenho dos prestadores desses serviços.
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. Tem por
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 e Bancos), a observância da vigência e dos reajustes dos
valores, o estreitamento do relacionamento com os Autorizatários/Concessionários.
AÇÕES IMPLEMENTADAS EM 2008
Serviços de Contratos Administrativos
Ação 2007/2008: Divisão entre Contratos de Despesa e Contratos de Receita.
Ação Implementada em 2008: Cursos de capacitação.
Justificativa: Observou-se a necessidade de capacitação continuada para os gestores de contratos.
Ação Implementada em 2008: Acompanhamento dos saldos de contrato.
Justificativa: Permitir com que os gestores de contratos saibam monitorar os seus respectivos
saldos, de modo a possibilitar um maior controle dos contratos em toda a sua tramitação.
Contratos de Despesa
Ação 2007/2008: Previsão dos custos através de métodos estatísticos.
Ação Implementada em 2008: Reforma da SAD.
Justificativa: A reforma da SAD era necessária para consubstanciar a nova proposta de processo de
trabalho, constituindo-se em elemento motivador para as equipes de trabalho.
Grandes Custeios
Ação 2007/2008: Racionalização das operações de pagamento; e acompanhamento mais
sistemático das faturas pelos Gestores dos Contratos.
Ação Implementada em 2008: Manutenção dos custos de Telefonia Móvel.
Justificativa: Em 2008 se manteve os custos reduzidos da Telefonia Móvel, oriundo de ações
iniciadas em 2006, porém o mesmo não ocorreu nos demais custos (energia, água, correios,
telefonia fixa, manutenção e dados), conforme segue:
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Grandes
Custeios

2006

2007

Variação
2006/2007

2008

Variação
2007/2008

Água

2.477.686,89

2.662.425,36

184.738,47

3.178.238,38

515.813,02

1.084.397,04

1.084.397,04

1.071.152,14

-13.244,90

7.804.154,71

405.087,67

8.229.126,66

424.971,95

Água-C.divida
Energia

7.399.067,04

Embratel

456.710,94

Telef. Fixa

-456.710,94

0,00

1.561.247,58

1.136.708,45

-424.539,13

21.101.606,64

-35.101,81

Telef Móvel

607.416,49

235.837,79

-371.578,70

270.240,54

34.402,75

Manutenção

77.277,40

1.156.886,88

1.079.609,48

1.156.886,88

0,00

276.996,21

276.996,21

285.162,57

8.166,36

Dados
Correios

211.970,48

229.686,17

7.715,69

300.588,10

70.901,93

TOTAL

12.791.376,82

14.587.092,61

1.795.715,79

15.593.001,91

1.005.909,30

Grandes Contratos (Contratos Terceirizados)
Ação 2007/2008: Acompanhamento mais sistemático dos contratos, o que permite a aplicação de
penalidades e até mesmo a não renovação de contrato.
Ação Implementada em 2008: Pregão de Limpeza, Vigilância e Portaria.
Justificativa: com o advento da realização dos Pregões de Limpeza, Vigilância e Portaria, vários
procedimentos começaram a ser engendrados no sentido de gerenciamento dos respectivos
contratos, bem como na redução dos seus custos, conforme segue:

Contrato de
Terceirização
Vigilância

6.152.908,67

Portaria

1.887.884,55

Limpeza
Mensageiros
Unitech

6.745.559,93

Variação
2006/2007
592.651,26

5.517.726,56

Variação
2007/2008
1.227.833,37

2.181.377,59

293.493,04

2.111.469,50

-69.908,09

4.493.037,53

6.565.422,91

2.072.385,38

6.874.002,78

308.579,87

97.702,23

130.800,00

33.097,77

104.111,66

-26.688,34

884.774,64

1.039.816,58

155.041,94

1.001.404,16

-38.412,42

0,00

140.462,05

140.462,05

3.146.669,39

15.749.176,71

-913.800,30

2006

2007

Apoio Adm.
TOTAL

13.516.307,62

16.662.977,01

2008

Ação Implementada em 2008: Pregão de Passagem Aérea e serviços afins.
Justificativa: Visou melhorar as ações em termos de passagens aéreas, terrestres nacionais e
internacionais, bem como hospedagem e alimentação, seguros para melhor atender as necessidades
da UFBa. Outro objetivo foi a necessidade de reduzir a utilização de suprimento de fundos para as
aulas de campo/práticas, por conta, inclusive, de auditorias feitas pelos órgãos de Controle Externo
(CGU, TCU). Os custos com Passagem Aérea e serviços afins são os que seguem:
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Contrato de
pass. aérea e
hospedagem
Pass. Aérea

