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1. PREFEITURA DE CAMPUS
Metas definidas para 2008
•

Implantação do MAGIC para controle e gerenciamento de ordens de serviços da PCU.

•

Criação de uma unidade de atendimento emergencial.

•

Implantação de novo organograma com o objetivo de promover a total integração na
PCU.

•

Desenvolver métodos para a melhoria da visão sistêmica dos técnicos envolvidos no
processo de gestão.

•

Requalificação dos procedimentos e dos servidores envolvidos nas atividades de
cotação, orçamento, compras, logística e almoxarifado.

•

Contrato de manutenção de áreas verdes e jardins e limpeza urbana nos campi da UFBA.

Avaliação das Metas
O MAGIC se tornou uma ferramenta importante na gestão das solicitações de serviço, tanto pra a
PCU quanto para os solicitantes. O acompanhamento on-line permite uma maior agilidade no
acompanhamento, pois a informação ao fica concentrada num único setor e como é compartilhado,
pode ser acessado por qualquer pessoa que tenha acesso ao sistema.
A unidade emergencial não foi instalada, pois esbarra na falta de equipamentos, material e
principalmente de mão de obra qualificada. A proposta para o próximo ano é capacitar a mão de
obra existente para ser fiscalizadora e não mais executora, passando a responsabilidade de
aquisição de material e execução dos serviços a empresa terceirizada, contratada através de
licitação.
A implantação do novo organograma, ainda em andamento, apresentou no final do ano 2008 uma
nova estrutura de trabalho, que exigiu modificações na forma como os processos administrativos são
executados. Uma das modificações importantes foi a criação da Assessoria da PCU responsável pelas
solicitações de serviço. A estruturação da assessoria, novamente esbarra na falta de equipamentos e
de mão de obra.
As obras executadas na UFBA são fiscalizadas por 01 membro da PCU, responsável da UFBA perante
a empresa, sendo responsável por garantir a execução do que foi proposto e das modificações
necessárias. Está sendo implantando um novo modelo de fiscalização multe setorial, onde a
responsabilidade é compartilhada. A divisa da fiscalização permite observar, no decorrer da
execução dos serviços, problemas específicos que para uma pessoa apenas seria difícil de perceber.
Procura-se implementar na PCU um software que atenda as necessidades dos diversos setores.
Existem diversos procedimentos que precisam ser interligados, como orçamento, acompanhamento
de contratos, almoxarifado, entre outros. Segundo o CPD, no próximo ano os sistemas serão
modificados, cabendo neste momento apenas esperar.
Até o final de 2008 a empresa responsável pela manutenção das áreas verdes ainda não havia
assumido os serviços.
Com todas as dificuldades, tem a PCU a responsabilidade pela manutenção, reforma e construção
das unidades da UFBA, indo contra as adversidades e procurando atender da melhor forma possível
todas as solicitações que nos chegam, a saber:
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Serviço

Solicitações Atendidas
Em 2007

Em 2008

Transporte

Não informado

4656

Carpinteiro

178

246

Encanador

359

362

Eletricista

441

662

Pedreiro

95

128

Pintor

51

62

Vidraceiro

49

59

Dados complementares
Quadro de Obras e Serviços 2007/2008
Nº

Licitação

Serviço

01

T.P. 01/07

Reforma do Lab.de Geologia, Farmácia e 2ª etapa do NEIM

02

T.P. 02/07

Reforma e ampliação do PROAE (Estudantil)

03

T.P. 03/07

1ª etapa da infra-estrutura do CAT em Vitória da Conquista

04

T.P. 04/07

Ampliação e reforma da SUPAC/SGC

05

C.P. 19/07

Construção do Pavilhão de Aulas I em Barreiras

06

C.P. 20/07

Construção do Pavilhão de Aulas I em Vitória da Conquista

07

C.P. 22/07

Construção do Pavilhão de Laboratórios em Santo Antônio de Jesus UFRB

08

C.P. 27/07

Construção do Pavilhão de Aulas II em Barreiras

09

P.E. 38/07

Reforma e/ou recuperação das coberturas da UFBA

10

P.E. 53/07

Reforma e ampliação do ICAD em Barreiras

11

P.E. 63/07

Reestruturação e manutenção da iluminação externa da UFBA

12

P.E. 64/07

Serviços de Infra-estrutura de voz e dados

13

P.E. 66/07

Modernização reestruturação das Subestações da UFBA

14

P.E. 71/07

Reforme e pequenos serviços de engenharia na UFBA
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15

P.E. 79/07

Reforma da Divisão de Material da UFBA

16

P.E. 80/07

Reforma da SAD e DCA

17

P.E. 84/07

Reforma do núcleo de percussão da Escola de Música/UFBA

T.P. - Tomada de Preço
C.P. - Concorrência Pública
P.E. - Pregão Eletrônico

Metas e definições para o ano de 2009
• Utilização do Magic para acompanhamento dos serviços terceirizados;
• Capacitação do corpo técnico e administrativo;
• Recuperação e adaptação das unidades da UFBA em face ao REUNI;
• Eficientização do sistema elétrico;
• Melhoria da Iluminação Pública e das Subestações de Energia;
• Aumento da segurança dentro e fora dos Campi da UFBA;

Ações
Dentre as ações implementadas nos anos de 2008 e 2007, podemos citar a utilização de Sistema online de acompanhamento de ordem de serviço (conhecido como Magic), como a mais abrangente,
pois permite que o solicitante acompanhe a execução dos serviços, podendo cobrar e avaliar. Tal
sistema exigiu dos funcionário um maior rigor na execução dos serviços, pois o seu supervisor sabe a
quantidade de atendimentos e tempo de sua execução.
Com a participação da UFBA no REUNI, foi necessário reformar e adaptar várias unidades a nova
realidade, que é o aumento da quantidade de cursos e vagas com qualidade e segurança. Nos
últimos anos a PCU tem feito grandes esforços para garantir a manutenção dos prédios existentes,
sem, contudo, fazer grandes intervenções devido a falta de recursos. Com o REUNI, a UFBA recebeu
uma injeção de recursos, que permitiu o início das reformas e adaptações a muito aguardada pela
comunidade acadêmica da UFBA. No ano de 2009 serão construídas novas unidades e adaptadas
outras para melhor atender às novas necessidades. É importante enfatizar que com aumento da
infra-estrutura, aumenta também o serviço de manutenção que é a principal tarefa da PCU.
O quadro da PCU é formado em grande parte por funcionários antigos e nos próximos cinco anos
terá seu efetivo reduzido a menos da metade, visto que muitos já estão em tempo ou próximos de
se aposentar. A PCU é formada por 60% de mão obra operacional, que segundo legislação tiveram os
seus cargos extintos após a aposentadoria. Dentro da nova realidade é necessário qualificar o
quadro efetivo e mudar o foco de executor para fiscalizador.
Na UFBA, assim como em outros órgãos públicos, a escassez de recursos vai de encontro as
necessidades de expansão e muitas vezes não supre as necessidades básicas, como contas de luz,
água, telefone, etc; por este motivo a UFBA vem ao longo dos anos implantando programas e
tomando medidas no sentido de reduzir as despesas continuadas. No passado foi criada a TELEUFBA,
para interligar as unidades da UFBA e reduzir as despesas com telefonia. Logo em seguida foi
implantado o projeto Água Pura que tem por finalidade reduzir o consumo de água e em 2009 será
implementado o Projeto de Eficiência Energética, para racionalizar a utilização de energia e reduzir
o consumo. Dente as ações do projeto de eficiência esta a substituição em longo prazo dos reatores
e ar condicionados, realocação das faixas de consumo, etc.
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A segurança muito criticada nos últimos anos, será no ano de 2009 sua a maior preocupação da
administração da PCU, dado ao fato da implementação dos cursos noturnos. Dentre as ações de
segurança está o aumento do efetivo na guarda, instalação de sistema de vigilância interno de TV
com cobertura de todas as unidades e a limpeza dos campi.

TELEUFBA
Metas definidas para 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integrar as Unidades restantes ao Sistema Teleufba (HUPES, PROEX, DCE)
Integrar Unidades remotas do CEAO e MAS através do Projeto Remessa
Mudança da Central Telefônica da Reitoria para nova sala.
Elaboração de projeto para atender as novas Unidades (REUNI)
Instalação do Sistema de Vigilância Eletrônica - CFTV
Implantar um Sistema de Tarifação do Sistema Telefônico

Ações realizadas em 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Construção dos novos dutos subterrâneos do Campus de São Lázaro.
Instalação da Central Telefônica da Unidade de Vitória da Conquista.
Unidades Integradas ao Sistema Teleufba em 2008: Direito.
Instalação de rede de voz e dados em diversas Unidades.
Atendimento de 851 solicitações de manutenção e instalação de rede interna de telefonia e
internet (contrato OI).
Manutenções Preventivas das Centrais Telefônicas.
Atendimento de 44 solicitações de manutenção de central telefônica (contrato OI).
Atendimento de 135 solicitações de programação de ramais e central telefônica.
Vistoria e fiscalização em obras de reforma e construção em diversas Unidades.
Suporte à SAD em relação à tarifação dos ramais e linhas telefônicas.
Fiscalização do contrato de telefonia com a OI.

9

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008

2. ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES
Os Conselhos Superiores da UFBA (Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e
Conselho de Curadores), ao longo do ano 2008, reuniram-se ordinária e extraordinariamente para
apreciação e deliberação acerca de assuntos acadêmicos, administrativos e financeiros da
Universidade afetos às respectivas competências, cujos principais destaques encontram-se adiante
apresentados e relacionados neste Relatório.
Do profícuo período analisado, é imprescindível ressaltar a atuação da UFBA em três direções
principais e distintas, embora intercaladas, responsáveis por um dinamismo institucional
significativo e mobilizador de grande parcela do seu contingente docente, técnico-administrativo e
discente para a consecução das correspondentes atividades.
A consolidação e ampliação da interiorização do ensino universitário foi uma delas, consubstanciada
no apoio constante ao processo de desenvolvimento dos novos campi, aprovando-se, ademais, a
proposta de transformação do Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável
(ICADS), do Campus de Barreiras, em sede de uma nova Universidade, a Universidade Federal do
Oeste da Bahia (UFOB).
A segunda linha de ação diz respeito à adoção das medidas necessárias à implantação do programa
REUNI, com profundos reflexos em toda a estrutura curricular da Graduação, além da relevante
expansão do número de vagas e criação dos cursos noturnos, da agregação, aos tradicionais cursos
de progressão linear, de duas outras modalidades de ingresso e graduação universitária, os
Bacharelados Interdisciplinares (B.I.) e Cursos Superiores de Tecnologia (CST), com a resultante
criação do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC) Professor Milton Santos, nova Unidade
Universitária da UFBA.
Uma terceira iniciativa institucional foi orientada no sentido da retomada das discussões e
aprovação do seu Plano Diretor, em pleno processo de aplicação, com a realização de licitações e
contratações de obras e reformas, devendo constituir-se num marco fundamental para o
planejamento físico e arquitetônico da Universidade.
Vale, ainda, destacar a criação do Instituto de Psicologia (IPsi) na condição de uma nova Unidade
Universitária da UFBA, para sediar o já existente Curso de Graduação em Psicologia, até então
vinculado a Departamento da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, adquirindo, desse modo, a
sua emancipação.
1. CONSELHO UNIVERSITÁRIO
1.1 Nº de reuniões: 22
1.2 Resoluções formalizadas
01/08 - “Introduz a legenda 1808 no brasão da Universidade Federal da Bahia e dá outras
providências.”
02/08 - “Dispõe sobre o processo de criação de Órgãos Complementares e dá outras providências”.
03/08 - “Altera a Resolução 01/97, e, consequentemente, o Regimento Geral da UFBA, no que
concerne aos prazos de inscrição dos concursos docentes da UFBA”.
04/08 - “Altera o nome da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia para Faculdade
de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia”.
05/08 - “Altera, em caráter excepcional e provisório, a Resolução 02/96, especificamente no que
concerne ao seu Art. 4º”.
06/08 - “Altera a Resolução 01/97, e, consequentemente, o Regimento Geral da UFBA, no que
concerne às normas para ingresso na carreira do Magistério Superior e dá outras providências”.
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07/08 - “Cria o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC) Professor Milton Santos e dá
outras providências”.
08/08 - “Cria o Instituto de Psicologia e dá outras providências”.
1.3 Outras discussões/deliberações
−

Escolha do Coordenador de Controle Interno da UFBA.

−

Retomada e prosseguimento do debate acerca da proposta preliminar do Plano Diretor da
UFBA, a partir da discussão e aprovação dos documentos “Estratégias para o Plano Diretor
dos campi da UFBA” e “Diretrizes para o Plano Diretor dos campi da UFBA”, seguindo-se-lhe
a compilação e aprovação de diversas propostas apresentadas, a apreciação e aprovação do
Programa de Investimentos, do Plano de Obras e Licitações 2008 e 2009 relativos ao referido
Plano Diretor da UFBA.

−

Aprovação da Prestação de Contas da UFBA 2007.

−

Discussão acerca da Assistência Estudantil na UFBA.

−

Discussão e aprovação do Sistema UFBA de Bibliotecas.

−

Apreciação e aprovação da criação e implantação da Universidade Federal do Oeste da
Bahia (UFOB).

−

Apresentação e debate sobre o Sistema UFBA de Saúde.

−

Discussão e aprovação do Regimento Interno do Colegiado de Graduação em Medicina.

−

Debates acerca da Segurança nos campi da UFBA, aprovação de um Plano de Segurança
Emergencial e avaliação da sua implementação.

−

Eleição do Substituto Eventual do Vice-Reitor para exercício em 2009, tendo sido eleito o
Professor Luís Edmundo Prado de Campos.

−

Discussão sobre a forma de atuação da UFBA no combate à dengue.