2006

Variação
2006/2007

2007

47.589,56

Recanto

331.132,27

283.542,71

666.693,11

335.560,84

296.720,00

296.720,00

304.777,20

8.057,20

0,00

149.269,98

149.269,98

Hospedagem
Hotel V.Velha
H Ocea
total

Variação
2007/2008

2008

38.327,55

38.327,55

32.856,52

390,00

-32.466,52

80.446,08

666.569,82

586.123,74

-38.327,55
-390,00
1.120.740,29

454.170,47

Contratos de Receita
Ação 2007/2008: Fiscalização constante das unidades que possuem espaços com Termos de
Concessão e Autorização.
Serviços de Transporte
Ação 2007/2008: Inclusão de pessoas no seguro, quando em viagens para fora do município de
Salvador.
Ação 2007/2008: Abastecimento dos veículos através do Pregão de Cartão Combustível.
Ação 2007/2008: Ressarcimento de multas.
Ação Implementada em 2008: Pregão de Manutenção de Veículos.
Justificativa: Objetivou a necessidade de reduzir/extinguir a utilização de suprimento de fundos
para a manutenção em veículos da UFBA, por conta, inclusive, de auditorias feitas pelos órgãos de
Controle Externo (CGU, TCU).
Os custos de transportes que são abarcados pelos Pregões de Cartão Combustível e Manutenção
Veicular são os que se seguem:
Custos com
Transporte
Manutenção Veic.

Variação
2006/2007
0,00

12.494,94

Variação
2007/2008
12.494,94

Cartão Combust.

0,00

74.107,10

74.107,10

Combustível

0,00

416.676,30

416.676,30

Posto Petroálcool

2006

391.611,24

2007

2008

385.797,47

-5.813,77

-385.797,47

Posto Camelo

25.353,48

25.353,48

-25.353,48

Posto Pantanal

2.290,43

2.290,43

-2.290,43

Seguros

2.472,56

2.472,56

4.596,95

2.124,39

Manut. Veículos (Sup
Fundos)
Veículos (Peças)

32.145,84

32.145,84

718,00

-31.427,84

27.659,09

27.659,09

-27.659,09

Veículos (serviços)

14.857,30

14.857,30

-14.857,30

Veículos (adesivo)

3.480,00

3.480,00

-3.480,00

Conserv.Equip.

2.100,00

2.100,00

-2.100,00

Locação Trans

6.930,00

6.930,00

-6.930,00

892,00

892,00

-892,00

503.978,17

112.366,93

Óleo Lubrif.
TOTAL

391.611,24

508.593,29

4.615,12

Ação Implementada em 2008: Solicitação de Veículos através do e-mail: transportesad@ufba.br.
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Justificativa: Otimizar a solicitação de veículos, reduzindo papel e tramites burocráticos,
objetivando receber as solicitações com antecedência mínima de 48 horas.
Serviços de Logística (tráfego de documentos e volumes)
Ação 2007/2008: Exigência da impressão da GAD (guia de encaminhamento de documentos) como
condição para a coleta do documento.
Ação Implementada em 2008: Transformar o Pregão de serviço de Motoboy em algo mais amplo,
de modo que se fundam os Motoboys ao Correio Interno, ou seja, um pregão de tráfego de
documentos.
Justificativa: Com o pregão de tráfego de documentos, no qual os Motoboys serão inseridos no
processo, haverá um aumento de funcionários terceirizados para fortalecer o Correio Interno da
UFBA.
Ação Implementada em 2008: Portaria do Reitor com as normas, rotinas e procedimentos para o
tráfego de documentos da UFBA.
Justificativa: As rotinas e procedimentos não estavam escritos:
Ação Implementada em 2008: Duplicação da GAD, de modo que uma via fique arquivada no Setor
de Logística e a outra encaminhada à Unidade de origem.
Justificativa: Ausência de um via da GAD (Guia de Acompanhamento de Documento) a ser
arquivada no Setor de Logística.
Ação Implementada em 2008: Tirar cópia do documento de entrega da própria ECT e arquivá-lo,
em pasta própria, no Setor de Logística.
Justificativa: Ausência de um comprovante das entregas da ECT (Empresa de Correios e
Telégrafos) na UFBA.
Ação Implementada em 2008: Encaminhar os volumes para as Unidades/Òrgãos, somente
acompanhados de GEP (Guia de Encaminhamento de Processos).
Justificativa: Ausência de um comprovante dos volumes externos que sejam entregues nas
Unidades/Órgãos da UFBA.
Serviços de Documentação e Arquivo
Ação Implementada em 2008: Construção do espaço administrativo do Arquivo Geral, no segundo
andar do prédio da Divisão de Materiais.
Justificativa: Além de sua atividade fim, o Arquivo Geral necessita de um espaço para as suas
atividades administrativas.
Ação Implementada em 2008: Criação de um espaço exclusivo para o arquivo oriundo da SPE.
Justificativa: Verificou-se que a criação de espaços em função dos maiores clientes, poderia
facilitar os trabalhos dos Serviços de Documentação e Arquivo, quanto à recuperação da informação
e documentação.
Ação Implementada em 2008: Mudança das caixas do Arquivo Geral para um espaço maior e com
melhores condições de acomodação.
Justificativa: Verificou-se que com a permuta de espaço com o almoxarifado geral, o Arquivo Geral
poderia se beneficiar de um espaço mais amplo. Além de, também, beneficiar o próprio
almoxarifado.
CONCLUSÃO
As AÇÕES IMPLEMENTADAS EM 2008, cujos efeitos só serão sentidos em períodos posteriore, desde
já, é possível perceber a importância de todas estas ações, que em conjunto, permitiram, e
permitem, um controle sobre os custos administrativos da UFBA, uma vez que eles são limitados
diante de necessidades cada vez ilimitadas.
De forma a analisar os custos, foi dividido em 5 grandes grupos, a saber: Grandes Custeios, Custos
com Terceirização (Contratos de Terceirização), Custos com Passagens Aéreas e Hospedagem,
Custos com Transporte e Custos Fixos.
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Grandes Custeios
Neste grupo encontram-se os custos/contratos que geram os maiores valores para a UFBA, e que,
portanto merecem bastante atenção. É composto pelo custo com energia elétrica; pelo custo de
água, incluindo outro custo com uma confissão de divida a partir de 2007; custos com Telefonia e
custos com correio.
Grandes
Custeios