1.4 Títulos Honoríficos aprovados
“Professor Emérito”: Yeda de Andrade Ferreira, Roberto Figueira Santos, Fernando da Rocha Peres,
Armênio Costa Guimarães e Maria Thereza de Medeiros Pacheco.
“Doutor Honoris Causa”: Zélia Gattai Amado, Emílio Marcos Rodrigué, Juracy de Freitas
Mascarenhas, João Pequeno de Pastinha, Moniz Sodré de Araújo Cabral e William Saad Hossne.
2. CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
2.1 Nº de reuniões: 24
2.2 Resoluções formalizadas
01/08 - “Estabelece normas para ingresso nos Bacharelados Interdisciplinares e nos Cursos
Superiores de Tecnologia”.
02/08 - “Estabelece definições, princípios, modalidades, critérios e padrões para organização dos
cursos de graduação da UFBA”.
03/08 - “Regulamenta a organização e o funcionamento dos Bacharelados Interdisciplinares”.
04/08 - “Regulamenta o funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia na UFBA”.
05/08 - “Altera o Art. 6º e o § 2º do Art. 9º do Anexo I da Resolução 06/00”.
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2.3 Outras discussões/deliberações
- Discussão e aprovação do Calendário Acadêmico 2008.1 e 2008.2.
- Alocação de vagas docentes.
- Alteração ao Processo Seletivo 2009.
- Apreciação e aprovação da proposta de criação e implantação da Universidade Federal do Oeste da
Bahia (UFOB).
- Discussão e aprovação do Calendário Acadêmico 2009.1 e 2009.2.
- Distribuição de vagas docentes decorrentes do programa REUNI.
- Deliberação de encaminhamento, ao CONSUNI, de proposta de alteração à Resolução 01/97, no
que respeita a determinadas questões relativas a concurso docente.
- Apreciação e aprovação da proposta de criação do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências
(IHAC) Professor Milton Santos.
- Definição dos horários dos turnos de aulas em função da expansão do número de vagas e da
implantação dos cursos noturnos na UFBA.
- Escolha dos representantes titular e suplente do CONSEPE no Conselho Universitário.
- Alocação de vagas docentes da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
- Apreciação e julgamento de diversos processos relativos a recursos de estudantes.
2.4 Câmara de Ensino de Graduação
2.4.1 Nº de reuniões: 44
2.4.2 Nº de processos apreciados/julgados: 1274
2.4.3 Resoluções formalizadas
01/08 - “Estabelece limites para os processos de Revalidação de Diplomas de cursos de graduação
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, a serem admitidos anualmente
pela Universidade Federal da Bahia”.
02/08 - “Suspende a aplicação de provas do Processo Seletivo para Vagas Residuais de 2008”.
03/08 - “Estabelece normas para o funcionamento do curso de Licenciatura em Matemática a
Distância do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB”.
04/08 - “Dispõe sobre o pedido de trancamento de matrícula e de inscrição em componentes
curriculares pelos alunos da UFBA”.
2.5 Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa
2.5.1 Nº de reuniões: 33
2.5.2 Nº de processos apreciados/julgados: 335.
2.5.3 Resolução formalizada
01/08 - “Dispõe sobre mudança de nível de Mestrado para Doutorado e dá outras providências”.
2.6 Câmara de Extensão
2.6.1 Nº de reuniões: 8
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2.6.2 Nº de processos apreciados/julgados: 39.
2.6.3. Principais discussões/deliberações
- Recepção Calourosa 2008.
- Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão.
- Projeto Fronteiras do Pensamento: Circuito Internacional de Conferência.
- Implantação do Novo Sistema de Registro para Atividades de Extensão - SIATEX.
- Discussões acerca de proposta da criação e regulamentação dos Núcleos de Extensão Universitária.

3. CONSELHO DE CURADORES
3.1 Nº de reuniões: 03.
3.2 Principais discussões/deliberações
- Reeleição do Conselheiro Jonhson Santos para a presidência do Conselho.
- Apreciação e aprovação da Prestação de Contas da UFBA 2007.
- Escolha de um representante do Conselho de Curadores para o Conselho Social de Vida
Universitária (CSVU).
- Análise dos aspectos econômico-financeiros para a criação da Universidade Federal do Oeste da
Bahia (UFOB).
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3. UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
1. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008
1.1 Área Administrativa e de Informática
1. Execução do Projeto Elétrico; 2. Reforma o espaço da cantina; 3. Acompanhamento do
Planejamento Estratégico; 4. Conclusão da padronização das salas do 1º andar; 5. Criação do Setor
de Gestão de Pessoas; 6. Melhoria e manutenção da infra-estrutura da Escola; 7. Ativação do
Laboratório 2 de informática; 8. Construção do Centro de Convivência; 9. Reforma da área do
térreo; 10. Reforma da sala de aula nº 06, dotando-a de condições especiais na infra-estrutura; 11.
Inserção das dissertações e teses na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações/ BDTD; 12.
Reestruturação do espaço físico da biblioteca; 13. Continuidade da modernização da infra-estrutura
tecnológica; 14. Continuidade da disponibilidade do acervo de monografias e periódicos no
Pergamum; 15. Aquisição de 200 títulos de livros; 16. Aumentar o quadro funcional de apoio à
biblioteca para 2 assistentes administrativos; 17. Separar a rede local em administrativa e
acadêmica; 18. Capacitação dos funcionários do Nucinfo; 19. Melhorar as instalações físicas do
LAB1; 20. Concluir o PDI da EAUFBA; 21. Implementar correio eletrônico colaborativo no NPGA; 22.
Expandir rede local nas salas dos professores do 2º andar, rede do térreo e modificar rede do
NUGRAD; 23. Montar equipe do Núcleo de Informática; 24. Criar a intranet no www.adm.ufba.br
com aplicações gerenciais específicas; 25. Dar continuidade ao projeto do tabuleiro digital da
EAUFBA no térreo e 1º andar; 26. Concluir a implementação da vídeo conferência no 3º andar; 27.
Auxiliar o NUGRAD nas pesquisas de avaliações de Professores a cada semestre.
1.2 Núcleo de Graduação (NUGRAD)
1. Ampliação da Avaliação Institucional; 2. Discussão da Reforma Curricular no curso de
administração; 3. Fortalecimento do Programa de Capacitação docente Mestrado, Doutorado e PósDoutorado; 4. Articulação com os estudantes para revisão curricular do curso de administração.
1.3 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS)
1. Realizar Jornada Curricular para criação de curso de Doutorado Multidisciplinar e
Profissionalizante em Desenvolvimento e Gestão Social e revisão dos cursos de Mestrado e
Especialização; 2. Iniciar a terceira turma do Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e
Gestão Social; 3. Iniciar a segunda turma da Especialização em Gestão do Desenvolvimento e
Responsabilidade Social; 4. Iniciar a segunda turma do curso de Especialização em Desenvolvimento
Regional Sustentável na modalidade EAD; 5. Realizar pelo menos 10 projetos de pesquisa; 6.
Realizar 01 evento; 7. Realizar 06 Encontros CIAGS (palestras periódicas abertas ao público); 8.
Participar de pelo menos 02 eventos internacionais e 04 eventos nacionais; 9. Realizar novas
parcerias; 10. Manter o portal www.gestaosocial.org.br.
1.4 Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA)
Consolidação do Eixo Acadêmico do NPGA; Desenvolvimento do DINTER com a UDESC;
Aprofundamento da participação de docentes e discentes em eventos acadêmicos e apoio a maior
número de publicações por parte de docentes e discentes em veículos de destaque nacional e
internacional; Desenvolvimento do Curso de Especialização em Gestão Empresarial - Turma
Petrobrás; Aprofundamento da internacionalização do Programa de Pós-graduação; Construção de
sala para professores visitantes, nacionais e internacionais e racionalização do espaço da secretaria
do NPGA; Construção de sala para gestão do Curso de EAD do Banco do Brasil; Desenvolvimento do
Curso de Gestão Financeira na modalidade EAD com o Banco do Brasil; Aberturas de novos
conteúdos de cursos de Especialização; Redefinição do Mestrado Profissional.
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2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO
IMPLEMENTADAS
2.1 Área Administrativa e de Informática
A maioria das metas definidas para 2008 foi realizada ou está em processo de conclusão. Dentre as
não concluídas, segue justificativa, de acordo com a numeração dos itens acima: 1. Por questões
burocrática houve um atraso na execução do projeto elétrico, no entanto existe uma previsão de
conclusão do serviço para janeiro de 2009; 4. A finalização da padronização das salas de aula da
EAUFBA está dependendo apenas da mudança das cadeiras, sendo que as mesmas estão em processo
de compra; 7. Foi realizada a reforma no laboratório de informática 2, bem como confeccionadas as
bancadas, instalado ar condicionado, no entanto, por motivo de falta de recursos financeiros, não
foi possível a compra dos computadores, o que impossibilitou a ativação do referido laboratório; 16.
Foi feita a contratação de um profissional terceirizado para biblioteca e condicionada a liberação de
um novo funcionário assim que o CDH disponibilizasse, para esta Unidade, algum servidor aprovado
no último concurso público ocorrido; 17. Foi configurado, pelo suporte do CDP-UFBA, o Swith de
saída EAUFBA X Reitoria, para divisão da rede local em administrativa e acadêmica, no entanto a
efetivação da referida divisão está prevista para 1º semestre de 2009; 19. Foi instalado o projetor
fixo e ar condicionado do tipo split no LAB1, feita pintura e reforma nas cortinas, no entanto a
compra de novos computadores não foi possível devido à falta de recursos financeiros; 25. Foram
passados os cabos de rede para aguardar a implementação do projeto do tabuleiro digital do 1º
andar em 2009.
No que concerne às metas não atingidas, segue as justificativas, conforme os itens descriminados no
tópico 1.1.: 5. Não foi criado o Setor de Gestão de Pessoas em virtude da carência de pessoal para
gerir o referido setor; 8. Foi aprovada a Emenda Parlamentar para a construção do Centro de
Convivência, estamos no aguardo da liberação do recurso para iniciar os trâmites necessários; 9.
Não foi realizada a reforma do térreo em virtude da falta de patrocínio para realização da mesma;
18. Não houve curso para capacitação dos funcionários do NUINFO, porém com novas experiências
foram adquiridos novos aprendizados; 20. O PDI da EAUFBA existente atendia as demandas de 2008,
porém para 2009 faz-se necessário a elaboração de um novo PDI para atender as novas tecnologias;
24. O projeto de criação da intranet no www.adm.ufba.br com aplicações gerenciais específicas, foi
suspenso em função de um possível alinhamento tecnológico com Planejamento do CPD-UFBA,
discutido em reunião; 27. Por questões administrativas não houve pesquisas de avaliações de
professores nos semestres de 2008.
2.2 Núcleo de Graduação (NUGRAD)
1. Por questões de falta de reuniões sistemática com os envolvidos não foi possível ser realizada a
ampliação da avaliação institucional; 2. Foi aprovado internamente a Reforma curricular do Curso
de Administração, sendo que a mesma está em processo de aprovação na Câmara de Graduação; 3.
Dois professores concluíram o Pós-Doutorado e um professor está cursando o Doutorado. 4. Houve a
participação do Diretório Acadêmico na discussão para revisão curricular do curso de Administração.
Além das metas estabelecidas em 2008, outras atividades foram desenvolvidas a saber: Implantação
do currículo do Curso de Secretariado Executivo; Elaboração de Relatório para Renovação do
Reconhecimento do Curso de Secretariado, pelo MEC, para o ano de 2009.
2.3 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS)
1. Foram realizadas duas oficinas com o corpo docente. Estas oficinas foram muito importantes para
reflexão sobre o curso de Mestrado, estimulando possíveis adaptações no currículo já existente e
nos ajudando a repensar uma nova turma, além de impactar nas discussões sobre o curso de
Doutorado — que será amadurecida em 2009 — e sobre a Graduação Tecnológica em Gestão Pública
e Gestão Social, cujo projeto por elaborado e aprovado em 2008; 2. A terceira turma do Mestrado
Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social foi iniciada em 17/11/2008; 3. Devido às novas
regras da UFBA, que impedem que cursos de pós-graduação abertos ao público (turmas abertas)
sejam pagos, não foi possível iniciar a segunda turma da Especialização em Gestão do
Desenvolvimento e Responsabilidade Social; 4. Projeto da segunda turma do curso de Especialização
em Desenvolvimento Regional Sustentável na modalidade EAD aprovado na UFBA e pelo BB,
aguardando-se apenas a liberação dos recursos financeiros para início do curso em 2009; 5. Em
2008, estiveram vigentes 29 projetos de pesquisa no âmbito do CIAGS; 6. Realizamos a Oficina de
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Elaboração de Casos para Ensino, conduzido pela Profa. Sylvia Roesch (LSE/Inglaterra), no dia
05/09/2008, com duração de 04 horas. O evento foi aberto ao público; 7. Foram feitos convite a
palestrantes externos. Foram realizados apenas 02 encontros CIAGS devido à realização de outros
eventos maiores, não previstos anteriormente, como a oficina de elaboração de casos para ensino e
o curso de Sustentabilidade e Geração de Recursos; 8. Foi dado suporte aos pesquisadores para
participação em eventos, o que ocorreu conforme previsto; 9. Contatos com potenciais apoiadores
do PDGS. Foi renovada parceria com a Petrobras e o Banco do Brasil, além de firmarmos parceria
com o SEBRAE; 10. O portal www.gestaosocial.org.br continua no ar, sendo periodicamente
atualizado.
2.4 Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA)
Todas as metas previstas para 2008 foram alcançadas com exceção das três últimas, sobre as quais
vale a pena discorrer. Assim, o curso de Gestão Financeira - EAD com o Banco do Brasil não foi
iniciado por absoluta falta de decisão do Banco. Montamos uma equipe, inclusive contratando uma
profissional externa, definimos espaço apropriado, fizemos contato com outras universidades para
instalação de plataforma de trabalho e outras medidas foram tomadas, mas o Banco não decidiu
nada. Por conta de uma indefinição jurídica a respeito da cobrança de cursos de especialização na
UFBA houvemos por bem não abrir novas turmas de Especialização, a não ser aquelas que já
estavam com processo de seleção concluído, professores contactados, agendas estabelecidas
criando, portanto, expectativas no alunado e nos docentes que não podiam ser contrariadas. O
mesmo se aplica as turmas institucionais onde houve um grande investimento de energia de
contatos institucionais para viabilização de cursos na área de Saúde, vitais para a sociedade e para o
Estado da Bahia. Quanto á última meta, iniciamos na parte final de 2008 contatos para a redefinição
do MPA redirecionando-o para contratos institucionais, havendo a possibilidade de início em 2009 de
cursos com SENAI/CIMATEC, FIOCRUZ/LACEM e UEFS. Quanto às metas alcançadas vale destacar que
neste ano o NPGA obteve o maior número de trabalhos aceitos em toda sua existência (41 trabalhos)
no EnANPAD, maior e mais importante evento da área, sendo asseguradas as condições financeiras
para a apresentação dos mesmos por docentes e discentes, o que vai repercutir na qualidade do
ensino.

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Núcleo de Graduação (NUGRAD)
Planejamento e execução do Curso para Reforço em Inglês, para os alunos de secretariado,
ingressos em 2008.2.
3.2 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS)
•

Enfoque interdisciplinar nas disciplinas do Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e
Gestão Social e da Especialização em Gestão do Desenvolvimento e Responsabilidade a
partir da participação de dois ou mais professores com formações distintas;

•

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

•

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

•

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

•

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

3.3 Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA)
As ações desenvolvidas ao longo de 2008 se referem à conclusão do ciclo completo da primeira
turma que entrou no sistema de eixo acadêmico em 2007, e que concluiu a qualificação em meados
de 2008. Este processo se mostrou muito rico no sentido de aprofundar e exigir mais dos alunos que
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acabaram respondendo de maneira positiva: 2 alunos fizeram progressão do mestrado para o
doutorado, 3 tiveram uma segunda chance por não terem alcançado a média exigida e os alunos
mestres confirmaram a entrada no doutorado.
Trabalhos de Conclusão do NPGA em 2008: Mestrado Acadêmico: 19 dissertações; Mestrado
Profissional (Curso de Pós-Graduação em Gestão Executiva): 39 dissertações; Doutorado: 4 teses
Cursos de Especialização (Programa CPA - Capacitação Profissional Avançada): foram oferecidas 11
turmas de especialização em diversos cursos sendo 9 abertas e 2 fechadas com funcionários da
secretaria Nacional de Segurança Pública e uma com a SESAB, havendo ainda em andamento 1
turma em parceria com a SESAB e 2 com a SENASP e 7 turmas abertas. Turmas concluídas: 31 alunos
em ADM, 25 em Gestão de Pessoas e 22 alunos em Administração Hospitalar.
Produção Bibliográfica: 25 Artigos publicados em Periódicos Nacionais e 05 internacionais; 11
Capítulos de Livros; 01 Livro no prelo; 08 Textos em Jornais; Trabalhos Completos Publicados em
Anais dos Congressos: ANPAD: 41; EnAPG: 11; ENGEMA: 02; Trabalhos publicados em Outros
Congressos nacionais e Internacionais: 23; Resumos publicados em Anais em Congressos: 12;
Resumos Expandidos publicados em Anais de Congressos: 07; Artigos aceito para publicação em
revistas nacionais e internacionais: 08.

4.DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
4.1 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS)
Residência Social; Busca pela promoção da interdisciplinaridade; Atividades em EAD; Visita da
CAPES ao curso de Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social; Aprovação do Projeto do Curso de
Graduação Tecnológica em Gestão Social e Gestão Pública.
4.2 Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA)
O processo acima descrito demanda uma maior participação e engajamento dos professores no
ensino e pesquisa, bem como a inserção de todos os professores da pós-graduação, segundo
maneiras diferenciadas, expressa o compromisso da pós—graduação com o desenvolvimento da
graduação. O envolvimento de professores na construção de uma proposta dentro do Reuni para um
curso novo de graduação indica a preocupação dos docentes da pós com os destinos da graduação,
com a expansão e revitalização desta bem como com um maior compromisso social.

5. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA
5.1 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS)
Gestão de Instituições de Ensino Superior e Formação em Administração; Inovação na Gestão
Municipal no Brasil: uma Aproximação Teórica e Empírica; Perfis da Gestão do Desenvolvimento
Sócio Territorial e Interorganizações; Identidade e Gestão Cultural; Internet, Governo Eletrônico e
Sociedade Civil no Brasil: Realidades, Possibilidades e Limites da Democracia; Mapeamento de Ações
de Responsabilidade Social na Bahia; Geração de Indicadores de Desenvolvimento Social por Meio da
Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados; Autonomia & accountability: redefinindo padrões
na regulação de serviços públicos; Mapeamento de Organizações e Interorganizações Sócioprodutivas do Estado da Bahia - Tradições, Inovações e Desenvolvimento Social; Maricultura Familiar
Solidária no Baixo Sul Baiano - MARSOL; Solidariedade e justiça social: a ação dos gestores de
organizações não-governamentais; Capital social, solidariedade e justiça: a percepção dos atores
nas organizações do Estado e da sociedade civil; Desenvolvimento Local Participativo na
Comunidade de Santa Luzia em Simões Filho - Bahia; Ação Cidadã; Ação Coletiva e Justiça Social
Global: o Engajamento e a Práxis da Ação Social em Escala Transnacional; Comunidades de prática
como bases da aprendizagem em processos de desenvolvimento sócio-territorial; Gestão da
Diversidade Cultural — os Mundos da Petrobrás; Globalização e Contestação: Organizações
Reticulares e Gestão Transnacional do Fórum Social Mundial; Incubadora de Núcleos Produtivos
Associativos de Confecções para o Desenvolvimento Sócio-territorial na Península de Itapagipe;
Modelo de Monitoramento e Avaliação de Experiências de Desenvolvimento Sócio-Territorial: os
Casos de Residência Social dos Cursos de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social da
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UFBA; Projeto Eco-Luzia II - Rede de Economia Solidária; Qualidade Ambiental das Águas e da Vida
Urbana em Salvador; Gestão de Empreendimentos Culturais e Criativos; Cooperação e Propensão ao
Empreendedorismo: Vicissitudes nos APLs do Estado da Bahia; Economia Solidária como Modalidade
de Tecnologia Social para Geração de Trabalho e Renda: Implicações e Desafios Estratégicos para o
Desenvolvimento Local Sustentável; Metodologias não Convencionais para o Ensino e a Prática em
Gestão Social; Avaliação de Políticas Públicas; Maestria em Artes e Ofícios Populares: Mapeamento
dos Mestres-artesãos e seus Saberes Populares no Território do Sisal/BA; Inovação no Modelo de
Polícia Comunitária: Uma Perspectiva de Segurança Integrada e Cidadã.
5.2 Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA)
Gestão da Tecnologia, Inovação e Competitividade; Gestão de Instituições, Finanças e Políticas
Públicas; Poderes Locais, Organizações e Gestão; Ensino e Aprendizagem; Globalização, Política e
Modelos de Gestão Internacional. Essas linhas de pesquisa abrigam um número apreciável de
projetos de pesquisa desenvolvidos por professores e seus orientandos a partir de onde são gerados
artigos para apresentação em congressos e encontros bem como para publicação em veículos de alta
credibilidade na área.

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


Seminários, Palestras: Metodologia de Ensino.



Consultoria: Serviços de Informática; Plano Diretor Urbano dos municípios: Aratuípe,
Aurelino Leal, Gongogi, Itagibá, Nova Ibiá, Teolândia, Muniz Ferreira, Jaguaripe.



Treinamento: Curso em Planejamento Estratégico; Curso em Gestão de Processos; Curso em
Gestão Estratégica em BSC; Curso em Licitação e Contratos Administrativos; Curso em
Elaboração de Contratos, Convênios e Prestação de Contas; Curso em Estratégias de
Pesquisas em Fontes de Informação Eletrônica; Curso em Gestão de Projetos - Fundamentos;
Curso de Redação Empresarial; Curso em Relações Interpessoais; Curso de Técnicas de
Redação; Curso em Supervisão e Liderança; Curso de Habilidades e Técnicas de Negociação;
Curso em Gestão de Contratos e Aspectos Trabalhistas; Curso em Contabilidade Básica;
Curso em Introdução e Administração de UNIX; Curso em Processo Decisório Estratégico;
Curso em Planejamento Tributário; Curso em Retenção de Tributos Municipais; Curso em
Formação de Preço com enfoque no BDI; Curso em Retenção de Tributos Estaduais e
Federais; Curso em Contabilidade Geral; Curso em Análise Financeira e Contábil; Curso em
Contabilidade e Legislação Tributária; Curso em Gestão de Pessoas; Curso em Gestão de
Finanças; Curso em Planejamento Estratégico e BSC.

6.2 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS)


Encontros CIAGS: (a) 01 encontro em 17/11/2008 intitulado “Contemporaneidade, gestão e
seus desafios nas perspectivas da ética, da estética e da razão/instrumentalidade”, com os
palestrantes Daniel Peres (Fac. de Filosofia/UFBA) e Eduardo Davel (Teluq/UQAM) e o
debatedor Marcus Alban (EA/UFBA). Local: SEBRAE/Bahia. Aberto ao público; (b) 01
encontro em 12/09/2008 sobre Avaliação de Políticas Públicas com o Prof. Dr. Roberto
Wagner, Diretor Adjunto do Sistema de Avaliação no Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome/Governo Federal;



01 turma do Curso de Extensão em Responsabilidade Social Empresarial e Gestão do
Desenvolvimento Local em parceria com a Petrobras, com duração de 102 horas/aula. Em
2009, estão previstas mais 03 turmas;



Lançamento
do
NAU
Jornal
da
Residência
Social
(http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/rs), alinhado ao universo metafórico das
grandes viagens de descoberta, aberto a residentes sociais estudantes de graduação e pósgraduação, além de gestores das organizações que acolhem experiências de Residência
Social.
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7. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE
7.1 CIAGS (Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social)


Curso “Sustentabilidade e Geração de Recursos”;



Aula Inaugural do Mestrado Multidisciplinar e Profissional em Desenvolvimento e Gestão Social;



Oficina Espaço Aberto para Trocas: Como você vence os paradoxos da participação social em
contextos de exclusão extrema?



Oficina de Construção de casos para ensino;



Curso de Extensão Petrobras - Curso de Extensão em Gestão da Responsabilidade Social
Empresarial e Desenvolvimento 2008;



Apresentação do PDGS- Programa de Desenvolvimento e Gestão Social à Comissão de Avaliação
da CAPES;



Apoio institucional ao evento SEMANA DO CONSUMO CONSCIENTE - Vida em Transformação;



Apoio institucional ao evento II Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social (II
ENAPEGS), em Palmas/TO;



Seminário Incerteza e Complexidade em Avaliação de Políticas Públicas.

7.2 Núcleo de Graduação (NUGRAD)


Seminário “Liderança e poder nas organizações”.

7.3 Núcleo de Pesquisa sobre Gestão Empresarial


I Fórum de Gestão de Empresas Familiares.

7.4 Núcleo de Estudo e Conjunturas em Administração (NEC)


II Seminário de Administração Política.

7.5 Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA)
I Debate acadêmico sobre Prevenção e combate à corrupção. NPGA/EA-UFBA & CGU-Bahia.
Novembro 2008 Palestrantes: Humberto Falcão Martins - UnB; José Antonio Gomes de Pinho NPGA/EAUFBA; Francisco Carlos da Cruz Silva - Chefe da Controladoria Geral da União na Bahia CGU/BA; Mediador: Reginaldo Souza Santos.
Fórum de Inovação Bahia FGV EAESP - UFBA: Organizadores: Escola de Administração de Empresas
de São Paulo (EAESP) e a Escola de Administração da UFBA (EAUFBA) e Núcleo de Pós-graduação da
Escola de Administração da UFBA - NPGA. Participação da Associação Baiana pela Gestão
Competitiva (ABGC); Câmara Americana de Comércio da Bahia - Amcham Bahia; Suzano Papel e
Celulose;
ABERJE
Capítulo
Bahia;
Sociedade
Baiana
de
Gestão
Competitiva
SBGC;
FAPESB;
Ford
Motors
do
Brasil;
IRT;
Wal
Mart
Coordenação: Claudio Cardoso (EAUFBA).
Estruturando a Inovação na Pequena e Média Empresa: Equipe da Brain - Brasil Inovação
Moderador: Eduardo Fausto (EAUFBA).
Workshop: Políticas Públicas e Desenvolvimento Turístico: Análise comparada dos modelos de
governança: Brasil - Espanha. O caso de Andaluzia (Málaga na Espanha). Professores
Organizadores: Marcus Alban - NPGA/EAUFBA; Elisabeth Loiola - NPGA/EAUFBA; Enrique Torres Economia, UMA (Univ. de Málaga); Ma. Ángeles Rastrollo - Administração, UMA (Univ. de Málaga).
Ensino como Instrumento de Qualidade e Eficiência na Gestão da Saúde. Conferencista: Dr. André
Guanaes. Organização: Rede Inovarh/NPGA/EAUFBA.
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Seminário Acreditação Hospitalar: Metodologia que garante a melhoria da gestão dos processos
da instituição. Conferencista: Jaqueline Canuto. Organização: Rede Inovarh.
Palestras
"Planejamento Governamental" - Palestrante: Carlos Ramos Peixoto (Secretaria de Planejamento
do Estado da Bahia). Realização: MPA.
Debate: MAIO DE 68 : Dos 40 anos do levante juvenil às leituras do mundo contemporâneo:
"Sejamos realistas; demandemos o impossível!" - diversos professores do NPGA e convidados.
Realização: Labmundo/NPGA/EAUFBA.
“Crise Americana e Economia Internacional” - Palestrante: Prof. Dr. Carlos Aguiar Medeiros (IEUFRJ). Debatedor: Prof. Dr. Paulo Antonio de Freitas Balanco (FCE/UFBA). Mediadora: Profª Dra.
Maria Teresa Franco Ribeiro. Realização: NPGA/EAUFBA.
O Valor do Indivíduo: A experiência da comunicação interna nas organizações. Política de
recursos humanos e comunicação interna, na ótica de grandes empresas. Realização: Curso de
Especialização em Gestão da Comunicação Organizacional Integrada - CPA/NPGA.
A Gestão do Futuro e o Futuro da Gestão. Palestrante: Jean François Chanlat (Paris Dauphine).
Realização: CIAGS e NPGA.
MERCOSUL e UNASUL: complementares ou não? Palestrante: Embaixador Juan Pablo Lohlé
(República Argentina).Realização: Câmara Americana de Comércio (Seção BAHIA) e o Laboratório de
Análise Política Mundial (LABMUNDO).
O Valor do Indivíduo: A experiência da comunicação interna nas organizações. Política de
recursos humanos e comunicação interna, na ótica de grandes empresas. Realização: Curso de
Especialização em Gestão da Comunicação Organizacional Integrada - CPA/NPGA.
Aula Inaugural do II Curso de Administração Hospitalar e Serviços de Saúde.
Tema: Interfaces da Gestão Hospitalar. Conferencista: Prof. Dr. Hugo Ribeiro Júnior - Diretor Geral
do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos.
"O regionalismo sul-americano numa perspectiva brasileira: evolução, perspectivas e desafios
da integração regional". Conferência com o diplomata Paulo Roberto de Almeida. Realização:
LABMUNDO - NPGA
Novas Estratégias, Processos e Recursos de Aprendizagem usando novas Tecnologias de
Informação e Comunicação. Palestrante: Luis Roque Klering (PPGA/EA/UFRGS). Realização: UFBA,
CIAGS, NPGA.
O papel dos países emergentes na governança do clima. Palestrante: Philippe Le-Prestre
(Université Laval - Québec). Realização: LABMUNDO - NPGA
A Gestão do Futuro e o Futuro da Gestão. Palestrante: Jean-François Chanlat. Professor titular e
Diretor do Centro de Pesquisa Em Gestão e Organizações da Universidade de Paris. Realização:
UFBA, CIAGS, NPGA.
O regionalismo sul-americano numa perspectiva brasileira: evolução, perspectivas e desafios da
integração regional. Diplomata e Prof. Dr. Paulo Roberto de Almeida. Realização:
LABMUNDO/NPGA.
I Seminário sobre responsabilidade Social e publicação do Balanço Social em instituições de
Saúde. Conferencistas: Darkles Oliveira - Gerente de Comunicação Institucional Região Nordeste
(PETROBRAS) - Laura ZIller - Vice-Presidente Executiva do Hospital São Rafael; Ana Calazans Assessora de Comunicação Obras Sociais Irmã Dulce
“O papel dos Países Emergentes na Governança do Clima”. Palestrante: Prof. Dr. Philippe LePrestre - Departamento de Ciência política da Université Laval no Québec - Canadá. Realização:
Labmundo/NPGA/EAUFBA.
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8. INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA
8.1 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS)
Vinda do Pesquisador visitante Prof. Dr. Eduardo Davel (Teluq/UQAM - Canadá); Residências Sociais
dos Estudantes de Mestrado fora do país (Canadá; Inglaterra; Portugal; Chile; França; Índia);
Participação e apresentação de trabalhos em eventos internacionais (VII Conferência da
International Society for Third Sector Research, em Barcelona; Standing Conference on
Organizational Symbolism, em Istambul; First ISA Forum of Sociology - Sociological Research and
Public Debate, em Barcelona;) e nacionais (ENANPAD; ENEPQ; VI Encontro da ABCP; JORNADA PRÉALAS - ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE SOCIOLOGIA); Parceria com o PPGA/UFRGS para
intercâmbio de conhecimento e tecnologia de EAD.
8.2 Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA)
Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique - Conservatoire Nationale des Arts et
Métiers; Universidade de Paris X (Nanterre); Universidade de Paris Dauphine; Rede ALFA AMELAT XXI
da União Européia; Instituto de Estudos Políticos de Paris; Instituto de Relações Internacionais (IRI)
da PUC-RJ; Universidad de Colima (México); Duke University; Universidade Complutense de Madri.
Convênios, Cooperações e Parcerias: Dinter/EAUFBA/UDESC; Parceira SENAI/CIMATEC; Projeto
CAPES/COFECUB; NPGA/DESENBAHIA.

9. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE
Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS)
SETRE/Governo da Bahia; Banco do Brasil; Petrobras; FAPESB - Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia; CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico; PPGA/UFRGS.

10. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009
10.1 Área Administrativa e de Informática
1. Conclusão do Projeto Elétrico; 2. Substituição das cadeiras das salas de aula do 1º andar; 3.
Criação do Setor de Gestão de Pessoas; 4. Ativação do Laboratório 2 de informática; 5. Construção
do Centro de Convivência; 6. Reforma da área do térreo; 7. Inserção do acervo de periódicos,
dissertações, teses e monografias recebidas por doação na Base Pergamum da Bilbioteca; 8.
Capacitação do corpo técnico; 9. Avaliar os serviços da Biblioteca junto com o usuário para
promover serviços que atendam expectativa deste público; 10. Aumentar o quadro de pessoal e
substituir o balcão de atendimento na biblioteca; 11. Realizar inventário do acervo da biblioteca;
12. Criar condições para alimentar o módulo ICAP; 13. Separar a rede local em administrativa e
acadêmica; 14. Substituição dos computadores do LAB; 15. Fazer novo PDI da EAUFBA; 16.
Implementar ferramenta de comunicação da Escola; 17. Expandir rede local nas salas do térreo; 18.
Dar continuidade a intranet no www.adm.ufba.br com aplicações gerenciais específicas alinhada as
aplicações do CPD-UFBA; 19. Dar continuidade ao projeto do tabuleiro digital da EAUFBA, térreo e
1º andar; 20. Implementação da vídeo conferência em todas as salas de aulas da EAUFBA; 21.
Auxiliar o NUGRAD nas pesquisas de avaliações de Professores a cada semestre; 22. Migrar as
aplicações Web do NPGA/MPA para os servidores da UFBA; 23. Implementar software livre para
aplicações de videoconferência na EAUFBA; 24. Estreitar relações de parceria entre a EAUFBA e a
RNP (Rede Nacional de Pesquisa) na aplicação da ferramenta de videoconferência da RNP; 25.
Comemoração dos 50 anos da Escola.
10.2 Núcleo de Graduação (NUGRAD)
1. Efetivação da avaliação institucional de maneira constante; 2. Implantação da Reforma Curricular
do curso de administração; 3. Reestruturação do corpo administrativo do NUGRAD; 4. Discussão para
uniformização seqüencial do conteúdo das disciplinas por linha de conhecimento.
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10.3 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS)
Realizar pelo menos 10 projetos de pesquisa; Realizar o evento “XI Colóquio Internacional de Poder
Local”; Realizar 06 Encontros CIAGS (palestras periódicas abertas ao público); Participar de pelo
menos 02 eventos internacionais e 04 eventos nacionais; Realizar novas parcerias; Manter o portal
www.gestaosocial.org.br; Implantação do Curso experimental de Tecnólogo em Gestão Social e
Gestão Pública; Aprovação do Projeto de Doutorado em Desenvolvimento e Gestão Social; Reforço
aos eixos de pesquisa do Programa: Gestão Pública de Programas Sociais, Gestão Cultural, Gestão
Ambiental; Avaliação de Políticas e Programas Sociais: Expansão para o Estado e região nordeste;
Revista Eletrônica (cadernos gestão social).
10.4 Núcleo de Pós-Graduação em Administração
1) Edição de um livro com artigos dos professores do NPGA, resultantes dos projetos de pesquisa dos
mesmos para comemoração dos 25 anos do NPGA completados em 2008; 2) Aprofundamento da
internacionalização do Programa de pós-graduação incentivando e garantindo a participação em
eventos com trabalhos aceitos por docentes e discentes; 3) Elevar o número de publicações
nacionais e internacionais em revistas e congressos Qualis A; 4) Mestrado Profissional: Consolidar o
modelo de parceria institucional e semi-públicos (SENAI CIMATEC) e desenvolver a parceria com
organismos públicos (Fiocruz e SESAB) 5) Projetos de colaboração: Estabelecer programa de
colaboração com IBMEC - SP no âmbito do Proadm; 6) Dinter: criar as condições para a recepção dos
alunos oriundos da ESAG - UDESC nas instalações do NPGA; 7) Reabertura de turmas do CPA
promovendo uma revisão da estrutura desses cursos bem a criação de novos cursos em áreas até
agora não contempladas (Logística, por exemplo); 8) Reativação do GT- Finanças, que se reuniu
algumas vezes ao longo de 2007 mas que não teve andamento por uma série de razões; 9)
redefinição da estrutura de comunicação do NPGA.

ESCOLA DE ENFERMAGEM
Em janeiro de 2008, as docentes da Escola de Enfermagem iniciaram as articulações com as
Unidades da área de Saúde da UFBA para efetivação do Edital de Convocação Nº. 13/2007 de
11/12/2007 do Ministério da Saúde e Ministério da Educação que se trata do Programa Nacional de
Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-Saúde e conseguiram agregar seis (6) cursos:
Enfermagem, Odontologia, Nutrição, Farmácia, Fonoaudiologia e Psicologia, em parceria com as
Secretarias de Saúde do Estado e do Município de Salvador. Foi, então, elaborado o projeto,
encaminhado e aprovado com êxito, conforme a Portaria Nº. 7, homologado em 27 de março de
2008, pela SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE com financiamento
total de R$4.724.000,00. Dentre outras atividades, a Escola deu continuidade às metas
estabelecidas para a gestão quadrienal que serão descritas a seguir:
1. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008
1) Implantar o novo currículo de Graduação em Enfermagem em 2008.2;
2) Elaborar Projeto Institucional Edital PRÓ-SAÚDE MS, juntamente com outras Unidades da área de
Saúde;
3) Manter transparência administrativa, seguindo a instrução normativa da Controladoria Interna da
UFBA e da Geral da União;
4) Reformar os pisos do 2º andar, 5º andar, capela, banheiros do 2º andar e as salas do subsolo;
trocar todo bloco de vidros das paredes da Unidade; reestruturar a rede do sistema hidráulico e
elétrico da Unidade e trocar telhados com apoio dos projetos, convênios e da Prefeitura do Campus;
5) Elaborar o projeto de modernização do Centro de Tecnologia, em convênio com a Secretaria
Estadual de Saúde da Bahia (SESAB);
6) Continuar a modernização e reestruturação dos Grupos de Pesquisa;
7) Efetuar a transferência da Biblioteca da EEUFBA para a Biblioteca setorial e redimensionar o
espaço atual para o Centro de Tecnologia;
8) Criar estratégias para aperfeiçoar o trabalho de Recursos Humanos com apoio da PRODEP;
9) Efetivar o projeto de criação da área de convivência para a comunidade da EE;
10) Concluir a primeira fase de organização dos arquivos e do Museu da Unidade e re-planejar a
segunda fase;
11) Programar Atividades de Ensino à Distância junto com a SESAB;
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12) Organizar as salas do subsolo para os Cursos de Pós-Graduação, com re-integração do espaço
disponibilizado para o projeto Bahia Azul/Instituto de Saúde Coletiva;
13) Revisar a Infra-estrutura;
14) Criar mecanismos para aumentar a produção científica;
15) Definir estratégias para a efetivação da proposta do REUNI/EEUFBA na Congregação e nos
Conselhos Superiores;
16) Organizar seminário de avaliação Institucional (Colegiado de Graduação);
17) Concluir a revisão do Regimento Interno da Unidade;
18) Implementar e contribuir com a realização de seminários nacionais e internacionais promovidos
pela Unidade e pela Universidade;
19) Programar abertura de Concurso público para Docente;
20) Programar e efetuar a eleição da diretora e vice-diretora para a Gestão 2009-2013;
21) Solicitar a desocupação da área ocupada pela Procuradoria Jurídica da União no espaço da
Unidade para ampliação de salas de aulas dos Cursos de Strictu-Sensu;
22) Manter o controle de tratamento de cupim;
23) Acompanhar a efetivação de controle de Segurança através do Projeto REUNI com a implantação
de sistemas de segurança no Campus de Canela e reinstalação de sistema de controle de fluxo das
pessoas na Unidade.
2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NÃO
IMPLEMENTADAS
Foram implementadas as seguintes ações visando o alcance das metas: conseguimos realizar a meta
Nº. 2, Pró-Saúde, tendo como ação principal a elaboração do projeto, aprovação pelo MS,
adequação e instalação e implementação do Projeto, sob a coordenação desta Unidade, o que será
aplicado em três (3) anos. Quanto à transparência Administrativa, meta Nº. 3, a Unidade teve o
encaminhamento de seus processos, tais como: regularização da pendência do Curso de Auxiliar de
Enfermagem da Escola Técnica da SESAB; registros de projetos não cadastrados e controle de
equipamentos adquiridos e alienados na UFBA; atualização dos Convênios e outros. Reforma da
capela e dos banheiros do subsolo e do 2º piso, reestruturação das salas do 5º andar ocupados pelos
Grupos de Pesquisa, como consta na meta Nº. 4, foram realizadas. Na meta Nº. 5, destacam-se
como ações: elaboração e aprovação do projeto de modernização do Centro de Tecnologia,
encaminhamentos, contatos e consolidação de parceria com a SESAB, com a assinatura de convênio
e encontra-se aguardando a liberação de recursos para implementação do mesmo. A meta Nº. 6
contou com ações especificas dos grupos de pesquisa, bem como as emanadas do Programa de PósGraduação para obtenção de financiamentos, sendo aprovados em destaque os Projetos de
Pesquisa, como: Edital Universal e de MCT do CNPq e de pesquisa da FABESB. A meta Nº. 10, da
organização dos arquivos e do Museu da Unidade teve como principal ação a continuidade do
trabalho iniciado no ano anterior com envio e aprovação do novo Projeto Permanecer em parceria
com as Docentes e Estudantes do Curso de Museologia da UFBA, e re-planejamento da segunda fase.
A infra-estrutura (meta Nº. 13) foi revisada e levantada às necessidades de todos os segmentos da
unidade e foi atendida com apoio da Administração Central. Na criação de mecanismos para o
incremento da produção científica contida na meta Nº.14, a ação principal foi estimular a
comunidade para participação em eventos científicos e na elaboração de projetos. Meta Nº.17,
referente à revisão do Regimento Interno da Unidade, foi criada a comissão para coordenar essa
atividade, tendo sido concluída a revisão do Regimento da EE, que aguarda a conclusão da revisão
do regimento Geral da UFBA para realizar ajustes que forem necessários. Em relação à meta Nº.18,
a EEUFBA promoveu e apoiou seminários nacionais e internacionais e facilitou a participação de
membros dos três segmentos (estudantes, docentes e funcionários técnico-administrativos) em
eventos científicos e de classe. Todas as ações legalmente previstas para a realização de um
concurso público (meta Nº.19) foram executadas, sendo incorporadas duas docentes no quadro da
Unidade. Com vistas a uma nova gestão (meta Nº.20), a comunidade da EE efetuou a escolha da
diretora e vice-diretora para assumir a gestão 2009-2013. Atendendo à meta 22, foi realizado o
tratamento do cupim devido à reincidência de infestação do mesmo no prédio da unidade. Além
dessas ações, a Escola realizou organização, instalação e funcionamento do Comitê de Ética da
Unidade; providenciou a renovação e criação de novos convênios para manutenção de campo de
prática com adequação a políticas sociais de educação, saúde e tecnologia; além da realização de
constantes estudos sobre as propostas de reestruturação e ampliação e vagas nos cursos adotados
pela Universidade Federal da Bahia, adequando-se à Proposta do MEC/REUNI, em reuniões dos
Conselhos Superiores e fazendo encaminhamentos nas reuniões da Congregação. Contou, também,
com a participação de docentes em organizações sociais e culturais, tais como: Associação Brasileira
de Enfermagem-Ba; Comitê Municipal de Mortalidade Materna e Comissão Estadual de Estudos sobre
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a Morte Materna; Rede Internacional Feminista Colegiado das Américas; Fórum Comunitário de
Combate à Violência; Rede de Combate a Violência do Fórum de Mulheres de Salvador; Comitê
Municipal de Mortalidade Perinatal Infantil; Comissão Interinstitucional de Saúde da Mulher do
Conselho Nacional de Saúde; Presidência do Conselho Estadual da Mulher; Grupo de Incentivo ao
Aleitamento Materno; Associação Brasileira de Enfermeiras Obstetras e Obstetrizes; Diretoria
Educacional da Associação Cultural Nipo-Brasileiro de Salvador. Foi instalada uma sede de atividades
laborais das mulheres trabalhadoras da Ilha de Maré, inaugurada em outubro de 2008, através do
Projeto do Grupo CRESCER, em tramitação oficialização desta sede como patrimônio da UFBA.
AÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS:
Meta 1 - Não houve implantação do novo currículo de Graduação em Enfermagem em 2008.2.
porém, houve adequação do currículo vigente, conforme a resolução do Conselho Nacional de
Educação Nº. 2, de 18/06/2007 e Nº. 10, de 4/10/2997; A reforma da parede de bloco de vidros
(meta 4) foi realizada parcialmente, faltando acabamento geral e troca de blocos de vidros no
andar térreo; resta também a conclusão da troca de pisos dos 2º e 5º andares. Foi realizada
avaliação da condição dos telhados, de toda rede de sistema hidráulico e elétrico da Unidade por
vários engenheiros responsáveis para reestruturação e expansão através do projeto REUNI. Foi
diagnosticado que precisa ser trocado todo o telhado da Unidade, como também o sistema da rede
hidráulica que se encontra totalmente danificada pelo tempo de uso, o que causou a contaminação
da rede de água potável da cantina com resultado positivo de Coliformes Totais (fecais e outras
bactérias), segundo Laudo. Foi realizado exame laboratorial de qualidade da água dos tanques da
Unidade, contando com a colaboração da Faculdade de Farmácia, desde quando a UFBA não possui
sistema de avaliação sistemática da qualidade da água distribuída nas unidades. O resultado
laboratorial de água dos tanques da Unidade foi negativo, mas alertamos que, enquanto não for
renovada a rede de esgoto e de água, se manterá o risco de contaminação pela rede interna.
Quanto à rede elétrica, esta precisa ser adequada para comportar todas as necessidades atuais da
Unidade, além da necessidade de trocar as instalações dos fios de alta tensão, pois corre o risco de
provocar curto circuito de alta intensidade. As obras foram planejadas para iniciar durante o
recesso das atividades acadêmicas de 2008. No entanto, até o momento, sequer foi iniciado o
trabalho. A infiltração de água em vários pontos da rede hidráulica, inclusive no telhado, ainda
ocorre quando chove. Foi alertado pelo engenheiro da Prefeitura de Campus da UFBA que, “ se não
for tomada às devidas providências com certa urgência, a Unidade estará com risco de
desabamento” pela fragilidade em que se encontram às paredes em conseqüência das infiltrações
constantes. Todos os aparelhos elétricos e eletrônicos adquiridos em 2008 estão aguardando a
mudança da rede elétrica para serem instalados. A meta Nº. 7, referente à transferência da
Biblioteca da EEUFBA para a Biblioteca setorial, e o redimensionamento do espaço atual para
instalação do Centro de Tecnologia está na dependência do término da obra. A meta Nº. 8 prevê a
instalação de uma secretaria única com a implementação do REUNI em 2009. O espaço de
convivência (meta Nº. 9) não foi criado. Entretanto, provisoriamente, foi adaptado um espaço que
funcionará como copa destinada à comunidade. Em relação à meta de Nº. 11, foram programadas
atividades de Ensino a Distância-EAD com a SESAB, cujo projeto se encontra em tramitação na
SESAB. Foi criada uma comissão para operacionalização da proposta do REUNI na EEUFBA, porém
não houve discussão de estratégias (meta 15). O seminário de Avaliação Interna (meta 16) não foi
realizado. Entretanto, a unidade recebeu visita do MEC para avaliação para fins de reconhecimento
e renovação de recredenciamento do Curso de Graduação e, a partir do relatório de avaliação o
Colegiado de Graduação, vêm se discutindo estratégias de superação dos problemas apontados.
Sobre a meta Nº.21, passados quatro anos de solicitação, a Procuradoria Geral da União vem
repetindo, através de informações verbais, que haverá desocupação até o fim do ano. Quanto ao
item de segurança da meta Nº.23, foi realizada em parte, deu-se reforço à vigilância externa com
aumento do número de vigilantes de um para dois, houve mudança da empresa de monitoramento
da unidade com reinstalação de alarme, porém, até então, não foi instalado monitoramento através
de imagens, como também, não foi cercado o Campus do Canela nem a área externa da EE,
conforme previsto.