2006

2007

Variação
2006/2007

2008

Variação
2007/2008

Água

2.477.686,89

2.662.425,36

184.738,47

3.178.238,38

515.813,02

1.084.397,04

1.084.397,04

1.071.152,14

-13.244,90

7.804.154,71

405.087,67

8.229.126,66

424.971,95

Água-C.divida
Energia

7.399.067,04

Embratel

456.710,94

Telef. Fixa

-456.710,94

0,00

1.561.247,58

1.136.708,45

-424.539,13

21.101.606,64

-35.101,81

Telef Móvel

607.416,49

235.837,79

-371.578,70

270.240,54

34.402,75

Manutenção

77.277,40

1.156.886,88

1.079.609,48

1.156.886,88

0,00

276.996,21

276.996,21

285.162,57

8.166,36

Dados
Correios

211.970,48

229.686,17

7.715,69

300.588,10

70.901,93

TOTAL

12.791.376,82

14.587.092,61

1.795.715,79

15.593.001,91

1.005.909,30

-

O custo com água vem crescendo de 2006 para 2007 (R$ 184.738,47), e de 2007 para
2008 (R$ 515.813,02).
O custo com confissão de divida da água surgiu em 2007 (R$ 1.084.397,04), e impactou
em 2008 (mais R$ 1.071.152,14).
O custo com energia vem crescendo de 2006 para 2007 (R$ 405.087,67), e de 2007 para
2008 (R$ 424.971,95).
O custo com correio vem crescendo de 2006 para 2007 (R$ 17.715,69), e de 2007 para
2008 (R$ 70.901,93).

O custo total deste grupo cresceu de 2006 para 2007, puxado pelos aumentos da água, da energia e
da confissão de divida da água de exercícios anteriores. E decresceu de 2007 para 2008, puxado
pela diminuição na telefonia fixa e principalmente na telefonia móvel. Para o período 2006 a 2008,
o custo total deste grupo aumentou, puxado pelos aumentos da água, da energia, da presença da
confissão de divida da água de exercícios anteriores.
Custos com Telefonia
Custos com
Telefonia
Embratel