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO GERAL
O ano de 2008 para a Escola de Enfermagem apresentou uma dinâmica de trabalho que exigiu
esforço, negociação e habilidades em vários sentidos. Como na maioria das Unidades Universitárias
Federais, a Escola de Enfermagem manteve déficit de pessoal no seu quadro permanente de
docentes, com a saída de professores por aposentadoria. Isso demandou a contratação de
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professores substitutos para o desenvolvimento de atividades acadêmicas, entendendo não ser esta
a melhor solução para a garantia do processo de formação dos estudantes.
Vale salientar, também, a necessidade premente de servidores técnico-administrativos, dado que é
frequente o afastamento de trabalho por problemas de saúde. A gestão de recursos humanos
conviveu com frequentes queixas de excesso de trabalho, estresse, estafa, comprometendo a saúde
e o equilíbrio físico e mental das pessoas.
Atendendo às políticas de expansão de vagas, os Departamentos planejaram as demandas da
unidade, tendo como referência os recursos atuais e recursos necessários, considerando, em
particular, os recursos humanos (docentes e funcionários técnico-administrativos em fase de
aposentadoria em massa, como aconteceu na Unidade, no início da década de 90).
A permanente necessidade de consertos nas instalações elétricas e de água e esgoto apontam para
um grave processo de deterioração das bases de sustentação da estrutura física do prédio. Esta
situação, até então superada parcial e provisoriamente, poderá acarretar graves consequencias para
o futuro desta Unidade, por falta de recursos garantidos no orçamento da UFBA. A maioria das obras
realizadas foram financiadas através dos poucos recursos provenientes dos cursos de especialização
e de outros, os quais deveriam ser destinados para fins acadêmicos.
Vale ressaltar que, a não observância da falta investimento para manutenção da estrutura física e
das instalações de redes elétricas e hidráulicas, vêm causando séries de conseqüências além dos
riscos, até mesmo para a avaliação dos Cursos de Graduação. É necessário que seja refletido nas
instâncias superiores da Administração Central da Instituição e do próprio Governo, que institui o
processo de Avaliação Institucional e dos Cursos. A qualidade dos docentes, alunos, e de técnicoadministrativos e a qualidade do ensino oferecido pela Unidade, não deve estar sofrendo
conseqüências negativas, por motivos que fogem das capacidades de governabilidades dos mesmos.
A Unidade e suas imediações conviveram com situações quase que permanentes de riscos e falta de
segurança. Houve registro de ocorrências de furto, roubo, assalto, tentativa de estupro, violações
do sistema de alarme, arrombamento das grades de proteção e janelas e portas. Urge a
implementação de estratégias de segurança aprovadas pela Administração Central da UFBA.
A adoção da coordenação do Pró-Saúde na Unidade permitiu um novo olhar para perspectivas
futuras na formação dos profissionais da área de saúde, através do planejamento global e integrado
com outras unidades, podendo-se almejar uma construção coletiva do projeto pedagógico no ideário
da integralidade da saúde.
Destaca-se o crescente investimento feito pelos serviços de saúde da rede pública e privado na
formação de especialistas na área de Enfermagem, nas Unidades de Tratamento Intensivo, Centro
Cirúrgico, perfazendo este ano um total de R$ 1.180.800,00, que foram revertidos para 68 bolsas
para os alunos de Pós-Graduação Lato-Sensu.
Destacam-se também, as bolsas acadêmicas obtidos pela unidade que está contribuindo para o
incentivo à produção científica. A unidade foi contemplada com 32 bolsas de estudos (R$
318.000,00) distribuídos para 6 alunos de doutorado, 8 alunos de mestrado e 18 alunos de iniciação
científica entre outros como: as Bolsas de Permanecer, do estágio extra-curricular.
A consolidação da gestão da unidade, acompanhando as demandas internas e externas com a
incorporação de exigências em diferentes parceiros, possibilitaram o exercício do processo de
democratização transparente, que resultou na execução de muitas propostas para o ano de 2008 e
previsões de execução para o ano de 2009, ainda que o alcance das mesmas não tenha sido atingido
em sua plenitude.
3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
•
•

•
•
•

Participação de representantes da Unidade na elaboração, coordenação, implantação e
implementação do projeto Pró-Saúde com fluxo contínuo de três anos;
Solicitação de avaliação do Curso de Graduação, sendo realizada no período de 24 a 26 de
março de 2008. A partir dessa ação, foram desencadeadas discussões visando à melhoria do
ensino de graduação a curto, médio e longo prazo, coordenada pelo Colegiado de
Graduação, incluindo a composição de nova comissão para acompanhamento da
reestruturação do currículo;
Incentivo aos Grupos de Pesquisa para fortalecimento das linhas do Programa Acadêmico de
Pós-Graduação e Pesquisa, com a aquisição de bolsista de iniciação científica - 18 bolsas
PIBIC, e bolsas do programa Permanecer;
Criação de novos Grupos de Pesquisa e incentivo aos já existentes, com a reestruturação do
espaço físico e organização de algumas salas;
Instalação do Comitê de Ética com organização do espaço físico - houve tramitação de 51
projetos, dos quais 35 foram aprovados;
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•
•

•

Incentivo para atualização do Currículo Lattes dos docentes e registro de projetos no SIAD e
SIATEX;
Fortalecimento do Programa Acadêmico Lato-Sensu de Pós-Graduação e Pesquisa com
manutenção dos cursos de Residência e criação de novos, sendo oferecidos os Cursos de:
Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgico sob a forma de Residência (de 1 ano);
Residência em Enfermagem (de 2 anos) com área de concentração em Centro Cirúrgico e
UTI; Especialização em Centro Cirúrgico e Especialização em UTI(1ano). Foram matriculados
115 alunos e 83 concluíram, com obtenção de 68 bolsas (dentre estas 46 bolsas com
R$1900,00/mês e 22bolsas R$500,00/mês, num total de R$ 1.180.800,00, que foram
financiadas pelas organizações hospitalares públicas e privadas da cidade de Salvador e
SESAB); e encontram-se em tramitação os Cursos de Especialização Multiprofissional em
Atenção Domiciliar e Especialização em Enfermagem Dermatológica, Especialização em
Urgência Pré-Hospitalar e Hospitalar;
Incentivo aos docentes para o desenvolvimento de atividades de extensão, com
disponibilização de funcionários para apoio de registro no SIATEX.

4. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
Curso de Graduação em Enfermagem:
• Realização de Avaliação do Curso de Graduação para fins de reconhecimento e renovação de
recredenciamento pelo MEC/SESU (processo Nº.20073221), desse modo, os resultados finais
obtidos em relação a Organização didático pedagógico e perfil do corpo docente, discente e
técnico-administrativos, foram os melhores possíveis, obtendo conceitos 4 e 5, o que se
destaca como aspectos fortes da Unidade: “corpo docente qualificado para realizar o
aprimoramento dessa dimensão. Há boa articulação entre PPC e PDI. Ela é coerente com a
maioria das práticas institucionais; resulta em uma diretriz clara e definida para ação dos
atores acadêmicos, as práticas de articulação estão em via de institucionalização e são
acessíveis ao conhecimento da comunidade”. No entanto, em conseqüência das precárias
condições de funcionamento das bibliotecas, tanto da unidade como das outras unidades
afins; do laboratório técnico e da má conservação de parte da estrutura física, contribuíram
para que o conceito final médio ficasse 03.
• Foram tramitados, no Colegiado de Graduação, 91 processos acadêmicos assim
discriminados: ratificação de históricos 7; aproveitamento de estudos 64; trancamento total
12; trancamento parcial 8.
• Formas de ingresso: Vestibular 87; Decisão judicial 1;Transferência interna 3.
• Formas de Saída: cancelamento legal do Vestibular 7(7%), e por conclusão, do curso 81
(93%).
• Total de alunos ativos 399 e o total de estágio extracurricular obtido foi em número de12.
• Em dezembro de 2008, houve eleição do Coordenador do colegiado e foi eleita a Profª. Drª
Isa Maria Nunes e a Profª. Drª. Michelle Mandagará de Oliveira como viceCoordenador(gestão 2009-2011).
• Integração com Prefeitura Municipal e Estadual para melhoria dos campos de prática.
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem:
• Observa-se o registro de 68 matrículas (48 de mestrado e 20 de doutorado), dos quais 8
alunos de mestrado e 6 alunos de doutorado obtiveram bolsa pela CAPES, FAPESB e CNPq,
com 10 qualificações de mestrado, 17 dissertações defendidas, 11 qualificações de alunas
do doutorado, duas alunas do doutorado fazendo bolsa sanduíche no exterior, 5
participações em eventos internacionais de alunas do doutorado.
5. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA
•
•
•
•
•
•
•
•

A violência em famílias negras: tensões e sociabilidade.
Repercussões da dor neonatal no desenvolvimento neuromotor de infantes.
A violência em famílias negras.
Avaliação da capacidade de gestão terceirizada de unidades de saúde do SUS municipal.
Avaliação da gestão descentralizada da vigilância epidemiológica no Estado da Bahia.
Avaliação das práticas de saúde na atenção básica à criança com foco na integralidade.
Gênero, racismo e acesso/utilização de serviços de saúde.
Estágios curriculares na rede SUS: construindo uma proposta de avaliação.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidando da criança prematura em domicílio: encontro da enfermagem com as famílias
cuidadoras em seu quotidiano.
Consulta de enfermagem domiciliar no seguimento de crianças prematuras.
Cuidando da criança prematura em domicílio: encontro da enfermagem com as famílias
cuidadoras em seu quotidiano.
Gestão e regulação do fluxo do usuário com dor na porta hospitalar de urgência da rede
pública e privada.
Educação Permanente para o acolhimento com classificação de risco: uma ação em gestão
de processo.
Tanatologia e humanização: processo de morrer na unidade de terapia intensiva - TANHUTI.
Ortotanásia e distanásia: desafios e enfrentamentos da enfermeira na unidade de terapia
intensiva.
Acolhimento do usuário no SUS: unidade de emergência.
Acolhimento com classificação de risco: receber, escutar e cuidar.
Estratégias para redução do estresse dos bombeiros militares atuantes no atendimento préhospitalar.
Estratégias para redução do estresse dos profissionais de saúde atuantes no atendimento
pré-hospitalar no SAMU 192.
Retardo pré e inter-hospitalar relacionado com pessoas com síndromes coronarianas agudas.
Crenças de pessoas hipertensas sobre barreiras e benefícios para o controle da doença.
Compreensão do significado da dor como sintoma prodômico do infarto agudo do miocárdio:
vivências da clientela para ações imediatas.
Tempo de decisão para procura de atendimento médico face ao infarto agudo do miocárdio:
a Influência do julgamento dos sintomas e das ações imediatas da clientela.
Prevalência de doenças descompressivas tratadas sob Terapia Hiperbárica no Centro de
Medicina Hiperbárica do Nordeste Universidade Federal da Bahia.
Tecnologias de comunicação entre os trabalhadores de tubulões pneumáticos do metrô de
Salvador.
Prevalência de amputação de membros inferiores na rede pública de Salvador- Bahia.
Gestão compartilhada para a atenção integral à saúde.
Códigos de comunicação entre trabalhadores de ambientes hiperbáricos.
Fatores de riscos a saúde de trabalhadores de tubulões pneumáticos.
Fazer ciência nas empresas: aproximação da academia com os serviços de saúde.
Cuidado de enfermagem ao portador de psoríase: um estudo de caso.

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

VI Curso de Atualização em Gerenciamento de Enfermagem
Processo Educativo junto à mulher no pós-parto sobre a abordagem problematizadora-Curso
Curso: Atenção a emergências e urgências pré-hospitalares primeiros socorros
V Turma de Educação em Primeiros socorros: saber comum de todos
VI Turma de Educação em Primeiros Socorros: saber comum de todos
VII Turma de Educação em Primeiros Socorros: saber comum de todos
VIII Turma de Educação em Primeiros Socorros: saber comum de todos
I Turma de Fenomenologia Aplicada à Saúde
I Turma de Salvamento Aquático e Educação para Guardião de Piscina
Acolhimento e Classificação de Risco: receber, escutar e cuidar- I Curso
Necessidades Psicoespirituais- oficina
I Fórum de Auditoria em Sistemas de Serviços de Saúde
Cuidado Transdisciplinar: sentido e significado do corpo à luz de Merleau-Ponty - Oficina
Educação pelo trabalho: capacitação em preceptoria
Seminário de Curativo EW
Seminário de Primeiros Socorros na Escola Pública de Ensino Médio
Seminário sobre aquecimento global - cidadania e saúde
EPA - 2 anos em ação Seminário
O Saber - Fazer tecnologia e inovações na enfermagem: um programa para estudantes de
graduação- Seminário
Saúde e meio ambiente na Comunidade do FIAIS
Sessões científicas promovidas pelo PET
Monitoria para a disciplina ENF 019
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•
•
•
•
•

Implementação da Rede a Pessoas em situação de violência
Organização do Núcleo de Morbidade do observatório da violência
Implementação de espaço alternativo para a inserção de enfermeiras na assistência ao parto
na Maternidade Tsylla Balbino.
A enfermagem frente à mulher no ciclo gravídico-puerperal: conhecer para melhor cuidar
Acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica e aborto provocado

7.EVENTOS REALIZADOS PELA UNIDADE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminário Interdisicplinar (dois)
IX Seminário de Pesquisa da EEUFBA
Seminário de Pesquisa Avaliativa em Saúde e a abordagem Multirreferencial
Curso de Análise de Conteúdo/Professora Maria da Penha Coutinho
Palestra da Maria da Penha Coutinho
Semana de calouros 2008.1 e 2008.2
Seminário Multidisciplinar em Enfermagem
Seminário - Como atrair saúde e sucesso
Oficina de trabalho para operacionalização do novo currículo
Seminário de Pesquisa da Escola de Enfermagem
Mesa redonda Consulta de Enfermagem
Seminário Fundação Estatal de Direito privado
Mesa redonda O papel das vigilâncias Sanitária e Epidemiológica no Estado da Bahia
Seminário Mecanismo de Interação entre Drogas
Seminário de Apresentação de TCC
Mesa redonda e eventos adversos pós-vacinais
Posse do DA
Abertura da Semana de Enfermagem
Seminário de Apresentação do Pró-Saúde
Seminário de Instalação do Pró-Saúde II da UFBA-Reitoria
Conferência- “Um mundo re-encantado? Prof. Michel Maffesoli - Reitoria”
Ciclo de Seminários de pesquisa do GEPASE/GESAM/NUPESC/GERIR/GEM/GECEOS.
Abertura e encerramento dos Cursos de Especialização

8. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA
Mantivemos intercâmbio com School for International Training, através do convênio com World
Learning, Brattleboro, Vermont, USA: a Unidade abrigou 16 estudantes das seguintes instituições
estrangeiras : Health Education -Worcester State College, Anthropology - Washington University,
Biology - Bates College, Political Science / University of Colorado at Boulder, Public Policy and
Human Biology - Brown University, Health & Society - Beloh College, Sociology/Anthropology/
Spelman College, Human Biology/ Cornell University, Anthropology /Tuffs University, Women´s
Study / Wellesley College, Anthropology /University of Texas. Esses permaneceram na unidade por 2
semestres, desenvolvendo atividade de extensão compartilhada com os estudantes do Programa
Educacional de Treinamento- PET na comunidade de Ilha de Maré. Foi mantido intercâmbio com
pesquisador do Centro de Estudo sobre a Atual e o Cotidiano de Paris/França, conseguindo enviar
Docente da Unidade para o Estágio Pós-doutoral na Université René Descartes/Paris V, SorbonneFrança.
9. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPA A UNIDADE
A Escola de Enfermagem mantém cooperação técnica e parceria em convênios com várias
Instituições de saúde e fundações para desenvolvimento de projetos de ensino dos Cursos de
Especialização, pesquisa e as atividades de extensão: Mantivemos os convênios com a Fundação da
ADM para o desenvolvimento financeiro dos Projetos dos Cursos e com o World Learning,
Brattlebord, Vermont-USA - School for Internacional Training(SIT) para o desenvolvimento de
atividades de intercâmbio cultural e com a Fundação de Amparo a Pesquisas da Bahia para o
desenvolvimento de Projetos de Pesquisa. Mantivemos convênios com os Hospitais: São Rafael,
Instituto Cárdio-Pulmonar da Bahia, Hospital Cidade/Centro de Estudos e Pesquisas Sócrates
Guanais, Hospital Espanhol, Hospital Salvador e Hospital Santo Antônio para o desenvolvimento de
cursos de Especialização lato sensu e para manutenção de campo de prática com a Secretaria da
Saúde do Estado da Bahia e renovamos o convênio com a Secretaria de Saúde do Município de
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Salvador e em tramitação a abertura de convênio com o Hospital Jorge Valente, com as mesmas
finalidades. Além desses são parceiros as seguintes organizações de saúde: Hospital Universitário
Professor Edgard Santos, Hospital Ana Neri, Hospital Roberto Santos, Hospital Santa Izabel, Hospital
Juliano Moreira, Hospital Aristides Maltez, Hospital Geral Do Estado, Caps Aristides Novis, Cata
(Hospital Santo Antônio), 5º Centro de Saúde, 14º Centro de Saúde, Unidades de Saúde do Distrito
Sanitário do Subúrbio Ferroviário.
10. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE
•
•
•

•
•

•

Trabalhos premiados com menção honrosa pelo júri do Seminário Interativo
Pesquisa e Extensão realizados nos dias 11,12 e 13 de novembro 2008, “Bioética e fontes
bibliográficas nos cursos de graduação em enfermagem de Salvador” logrado pelo estudante
Nildo Batista Mascarenhas e a Profa. Darci de Oliveira Santa Rosa(orientadora).
Trabalhos premiados no IX Seminário de Pesquisa da Escola de Enfermagem da Ufba,
realizado em maio de 2008: Rosana Azevedo e Tânia Oliva (doutorandas) e Profª. Regina
Lopes (orientadora); Carolina Pedroza (mestranda) e Profª. Norma Fagundes (orientadora);
Silvone Santa Bárbara da Silva Santos (doutoranda) e Profª. Cristina Melo (orientadora);
Andréia Santos Mendes (graduanda) e Profª. Fernanda Mussi (orientadora); Miriam Tereza
Cerqueira Brito Maciel (mestranda) e Profª. Dora Sadigursky(orientadora); Erida Silva
Leovigildo (graduanda) e Profª.Rose Ana Rios David (orientadora).
Prêmio Paul Harris outorgado pelo Rotary Internacional 2008 à Profª. Ester de Souza Costa.
Homenagem outorgada pela Plenária da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, pela
passagem dos 100 anos da Imigração Japonesa no Brasil e 79 anos da Imigração Japonesa no
Estado do Amazonas, à Diretora da EEUFBA, Profª.Drª. Ângela Tamiko Sato Tahara, em
simbólico reconhecimento aos incontáveis feitos produzidos a favor do desenvolvimento e
da melhoria de vida do povo amazonense-18 de junho de 2008.
Homenagem outorgada pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia à Diretora da EEUFBA,
Profª.Drª. Ângela Tamiko Sato Tahara e à Coordenadora do Curso de Primeiros Socorros,
Profª. Drª. Maria Teresa Brito Mariotti de Santana, como amigas do Corpo de Bombeiros pela
constante contribuição realizada para capacitação dos membros do Corpo de Bombeiros do
Estado da Bahia.

11. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009
1. Posse da nova gestão 2009-2013;
2. Implantação do novo currículo de Graduação em Enfermagem em 2009.2;
3. Implementação do Pró-Saúde e PET-Saúde;
4. Planejamento e implementação do aumento de nº. de vagas no Curso de Graduação para 2009 e
planejamento para abertura de mais uma turma de Graduação no turno vespertino para 2010 com
45 vagas (Projeto REUNI);
5. Transferência da Biblioteca para Biblioteca setorial e redimensionamento do espaço atual para
instalação do Centro de Tecnologia;
6. Encaminhamento do Regimento Interno da unidade após a revisão do Regimento Geral da UFBA;
7. Instalação de uma secretaria única para otimização de trabalho do RH;
8. Planejamento e instalação de espaço de convivência para os três segmentos (estudantes,
funcionários e docentes);
9. Instalação de aparelhos eletrônicos após a reestruturação da rede elétrica;
10. Implementação do Projeto em parceria com a SESAB (reestruturação do espaço do subsolo para
implantação do sistema de Educação à Distância/EAD);
11.Saída de Procuradoria Geral da União;
12. Redimensionar quadro permanente de docentes e funcionários com abertura de concursos
públicos.
13. Continuação da reforma da estrutura física e troca de blocos de vidros das paredes do térreo,
reestruturação de toda a rede do sistema hidráulico e elétrico;
14. Manutenção e revisão de tratamento da infestação de cupim.
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15. Prosseguimento de discussão sobre as estratégias para melhorar a segurança interna e externa
da unidade e implementar as medidas já aprovadas.

ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA
1. Metas definidas para o ano de 2008
•
•
•
•

Definição da reestruturação física da Escola de Medicina Veterinária e do Hospital
Veterinário;
Fortalecimento da graduação em Medicina Veterinária;
Criação do Curso de Graduação em Zootecnia;
Fortalecimento da pós-graduação stricto sensu Programa Ciência Animal nos
Trópicos.

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

Formação de comissão para discutir e propor o dimensionamento espacial dos
prédios da Unidade, acompanhamento e discussão no processo de elaboração das
plantas arquitetônicas;
Ampliação do número de vagas e contratação de professores. Planejamento dos
espaços físicos para proporcionar melhor atendimento das atividades acadêmicas.
Implantação do Curso de Zootecnia (graduação) e contratação inicial dos docentes
necessários ao início das atividades do curso.
Aprovação dentro do Curso de Pós-Graduação o Nível de Doutorado, tornando-se
assim Programa de Pós-graduação em Ciência Animal nos Trópicos, com Conceito 4
pela CAPES, oferecendo 13 vagas, distribuídas para os 13 professores permanentes
do Nível Doutorado.

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

Incremento no número de vagas para mestrado e criação de vagas para doutorado;
Incremento do número de docentes orientadores e diversificação das linhas de
pesquisa nos níveis de mestrado e doutorado;
Ampliação da oferta de estágios curriculares e extracurriculares;
Ampliação do oferecimento de serviços na clínica médica, cirurgia e diagnóstico
laboratorial, conseqüente da implantação da residência;
Implantação da disciplina Patologia Cirúrgica Veterinária, junto à graduação;
Implantação da disciplina Tópicos especiais em patologia cirúrgica na pósgraduação;
Reformulação da disciplina Técnica cirúrgica e Obstetrícia, com separação em duas
disciplinas;
Elaboração de métodos alternativos para o ensino da cirurgia;
Elaboração da nova grade curricular para 2009;
Reformulação da disciplina Farmacologia Clínica e Terapêutica.