2006

2007

Variação
2006/2007
-456.710,94

2008

Variação
2007/2008
0,00

1.136.708,45

-424.539,13

1.101.606,64

-35.101,81

235.837,79

-371.578,70

270.240,54

34.402,75

1.156.886,88

1.079.609,48

1.156.886,88

0,00

276.996,21

276.996,21

285.162,57

8.166,36

2.806.429,33

103.776,92

2.813.896,63

7.467,30

456.710,94
Telef. Fixa
1.561.247,58
Telef. Móvel
Manutenção

607.416,49
77.277,40

Dados
Total

2.702.652,41
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O custo com telefonia variou pouco, o que não impactou muito o grupo de Grandes custeios,
aumentando de 2006 para 2007(R$ 103.776,92), e de 2007 para 2008 (R$ 7.467,30). Vale nota a
grande redução dos custos com telefonia móvel, de 2006 para 2007 (R$ -371.578,70); e a redução da
telefonia fixa de 2007 para 2008 (R$ 35.101,81).
Custos com Terceirização
Neste grupo encontram-se os custos/contratos que apesar de gerarem custos elevados, a sua
principal característica é de possuírem pessoas (terceirizados) prestando serviços nas dependências
da UFBA e que, sob a ótica trabalhista, previdenciária e de licitações merecem bastante atenção. É
composto pelo custo com limpeza e conservação; pelo custo com serviços de portaria e recepção;
pelo custo com serviço de Vigilância; pelo custo de serviço de tráfego de documentos; pelo custo de
serviço de apoio administrativo e custo com serviço de HelpDesk.
2006

Contrato de
Terceirização
Vigilância

2007
6.745.559,93

Variação
2006/2007
592.651,26

2008
5.517.726,56

Variação
2007/2008
-1.227.833,37

2.181.377,59

293.493,04

2.111.469,50

-69.908,09

6.565.422,91

2.072.385,38

6.874.002,78

308.579,87

130.800,00

33.097,77

104.111,66

-26.688,34

1.039.816,58

155.041,94

1.001.404,16

-38.412,42

0,00

140.462,05

140.462,05

3.146.669,39

15.749.176,71

-913.800,30

6.152.908,67
Portaria
1.887.884,55
Limpeza
4.493.037,53
Mensageiros
97.702,23
Unitech
884.774,64
Apoio Adm.
Total
-

13.516.307,62

16.662.977,01

O custo com vigilância cresceu de 2006 para 2007 (R$ 592.651,26), e diminuiu de 2007
para 2008 (R$ -1.227.833,37).
O custo com portaria e recepção cresceu de 2006 para 2007 (R$ 293.493,04), e diminuiu
de 2007 para 2008 (R$ -69.908,09).
O custo com limpeza cresceu de 2006 para 2007 (R$ 2.072.385,38), e cresceu de 2007
para 2008 (R$ 308.579,87).

O custo total deste grupo cresceu de 2006 para 2007, puxado pelos aumentos dos dissídios coletivos
da categoria de limpeza, portaria e vigilância, de outras. E decresceu de 2007 para 2008, puxado
principalmente pela racionalização e ações implementadas pela SAD nos serviços de vigilância, de
portaria, serviço de trafego de documentos e serviço de Halp-Desk, dentre outros, o que
representou uma economia ao orçamento da UFBA no valor de R$ 913.800,30.
Custos com Passagens Aéreas e Hospedagem
Neste grupo encontram-se os custos/contratos que, apesar de os custos não serem tão elevados, são
importantes para as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFBA. É composto pelo custo com
passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais; pelo custo com serviços de hospedagem.
Contrato de
passagem aérea e
hospedagem
Passagem Aérea

2006
47.589,56

Recanto

2007

Hotel Oceanica
total

2008

Variação
2007/2008

331.132,27

283.542,71

666.693,11

335.560,84

296.720,00

296.720,00

304.777,20

8.057,20

0,00

149.269,98

149.269,98

Hospedagem
Hotel V.Velha

Variação
2006/2007

38.327,55

38.327,55

-38.327,55

32.856,52

390,00

-32.466,52

-390,00

80.446,08

666.569,82

586.123,74

1.120.740,29

454.170,47
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-

custo com passagem aérea cresceu de 2006 para 2007 (R$ 283.542,71), e cresceu de
2007 para 2008 (R$ 335.560,84).

-

O custo com hospedagem em 2007 foi de R$ 335.437,55, e em 2008 foi de R$
454.047,18.

O custo total deste grupo cresceu de 2006 para 2007, puxado pelos aumentos de passagem aérea e
hospedagem. E decresceu de 2007 para 2008, puxado principalmente pela diminuição com
hospedagem. Para o período 2006 a 2008, o custo total deste grupo aumentou puxado por passagem
aérea e hospedagem, fruto da expansão da UFBA através do REUNI, bem como dos concursos e
vestibulares.
Custos com Transporte
Neste grupo encontram-se os custos/contratos que, apesar de os custos não serem tão elevados, são
importantes para as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFBA. É composto pelo custo com
abastecimento, manutenção e afins para a gestão da frota de veículos oficiais da UFBA.
Custos com
Transporte
Manutenção Veic.

Variação
2006/2007
0,00

12.494,94

Variação
2007/2008
12.494,94

Cartão Combust.

0,00

74.107,10

74.107,10

Combustível

0,00

416.676,30

416.676,30

Posto Petroálcool

2006

391.611,24

2007

2008

385.797,47

-5.813,77

-385.797,47

Posto Camelo

25.353,48

25.353,48

-25.353,48

Posto Pantanal

2.290,43

2.290,43

-2.290,43

Seguros

2.472,56

2.472,56

4.596,95

2.124,39

Manut. Veíc (Sup
Fundos)
Veículos -(Peças

32.145,84

32.145,84

718,00

-31.427,84

27.659,09

27.659,09

-27.659,09

Veículos-serviços

14.857,30

14.857,30

-14.857,30

Veículosa-adesivo

3.480,00

3.480,00

-3.480,00

Conserv.Equip.

2.100,00

2.100,00

-2.100,00

Locação Trans

6.930,00

6.930,00

-6.930,00

892,00

892,00

-892,00

503.978,17

112.366,93

Óleo Lubrif.
Total

391.611,24

508.593,29

4.615,12

O custo total deste grupo cresceu de 2006 para 2007, puxado pelos custos com manutenção veicular
(que era feito via suprimento de fundos). E de 2007 para 2008, se manteve praticamente estável.
Para o período 2006 a 2008, o custo total deste grupo se mantém em torno dos mesmos valores (R$
503.978,17 para 2007 e R$ 508.593,29 para 2008).
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Custos Fixos
Custos Fixos

2006

Arquidiocese
Radiobrás
Impr/ass
Imprensa
Nacional
Gás

271.385,74

42.210,00

Variação
2006/2007
42.210,00

48.717,87

221.062,43

-50.323,31

280.530,60

59.468,17

24.932,20

12.466,60

7.824,00

-17.108,20

247.019,52

-22.188,67

398.990,12

151.970,60

15.048,00

-87.333,60

31.750,00

16.702,00

82.634,00

590,00

89.124,00

6.490,00

41.625,87

-18.854,98

34.768,16

-6.857,71

524.986,83

127.864,33

567.298,30

42.311,47

25.000,00

25.000,00

31.125,02

6.125,02

4.400,00

4.400,00

4.420,00

20,00

13.419,96

13.419,96

-13.419,96

4.000,00

4.000,00

-4.000,00

780,00

780,00

-780,00

1.247.118,81

52.030,33

2007

2008

Variação
2007/2008
6.507,87

12.465,60
269.208,19
102.381,60

Engel Tech
IBM
Entel/Texto

82.044,00
60.480,85
397.122,50

FAPEX
Cond. C. Alves
RPV/TRT
Hon. Periciais
Mat. Expediente
TOTAL

1.195.088,48

1.494.548,07

247.429,26

Neste grupo encontram-se os custos/contratos que, apesar de os custos não serem tão elevados, são
importantes para as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFBA, cuja característica é a
observância da legalidade e o processamento para pagamento. É composto pelo custo com
arquidiocese, publicações em jornal local, publicação na imprensa oficial, gás GLP, manutenção de
elevadores, reprografia, honorários periciais e outros.
O custo total deste grupo cresceu de 2006 para 2007, puxado pelos custos com reprografia. E
cresceu de 2007 para 2008, puxado principalmente pelos gastos com publicações na imprensa
oficial. Para o período 2006 a 2008, o custo total deste grupo aumentou puxado por gastos com
imprensa nacional, publicação em jornal local e reprografia.
Por fim, com a expansão da UFBA, através do REUNI, a SAD continua a desempenhar ações
transversais que permeiam as Unidades da Administração Central, Unidades de Ensino e os Órgãos
suplementares, com objetivo de uma Administração mais eficiente, eficaz e efetiva – pilares de uma
Administração Pública Gerencial. E que, para tanto, necessita de capacitação constante de seus
servidores dentro dos princípios que norteiam a Administração Publica, em destaque ao que se
refere à gestão dos contratos e áreas afins; necessita promoção e reconhecimentos, por parte dos
Órgãos competentes, dos seus servidores técnicos administrativo, além, principalmente, do
fortalecimento das equipes de trabalho com novos concursados.

17.8.1 LICITAÇÕES E COMPRAS
Discriminação
Tomadas de Preços 06
Convites – 03
Pregões eletrônicos - 106
Autorizações das atas de registro de preços para órgãos da
Administração Direta e Indireta 201

Qtde
06
03
106
2001

Fonte: UFBA/Divisão de Material – Dez/2008
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17.9 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
ORÇAMENTO FINAL
CRÉDITO
ITEM

DESPESA/FONTE

TESOURO

INICIAL

CANCELADO

SUPLEMENT.