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

Implantação do Curso de Doutorado, o primeiro na área no Estado da Bahia;
Implantação do Curso de Especialização em Medicina Veterinária na forma de
RESIDÊNCIA, com o ingresso de quatro pós-graduandos;
Criação do Curso de Graduação em Zootecnia;
O Programa de Pós-graduação Ciência Animal nos Trópicos teve 45 alunos regulares
em 2008. O número total de dissertações defendidas em 2008 foi de 22. Os
Seguintes pesquisadores foram palestrantes externos no programa: Profª Drª Maria
Elisabeth Aires Berne; Prof. Dr Geraldo Tadeu dos Santos; Profº Dr. Giovanni Dantas
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•

Cassali; Profº Dr Mateus Matiuzzi da Costa; Profª Drª Claudia Di Lorenzo Oliveira. O
programa conta atualmente com 22 docentes, sendo 19 Permanentes e três
colaboradores.
Diversificação dos indexadores da Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal
(http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa)

5. Principais projetos de pesquisa
A produção científica atingiu mais de 36 publicações e o desenvolvimento de projetos de pesquisa,
nos foram contemplados com aproximadamente R$ 1.047.676,12 para financiamento de aquisição de
equipamentos e custeio para as pesquisas, modernizando a estrutura da Escola.
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

Projeto de infra-estrutura do programa de pós-graduação em Ciência Animal nos
Trópicos - Edital Infra-estrutura Mestrado e Doutorado - Notas 4 e 5 Capes, FAPESB
Pedido Nº. 5249/2008, Valor Aprovado: R$ 299.730,00. Coordenação: Maria Consuelo
Caribe Ayres – Projeto Interdepartamental;
Desenvolvimento, padronização e validação de PCR-RFLP para o biomonitoramento
de frangos expostos a aflatoxinas. Edital Universal CNPq, Nº. do Processo
470937/2008-4. Valor Recebido: R$ 19.810,12 - Coordenação: Profª. Maria José
Moreira Batatinha;
Caracterização clínica, citopatológica e histopatológica de neoplasias mamárias em
cadelas no município de Salvador – Coordenação: Profª. Alessandra Estrela da Silva
Lima;
Estudo da resposta imune associada à transmissibilidade do parasito ao vetor por
xenodiagnóstico em cães de área endêmica na Bahia. Financiador: Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Auxílio financeiro FAPESB R$ 27.000,00 Coordenação: Profª. Stella Maria Barrouin Melo;
Proliferação celular, apoptose e expressão da ciclina A e do p21 no tumor de Ehrlich
sob efeito do hipotireoidismo associado ou não à castração - Coordenação: Prof.
Eduardo Luiz Trindade Moreira;
Sexagem de espermatozóides ovinos por centrifugação em gradiente de densidade.
Financiamento da CAPES/PRODOC. Valor Recebido: R$ 24.000,00 - Coordenação:
Prof. Alberto Lopes Gusmão;
Relação da transcrição e expressão de colectinas no abomaso e a resistência de
ovinos a nematódeos gastrintestinais. Edital MCT/CNPQ N º 06/2008 – Jovens
Pesquisadores, Nº. do Pedido: 571499/2008-2, Valor Recebido: R$ 363.196,00.
Coordenação: Maria Ângela Ornelas de Almeida;
Relação da expressão de colectinas em caprinos com infecção por nematóides
gastrintestinais. CAPES/PRODOC, Código: 28001010036P7. Valor Recebido: R$
24.000,00. Coordenação: Maria Ângela Ornelas de Almeida;
Investigação molecular e sorológica de Hammondia heydorni, Neospora caninum e
Toxoplasma gondii em bovinos e caprinos oriundos de abatedouros no Estado da
Bahia. Coordenação: Luís Fernando Pita Gondim. Financiamento: Edital Universal
CNPq – valor: R$20.000,00;
Investigação de Toxoplasma gondii em pardais (Passer domesticus) Coordenação:
Luís Fernando Pita Gondim. Financiamento_ Fapesb - valor: R$28.940,00;
Implantação de técnicas avançadas para o diagnóstico da neosporose e
toxoplasmose animal no estado da bahia Coordenação: Luís Fernando Pita Gondim,
Financiamento: Fapesb – valor: R$120.000,00;
Proposta de um sistema de Vigilância Epidemiológica para Tuberculose Bovina no
Estado da Bahia: caracterização molecular e análise espacial da distribuição de
Mycobacterium bovis no estado. Auxílio financeiro do CNPq, Programa de Pesquisa
em Agropecuária e do Agronegócio, edital universal 15/2007, totalizando R$
121.000,00, a ser concluído em quatro anos, no Laboratório de Bacterioses do
Hospital de Medicina Veterinária da UFBA. Colaboração: Joselito Nunes Costa;
Aproveitamento de tortas oleaginosas oriundas da produção de biodiesel na
alimentação de vacas em lactação a pasto. Auxílio financeiro do CNPq.
Coordenação: Prof. Dr. Ronaldo Lopes Oliveira;
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•
•
•
•

•
•
•

Aproveitamento de tortas oleaginosas, oriundas da produção de biodiesel, na
alimentação de caprinos de corte em crescimento. Auxílio financeiro FAPESB.
Coordenação: Prof. Dr. Ronaldo Lopes Oliveira;
Utilização de espécies forrageiras do semi-árido baiano para ovinos. Auxílio
financeiro Banco do Nordeste do Brasil. Coordenação: Prof. Edgar Fraga Santos
Faria;
Níveis de torta de dendê (palmiste) na dieta de cordeiros confinados. Auxílio
financeiro FAPESB. Coordenação: Prof. Dr. Ronaldo Lopes Oliveira;
Níveis crescentes de óleo de licuri (Syagrus coronata (martius) beccari) no
suplemento concentrado sobre o desempenho e a qualidade do leite de vacas em
pastejo rotacionado de capim Tanzânia. Auxílio financeiro FAPESB. Coordenação:
Prof. Dr. Ronaldo Lopes Oliveira;
Desempenho produtivo e reprodutivo de machos caprinos submetidos a dietas com
níveis crescentes de óleo de licuri (Syagrus coronata (martius) beccari). Auxílio
financeiro FAPESB. Coordenação: Prof. Dr. Ronaldo Lopes Oliveira;
Desenvolvimento de PCR multiplex para diagnóstico de Babesia caballi e Theileria
equi e Comparação com nested PCR e Amplificação de DNA Isotérmica. Auxílio
financeiro FAPESB. Coordenação: Prof. Dr. Carlos Roberto Franke;
Implantação e disponibilização do diagnóstico molecular em reservatórios animais
do vírus da raiva no Estado da Bahia. Auxílio financeiro FAPESB. Coordenação: Prof.
Dr. Carlos Roberto Franke;

6. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão
Serviços à Comunidade:
•
•

Atendimento Ambulatorial: Setores de Cirurgia e Clínica de Animais no Hospital
Veterinário e no Centro de Desenvolvimento da Pecuária-CDP;
Atendimento Laboratorial: Laboratório de Anatomia Patológica; Laboratório de
Análises Clínicas; Laboratório de Reprodução; Laboratório de Toxicologia;
Laboratório de Diagnósticos das Parasitoses dos Animais; Laboratório de Infectologia
Veterinária; Laboratório Inspeção e Tecnologia de Leite e Derivados; Laboratórios
de Inspeção e Tecnologia de Carne e Derivados; Laboratório de Sanidade Avícola;
Laboratório de Zoonoses; Laboratório de Nutrição Animal.

Projetos de Extensão
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participação como docente do Programa de Erradicação da Tuberculose, Brucelose e
de
Noções
sobre
Encefalopatias
Espongiformes
Transmissíveis
(MAPA/EMEV/CDP/UFBA);
Consultoria Técnico-científica para Médicos Veterinários e produtores no controle e
prevenção das intoxicações em Medicina Veterinária;
Programa de treinamento para Terceiros Países - IV Curso Internacional sobre o
Diagnóstico das Parasitoses dos Animais de Produção. Valor Recebido: R$ 17.000,00
- Coordenação: José Eugenio Guimarães;
Consultoria Técnico-científica para Médicos Veterinários e criadores de cães sobre
controle e prevenção da Leishmaniose Visceral. Coordenador: Profª Drª Stella Maria
Barrouin Melo;
Avaliação da glândula mamária em vacas mestiças no Assentamento 3 de abril do
recôncavo baiano. Coordenador Profª Drª Maria Helena Silva;
Projeto grupo de educação e sanidade avícola-novas perspectivas. Coordenador
Profª Drª. Lia Fernandes;
Programa de Geração e Difusão de Tecnologia em Pecuária de Leite. Coordenador
Prof. Edgar Fraga Santos Faria;
Desenvolvimento de Atividade Multidisciplinar em áreas de Assentamento e Reforma
Agrária.Coordenador: Prof. Adelmo Ferreira de Santana;
Utilização de Aguadas para a Produção de Peixes no assentamento Bela Vista,
Município de Santo Amaro, Ba. Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Castelo Branco
Albinati;
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•
•

Curso de diagnóstico por ultrassonografia na reprodução bovina e equina, 2008.
Coordenador Prof. Dr. José Carlos Andrade Moura;
Sistema de criação de Jumento Pega para produção de muares, na Fazenda
Experimental de Entre Rios, Bahia. Coordenador Prof. Geovane Bonina Costa.

7. Eventos relevantes realizados pela Unidade
Coordenação: Profª Drª Stella Maria Barrouin Melo.
• Curso de Urgências e Emergências em Cães e Gatos – 13 a 16/06/2008,
• I. Fórum de Ética na Utilização de Animais no Ensino e Pesquisas (I FEUA) 19 a
20/11/2008.
Coordenação: Prof. Dr. Paulo Ferreira Matos
• IV Curso Socorrismo em eqüino da Polícia Montada
Coordenação: Prof. Dr. Luciano Costa Figueiredo, Profª Drª Maria consuelo Caribe Ayres e
Prof. Dr. Joselito Nunes Costa.
• Congresso Baiano de Buiatria
Coordenação: Prof. Dr. José Eugenio Guimarães
• IV Curso Internacional sobre o Diagnóstico das Parasitoses dos Animais de Produção –
04 a 29/08/08
Coordenação: Prof. Dr. Carlos Roberto Franke
• I. Simpósio Internacional sobre Biocombustíveis e Segurança Alimentar
8. Intercâmbios de natureza acadêmica
Cooperação Técnica Internacional:
• Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) - Treinamento no Japão:
Docente: Profª Drª Maria José Moreira Batatinha; Aluno: Alan Caine, realização de
mestrado.
Cooperação Técnica Nacional:
• EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE - Treinamento em Técnicas in vitro para avaliação de
plantas – aluno de mestrado Roberta Xavier da Silveira;
• Laboratório de Patologia e Biointervenção – CPqGM – FIOCRUZ – BA;
• Laboratório de Engenharia Tecidual e Imunofarmacologia – CPqGM – FIOCRUZ–BA;
• Laboratório de Parasitologia e Entomologia Médica – UNEB – BA;
• Centro de Controle de Zoonoses – Salvador – Bahia;
• Laboratório de Imunoquímica de Proteínas – ICB – UFBG – MG.
9. Convênios, cooperações, e parcerias de que participa a Unidade
•
•
•
•
•
•
•
•

Manutenção do convênio com a agência de Cooperação Internacional do Japão/JICA na
modalidade de Programa de Treinamento para Terceiros Países/TCTP;
Participação da docente Maria José Moreira Batatinha em treinamento no Japão
contemplada com bolsa da JICA – de agosto a novembro 2008;
Participação de aluno Alan Caine no curso de mestrado na Universidade de Obihiro/Japão,
por intermédio da JICA;
Programa de Estudantes-Convênio de Pós-graduação - PEC-PG – participação, no mestrado,
do médico veterinário Alfeu Cavele do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique;
Aprovação do Projeto “Perfil parasitário de caprinos e bovinos no distrito de Angonia, Tete,
Moçambique, com ênfase na avaliação de resistência aos antiparasitários”. CNPq Proc.
490499/2008-2. (Edital MCT/CNPq N º 012/2008 – PROÁFRICA);
Cooperação científica com o Laboratório de Virologia da Universidade de Bonn, Alemanha;
Responsáveis: Eduardo Luiz Trindade Moreira/ Alessandra Estrela da Silva Lima
a) Convênio EMEV/LABAP/HOSPMEV-UFBA e ICB/UFMG
b) Convênio EMEV/LABAP/HOSPMEV-UFBA e Projeto Tamar;
Responsável: Stella Maria Barrouin Melo
a) Cooperação LIVE/ Laboratório de Patologia e Biointervenção – CPqGM – FIOCRUZ - BA
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•

•

b) Laboratório de Engenharia Tecidual e Imunofarmacologia – CPqGM – FIOCRUZ – BA;
Responsável: Maria Angela Ornelas de Almeida;
a) Parceria com a EMBRAPA CAPRINOS e CENTRO DE PESQUISA GONÇALO MONIZ /FIOCRUZ,
para desenvolvimento do projeto “Relação da expressão de colectinas em caprinos com
infecção por nematóides gastrintestinais”, financiado pela FABESP.
b) EMBRAPA EMBRAPA-CPPSUL, INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PELOTAS e INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ para desenvolvimento do
projeto “ Relação da transcrição e expressão de colectinas no abomaso e a resistência de
ovinos a nematódeos gastrintestinais”.
Responsável: Joselito Nunes Costa
a) Convênio estabelecido com a Embrapa Caprinos - Sobral, para realização do projeto Semiárido, que tem como objetivo o estudo das Lentiviroses e da língua azul em caprinos e
ovinos da Microrregião de Juazeiro/BA.
b) Convênio com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SECTI)
para execução do CISA. Primeira fase licitada em dezembro de 2008. Obra prevista para
iniciar-se em Janeiro de 2009.