FINAL

%

603.204.071

10.179.417

77.972.463

670.997.117

96,8

PESSOAL

501.789.990

6.910

75.459.085

577.242.165

83,3

ATIVO

280.433.289

49.106.810

329.540.099

47,5

INATIVOS E PENSIONISTAS

195.419.301

25.942.428

221.361.729

31,9

SENTENÇAS JUDICIAIS PESSOAL
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC

25.937.400

6.910

409.847

26.340.337

3,8

2.513.378

101.414.081

10.172.507

93.754.952

13,5

SENTENÇAS JUDICIAIS

440.365

38.128

402.237

0,1

CORRENTE

58.647

9.643

49.004

0,0

381.718

28.485

353.233

0,1

51.267.032

1.730.379

2.511.378

52.048.031

7,5

42.225.327

1.730.379

503.774

40.998.722

5,9

2.007.604

11.049.309

1,6

2.000

11.589.771

1,7

2.000

552.098

0,1

2.933.666

0,4

CAPITAL
MANUTENÇÃO :
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CAPITAL
BENEFÍCIOS:
PRÉ-ESCOLAR
AUXÍLIO TRANSPORTE

9.041.705
12.722.771

1.135.000

550.098
3.453.666

520.000

8.719.007

615.000

8.104.007

1,2

8.802.768

7.269.000

1.533.768

0,2

8.802.768

7.269.000

1.533.768

0,2

28.181.145

28.181.145

4,1

CUSTEIO

300.000

300.000

0,0

CAPITAL

27.881.145

27.881.145

4,0

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA.
ASSIST.MÉDICA /ODONTO
EMENDA:

REC. PRÓPRIOS
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL

18.600.175

0

3.601.664

22.201.839

3,2

18.600.175

0

3.601.664

22.201.839

3,2

16.421.126

2.801.664

19.222.790

2,8

1.552.319

800.000

2.352.319

0,3

MANUTENÇÃO :
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CAPITAL
MANUTENÇÃO RESTAURANTES
T O T A L

626.730
621.804.246

10.179.417

81.574.127

626.730

0,1

693.198.956

100,0

Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento
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ORÇAMENTO EXECUTADO 2008
RECURSOS DO TESOURO, PRÓPRIOS E DE CONVÊNIOS
ORIGEM DO RECURSO/DESPESA

R$

%

Recursos do Tesouro

617.409.233

78,8

Pessoal

548.560.440

70,0

Ativo

329.303.992

42,0

Inativo e Pensionista

219.256.449

28,0

68.848.792

8,8

40.887.261

5,2

Outros Custeios e Capital - OCC
Manutenção - Custeio
- Capital

11.044.645

1,4

Emenda -

Custeio

300.000

0,0

-

Capital

4.199.302

0,5

Benefícios - Pré-Escolar

428.466

0,1

Auxílio Transporte

2.797.224

0,4

Auxílio Alimentação

8.020.365

1,0

1.171.530

0,1

Recursos Próprios

Assistencia Médica e Odontológica

16.019.230

2,0

Outros Custeios e Capital - OCC

16.019.230

Manutenção - Custeio
- Capital
Restaurantes
Recursos de Convênios**

13.804.163

1,8

1.589.131

0,2

625.935

0,1

150.140.603

19,2

109.505.224

14,0

Outros Custeios e Capital - OCC
FNS
SUS - Manut. Hospitais de Ensino

100.565.212

12,8

Reforma Unidade Atenção Especializ.Saúde

2.100.713

0,3

Atenção Portadores de Doenças Hematológicas

1.997.200

0,3

Outros

4.842.099

0,6

22.476.786

2,9

Manutenção - UFBA

2.022.468

0,3

Manutenção-HUPES/MCO/CPPHO

3.040.825

0,4

Residência Médica

3.476.822

0,4

Reforma da Escola Medicina Veterinária

1.002.264

0,1

439.393

0,1

REUNI

7.930.300

1,0

Assistência a Educandos

4.071.175

0,5

493.540

0,1

CAPES

9.888.369

1,3

Secretaria Nacional da Juventude

2.175.657

0,3

Fundo Nacional de Desenv.em Educação

4.188.840

0,5

Outros(M.Cultura, Esportes, Turismo, Cidades, MCT,etc...

1.905.727

0,2

SESU

Implantação Campus Anísio Teixeira

Outros (PET, INCLUIR,QUILOMBOLAS e PROMISAES)

TOTAL

783.569.065

100,0

Fonte:PROPLAD/Setor de Orçamento
Obs.: A execução de Sentenças Judiciais se deu diretamente através dos
Tribunais Competentes
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EMENDAS LIBERADAS PARA UFBA EM 2008
EMENDAS
Jusmari Oliveira

UNIDADES BENEFICIADAS
Campus de Barreiras

OBJETIVO
Reforma e Modernização de Infraestrutura

LIBERADO
100.000,00

EXECUTADO
99.977,00

Hospital de Medicina Veterinária

Reforma e Modernização de Infraestrutura

200.000,00

199.884,36

Escola de Belas Artes

Reforma e Modernização de Infraestrutura

100.000,00

99.745,00

Faculdade de Odontologia

Reforma e Modernização de Infraestrutura

300.000,00

300.000,00

Campus Vitória da Conquista

Reforma e Modernização de Infraestrutura

250.000,00

249.861,23

NEIM

Reforma e Modernização de Infraestrutura

100.000,00

100.000,00

Campus de Barreiras

Reforma e Modernização de Infraestrutura

200.000,00

199.880,00

Faculdade de Medicina

Reforma e Modernização de Infraestrutura

250.000,00

249.964,20

Instituto de Geociências

Reforma e Modernização de Infraestrutura

200.000,00

200.000,00

Lídice da Mata

Institutto de Saúde Coletiva

Instrumental p/Ensino e Pesquisa

50.000,00

50.000,00

Lídice da Mata

Centro de Recursos Humanos

Instrumental p/Ensino e Pesquisa

50.000,00

50.000,00

Lídice da Mata

NEIM

Instrumental p/Ensino e Pesquisa

50.000,00

50.000,00

JutahyJunior

Hospital Universitário Prof Edgard
Santos

Instrumental p/Ensino e Pesquisa

500.000,00

499.990,00

Jorge Khoury

Instituto de Geociências

Ampliação da Infra-estrutura

150.000,00

150.000,00

Jutahy Junior
João Almeida
José Carlos Aleluia

Instituto de Geociências
Instituto de Geociências

Ampliação da Infra-estrutura
Ampliação da Infra-estrutura

300.000,00
1.200.000,00

300.000,00
1.200.000,00

Escola Politécnica

Ampliação da Infra-estrutura

500.000,00

500.000,00

4.500.000,00

4.499.301,79

Zezéu Ribeiro
Alice Portugal
Guilherme Menezes
Guilherme Menezes
Walter Pinheiro
JutahyJunior
Lídice da Mata
Félix Mendonça

TOTAL
Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento
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Evolução da Receita Orçada 1998 - 2008
R$1,00
Fonte

União

Ano

Orçamento

%

1998

228.469.737

90,20

1999

241.578.063

91,45

2000

282.088.985

89,10

2001

284.469.106

86,28

2002

327.790.802

2003
2004

Receita própria

Convênios

Total

%

UFBA

%

Valor(R$)

%

8.285.563

3,30

16.444.265

6,50

253.199.565

100

12.541.328

4,75

10.034.341

3,80

264.153.732

100

23.980.089

7,57

10.528.000

3,33

316.597.074

100

33.301.973

10,10

11.939.498

3,62

329.710.577

100

86,82

36.350.552

9,63

13.402.507

3,55

377.543.861

100

346.837.417

86,82

35.860.780

9,15

9.433.164

2,41

392.131.361

100

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

2008

670.997.117

108,86

150.546.888

24,43

22.201.839

3,60

843.745.844

100

Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento

Evolução do Orçamento Final do Tesouro por Grupo de Despesa 2004 - 2008
R$ 1,00
DESPESA
Pessoal
Ativos, Inativos e Pensionistas
Sentenças Judiciais
Outras Despesas Correntes
Benefícios 1

2004

2005

2006

Manutenção 3

427.037.316

467.372.955

497.459.378

577.242.165

361.269.420

424.156.410

466.322.920

483.062.399

550.901.828

1.849.050

2.880.906

1.050.035

14.396.979

26.340.337

38.530.845

45.601.766

50.710.925

62.504.814

60.329.699

11.171.279

11.919.054

11.936.679

11.640.359

11.589.771

1.572.398

1.533.768

2.603.300

2.589.781

2.485.260

3.448.402

3.835.966

24.626.186

31.076.465

36.267.408

42.674.938

43.021.190

80

16.466

21.578

68.717

49.004

3.100.000

300.000

Sentenças Judiciais
Emenda

130.000

Capital

2008

363.118.470

Assist, Médica Odontológica
Residência Médica 2

2007

8.406.185

6.657.480

19.359.433

18.080.831

39.283.687

Manutenção 3

243.075

200.000

1.023.073

10.567.118

11.049.309

Senteças Judiciais
Emenda 4

103.109

112.080

141.860

134.563

353.233

Total

8.060.001

6.345.400

18.194.500

7.379.150

27.881.145

410.055.500

479.296.562

537.443.313

578.045.023

676.855.551

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento

1 - Auxílios transporte, alimentação e pré-escolar
2 - Repasse através de Convênio com SESu-MEC, a partir de 2004.
3 - Orçamento + Convênios SESu-MEC no valor de R$ 3.985.351,00 em 2004, R$1.656.997,00 em 2005, R$1.480.109,00 em 2006,
R$3.152.727,00 em 2007 e R$2.022.468,00 em 2008.
4 - Em 2008 foram executadas emendas no valor de R$4.499.302,00
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Despesas de Funcionamento por Fonte
R$ 1,00

Fonte

Tesouro

Despesa

Própria

Sesu-Mec

Total

%

60.000

3.254.230

8,0

740.000

8.310.477

20,4

2.585.742

213.433

2.799.175

6,9

6.746.385

230.000

6.976.385

17,1

1.311.035

9.042.894

22,2

50.967

358.733

0,9

1.786

916.391

2,2

0

0,0

Água

3.194.230

Energia Elétrica

7.556.477

Telefone
Limpeza
Vigilância

7.677.939

53.921

Diárias

307.766

Passagens

914.605

14.000

Contratos
Exercícios Anteriores

856.642

27.135

568.000

1.451.777

3,6

Estudantil

878.010

764.442

4.100.980

5.743.431

14,1

1.344.407

534.987

1.879.395

4,6

32.062.203

1.447.238

40.732.889

100,0

Manutenção Predial *
Total

7.223.448

Fonte:PROPLAD/Setor de Orçamento

Receitas Diretamente Arrecadadas
2007-2008

R$ 1,00
2007

2008

Concursos

Receita

3.013.383

4.684.181

55,4

Expedição de Documentos

1.044.167

1.734.983

66,2

Receitas Patrimoniais

1.911.134

2.485.148

30,0

610.493

939.223

53,8

Cursos

7.701.784

5.165.215

-32,9

Outros

1.202.457

Estudos e Pesquisas

Serviços de Consultoria
Total

15.483.418

Var. %

1.682.462

39,9

3.005.341

0,0

19.696.554

27,2

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento

Evolução das Despesas Realizadas - Principais Serviços
R$ 1,00

Serviço

2004

2005

2006

2007

2008

Água

2.298.143

2.682.734

2.477.686

2.662.425

3.254.230

Energia

4.995.639

6.271.191

6.716.598

7.085.615

8.310.477

Limpeza

3.637.485

4.573.763

5.122.357

6.565.423

6.976.385

Telefone

1.847.903

1.914.069

2.369.234

2.673.990

2.799.175

Vigilância

6.210.845

7.012.001

7.929.653

9.041.193

9.042.894

Total

18.990.015

22.453.758

24.615.528

28.028.646

30.383.162

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento
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CONTRATOS

SUB
ELEMENTO

FONTE / DESPESA

339039.57

Manutenção de Rede

339039.47

Correios

339039.12
339039.17

Loc. de Máquinas e Equipamentos
Manut. Máquinas e Equipamentos

339039.16

Manut. Cons. Bens imóveis

339039.10

Aluguel

339030.01

Combustível

339035.01

Consultoria

339039.90

Radiobrás/Imprensa

339039.01

SEC

TESOURO

PRÓPRIA

CAPES

SESU-MEC

1.015.317
244.999

61.935

586.053 17.300
7.900
458.450,25
31.177
13.305
1.742.167

767.321

9.840

FNS

OUTROS

TOTAL

%

54.135

1.069.452

7,9

264

307.198

2,3

720.051
1606057,82

5,3
11,8

8.484.174

62,5

91.918

0,7

311

450.998

3,3

19.852

19.852

0,1

752.600

5,5

77.663

0,6

13.579.964

100,0

108.798
1.099.035,57
5.168.259

4.090

790.692 5.895

91.918
450.687
752.600
17.938 40.640
TOTAL

Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento

5.360.130 856.438

4.150
97.130

14.935
5.168.259

2.088.022 9.985
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18. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU POR
UNIDADES AFIINS
Contemplado no item 2.4
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