10. Perspectivas para o exercício de 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento e adequação de reformulação curricular;
Reforma do Hospital de Medicina Veterinária – HOSPMEV e a construção do Setor de
Anatomia Patológica;
Reforma da Escola de Medicina Veterinária e construção do Pavilhão de Aulas
próximo à Escola;
Implantação de normas e procedimentos de biossegurança para os diferentes setores
do HOSPMEV, especialmente os ligados ao DEPAC;
Criação de cursos de capacitação: Biotécnicas da reprodução, Patologia Mamária
Comparada, I Curso de Atualização em Cardiologia de Animais de Companhia; I
Curso de Atualização em Infectologia e Zoonoses em Carnívoros Domésticos;
Implantação e execução de programa controle populacional de cães e gatos no
município de Salvador, por meio da esterilização cirúrgica;
Elaboração de projeto de extensão e pesquisa para fomentar convênios com órgãos
públicos e captação de recursos;
Fortalecimento do Programa de Pós-Graduação Ciência Animal nos Trópicos;
Expansão da lista de indexadores internacionais da Revista Brasileira de Saúde e
Produção Animal e a elevação de sua classificação junto a CAPES;
Expandir o leque de instituições conveniadas com a Escola de Medicina Veterinária,
incrementando as parcerias técnico-científicas e diversificando a escolha de locais
para estágio de nossos acadêmicos;
Continuar incentivando os intercâmbios entre acadêmicos e docentes da EMEV/UFBA
e ICB-EV/UFMG; e expandindo o número de outras instituições;
Fortalecer os laços de cooperação técnico-científica com a JICA;
Modernizar as estruturas de manejo e laboratoriais das três fazendas da Escola de
Medicina Veterinária, melhorando a condição de permanência, ensino e pesquisa nos
seus espaços físicos.

ESCOLA DE MÚSICA
METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008
Departamento de Música Aplicada
O DMA teve uma expectativa extremamente positiva para o ano de 2008, em função da adesão
quase unânime da EMUS ao REUNE. A possibilidade real de sermos contemplados com um prédio
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novo e mais adequado para a realização das atividades de Pesquisa, Ensino e Práticas musicais nos
incentiva a prosseguir em busca de ampliar nossos horizontes com criatividade na construção do
conhecimento e da prática musical. As perspectivas de contratação de novos professores também se
constitui em um fator estimulante, visto que temos, há anos, um corpo docente que, apesar de
extremamente bem qualificado, é deficitário em diversos instrumentos. Por outro lado, até que
possamos realizar os concursos e efetivamente contratar os novos docentes, enfrentaremos
problemas com a iminente aposentadoria do Prof. Erick Magalhães Vasconcelos, professor da
disciplina de Regência. Outra grande perspectiva do DMA para 2008 diz respeito à reativação do
convênio UFBA-COELBA para que a OSUFBA possa voltar a servir de laboratório para a disciplina
Prática de Orquestra, oferecida por este departamento.
Departamento de Composição, Literatura, e Estruturação Musical
a) revisar, completar e aprovar em reunião departamental os conteúdos programáticos das
disciplinas do CLEM. b)Rever a ementa e a estrutura da disciplina “Prática de Ensino” (estudar a
possibilidade de cadastrá-la na SUPAC como estágio); c) estudar a criação de regras e
procedimentos que viabilizem a adoção de “monitoria” para algumas disciplinas do CLEM, conforme
o disposto no art. 84 da lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996; d) estudar a possibilidade de criar
um BAREMA próprio que atenda às especificidades do departamento CLEM.
Pós-Graduação
a) estabelecimento de critérios para credenciamento e descredenciamento de docentes; b) estímulo
à diminuição do tempo médio de titulação discente; c) incentivo ao equilíbrio entre produção
artística e bibliográfica; d) organização de eventos internacionais; e) estabelecimento de convênios
com instituições de pesquisa estrangeiras.
Extensão
a) desenvolver as habilidades e competências dos estudantes para ingressar na graduação da EMUS,
permitindo complementar sua formação acadêmica; b)evitar evasão dos cursos; c) aperfeiçoar a
qualidade dos cursos; d) proporcionar melhor comunicação entre coordenadores, instrutores e
funcionários da secretaria de Extensão; e) minimizar a irregularidade no pagamento das taxas.

2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO
IMPLEMENTADAS
GRADUAÇÃO
Departamento de Música Aplicada
O DMA aprovou a criação do Curso de Música Popular para o qual realizou concurso e aprovou três
novos professores para as subáreas de composição, piano e guitarra. Além disso, houve a
contratação de um professor de trombone, preenchendo uma carência histórica de seus quadros, o
que aumentou sua capacidade de atender aos alunos deste instrumento.
Departamento de Composição, Literatura e Estruturação Musical
Em 2008 o CLEM realizou inúmeras as atividades (seminários, cursos, provas bimestrais e finais,
bancas dos alunos de graduação e pós-graduação, vestibular, seleção para pós-graduação e muitas
outras). Reuniões com diferentes setores da universidade, em especial a SUPAC, onde foram
discutidos temas relacionados ao cronograma e procedimentos para o período letivo de 2008 e 2009.
Ressaltamos o planejamento acadêmico, o cronograma de atividades e procedimentos para
renovação, rescisão e contratação de professor substituto, a revisão do módulo das disciplinas deste
departamento e a criação em nossa unidade do curso de BI em Artes e Música Popular. Ações para
adequar as disciplinas oferecidas às solicitações e recomendações constantes no documento
“Revisão das Normas para Alocação de Vagas para Docentes”. Foram estabelecidas e aprovadas as
normas do programa de qualificação docente (PROQUAD). Reestruturação de horários devido ao
retorno, licenciamento ou final de contrato de alguns professores, bem como a necessidade de
proporcionar horários alternativos a alunos que atuam profissionalmente, para que possam concluir
seus cursos dentro do período previsto.
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PÓS-GRADUAÇÃO
O estabelecimento de critérios para credenciamento e descredenciamento de docentes, está em
fase de conclusão já que os critérios foram definidos e regulamentados e aguardam apenas a
aprovação do colegiado; quanto à diminuição do tempo médio de titulação discente, os alunos e os
orientadores foram informados sobre os prazos estabelecidos pela CAPES e espera-se que com a
criação do manual de orientações que o item apresente melhoras significativas. Quanto aos itens
incentivo ao equilíbrio entre produção artística e bibliográfica e organização de eventos
internacionais o Programa organizou eventos de porte internacional permitindo que professores e
alunos participassem melhorando assim a produção artística e bibliográfica e divulgando o prestígio
da instituição; estabelecimento de convênios com instituições de pesquisa estrangeiras. O PPGMUS
foi contemplado com a assinatura de dois convênios internacionais: com a Université de Toulouse II
- Lê Mirail e com o Queen's University Belfast na Irlanda do Norte, ambos com missões de
intercâmbio programadas para 2009.
Apoio a viagens: o programa destinou recursos para custear a participação de alunos e professores
nos seguintes eventos: XVIII Encontro Anual da ABEM (São Paulo), XXVIII Congresso Mundial da ISME
em Bologna (Itália), IV Encontro Nacional da ABET (Maceió), além de outros eventos. O Dr. Heinz
Schwebel recebeu recursos para participar do I Encontro Internacional da ABT (Associação Brasileira
de Trompetistas) realizado em Londrina (PR).
EXTENSÃO
Divulgação: parceria com a Pró-reitoria de Extensão da UFBA na disponibilização das placas /
outdoors da rede UFBA, além de utilização de veículos de comunicação como TV e rádio.
Acompanhamento do índice de assiduidade dos alunos, através da lista de presença.
Aplicação e análise de questionário de avaliação geral dos cursos.
Regularização e acompanhamento do rendimento dos alunos bolsistas.
Curso de Capacitação como Instrutores para Estudantes da Graduação da EMUS.
Reuniões periódicas para acompanhamento pedagógico.
Alteração no horário de atendimento da secretaria ininterrupto no período das 12:00 às 14:00
horas para facilitar o acesso dos alunos.
 Alteração na forma de pagamento dos cursos livres para minimizar o índice de inadimplência.
 Reforma na secretaria de Extensão.
 Compra de novos equipamentos de escritório.







3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
Estrutura Física
Pintura da biblioteca e de estantes; alteração do layout, adotando o sistema de ordenação das
estantes em linha paralela.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquisição de 5 computadores e impressora multiuso e 5 aparelhos para climatização do acervo.
Recebido por doação 5 mesas redondas para o salão de leitura.
Reforma da sala 102.
Reforma nas salas do Curso de Percussão.
Reforma na secretaria dos cursos de Extensão.
Aquisição de mobiliário para a secretaria dos cursos de Extensão.
Conserto da caixa de gordura da cantina e do esgoto.
Colocação de grades no laboratório do Mestrado.
Manutenção dos portões de ferro e de madeira.
Reforma em 02 pianos.
Manutenção e afinação regular dos pianos.

Aquisição de Equipamentos
O programa PPGMUS efetuou a compra do equipamento para a implantação do estúdio de gravação
no valor de R$ 80.000,00 obtidos através do edital Pró-equipamentos da CAPES.
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Aquisição de Acervo Bibliogáfico (compra/doação/permuta)
Livros/exemplares: 90; Periódicos/títulos:28;CD's doados pelo Projeto Petrobrás: 484; CD's doados
fontes diversas: 49.

4. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
Aprovação pelo Conselho Universitário da construção do novo prédio da EMUS em Ondina, com
prioridade, prevista para o início do ano de 2009.
GRADUAÇÃO






Preparativos para implantação do REUNE
Discussão e Fórum para criação do Curso de Música Popular
Aprovação do Curso de Instrumento tipo BI no Departamento de Música Aplicada
O CLEM, em resposta à Coordenação do projeto “Universidade Nova” aprovou a sua
participação na criação dos cursos de bacharelado interdisciplinar em Artes e Música Popular
Concurso para o preenchimento de 3 vagas de professor auxiliar para o Curso de Música
Popular

PÓS-GRADUAÇÃO
Durante o ano de 2008 foram realizadas 9 defesas de Mestrado, 12 defesas de mestrado do MINTER
EMBAP/UFBA e 10 defesas de Doutorado totalizando 31 bancas.

5. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO
Programas de extensão
No programa de extensão da EMUS, coordenado pelo Prof. Dr.Leonardo Boccia, são oferecidos cursos
que têm como objetivo aproximar a Escola de Música do grande público. Os projetos são:
Curso Básico: curso técnico, pré-universitário de Canto, Clarinete, Composição e Regência, Flauta
Doce e Transversal, Licenciatura, Percussão, Piano, Saxofone, Trompa, Trompete, Violão, Violino e
Violoncelo.
Oficinas de Música: musicalização para bebês (0 a 4 anos), núcleo de educação musical (NEM) programa de iniciação musical (5 a 14 anos), Oficinas para jovens e adultos: canto, coral
instrumentos (cordas, sopro, teclado, percussão).
CURSOS NOTURNOS: Canto, Violão Popular e Clássico, Guitarra, Baixo Elétrico, Saxofone, Teoria e
Percepção Musical, Cavaquinho, Teclado (jovens e adultos).
O Programa de extensão possui atualmente 935 alunos inscritos por semestre.

6. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA EMUS/UFBA
1. CORAL MONA SHORE (EUA)
Regente: Shawn Lawton
Pianista: Michael D'Olyly
Reitoria da UFBA - 21 de junho - 20h
2.CONCERTO EM HOMENAGEM AO DR.HONORIS CAUSA
Professor Muniz Sodré
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Reitoria da UFBA - 20 de Junho - 17h30
3. ISSO É BOSSA
Recital dos Alunos de Canto
Homenagem 50 anos de Bossa Nova
Teatro Gamboa Nova ,17 de Junho - 19h30
4. "PASSEIO NO ZOOLÓGICO"
Projeto Musicalização Infantil
Teatro Módulo, 14 de Junho - 10h30
5. FESTIVAL CONTEMPORÂNEO DE PERCUSSÃO 2 DE JULHO
Reitoria da UFBA , 07 de Julho - 20h
6. AS GRANDES MÚSICAS DO CINEMA ITALIANO
Parceria da Escola de Música e Instituto Italiano de Cultura. Trompetista Mauro Maur e pianista
Françoise de Clossey e The Youth Orchestra of the Américas.
Reitoria Da UFBA, 8 de julho - 20 horas
7. CONCERTO EM HOMENAGEM AOS 105 ANOS DE NASCIMENTO DE ARY BARROSO
Regência Leandro Gazineo
Parque da Cidade - 07 de setembro - 11h
8. ENCONTROS CLÁSSICOS
OSUFBA e Léo Gandelman
Regência Érick Vasconcelos
Parque da Cidade - 21 de setembro - 11h
9. 4º CONCERTO COMEMORATIVO DO 230º ANIVERSÁRIO DE DAMIÃO BARBOSA DE ARAÚJO
Catedral Basílica de Salvador - 09 de outubro - 19h
10. ORQUESTRA OURO PRETO
Reitora da UFBA - 11 de outubro - 20h
11. GRUPO DE INTERPRETES MUSICIAS DA BAHIA (GIMBA)
Regência; Olivier Cuendet
Reitoria da UFBA -16 de dezembro - 19h
Teatro Castro Alves, Piso C da OSBA - 17 de novembro - 20:30h
12. Concerto Sinfônico-Coral - Missa Solene de Santa Cecília
OSFBA; Madrigal da UFBA e Canto Coral I,II e III, sob a Regêcia do Prof. Horst K.Schwebel
Catedral Basílica - 21 de Novembro - 19h
13. RECITAL DE CANTO
Valentin Gloor - Tenor
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Tabea Schöll - piano
Reitoria da UFBA - 26 de novembro - 20h
14. CONCERTO SINFÔNICO - 50 ANOS DO INSTITO DE QUÍMICA
OSUFBA e Madrigal da UFBA
Instituto de Química - 11 de dezembro - 17h
15. CONCERTO DE NATAL
OSUFBA e Madrigal da UFBA
Reitoria da UFBA - 19 de dezembro - 19h
16. Concertos do Circuito Universitário
Apresentações da OSUFBA na Fac. De Arquitetura, Inst. Física, Fac. Direito e Biblioteca Central.
7. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA
O Programa de Pós-Graduação promoveu a assinatura de dois convênios internacionais com a
Université de Toulouse II - Lê Mirail e com o Queen's University Belfast na Irlanda do Norte, ambos
com missões de intercâmbio programadas para 2009.
8. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE
Convênios
•

Implementação do Convênio UFBA/EMUS-Escola Superior de Música “ Carl Maria von Weber”,
Dresden - Alemanha, com o curso " Masterclass" de Composição, por 3 semanas, ministrado
pelo Prof. Helmuth Flammer, e concerto com musicas de compositores contemporâneos com
professores e músicos da EMUS.

Projetos:
•

Projeto Tocar - Núcleo de Percurssão da UFBA. Coordenação Prof. Jorge Sacramento.

•

Projeto Diálogo Sonoro - parceria do Núcleo de Percussão da UFBA, sob a coordenação Prof.
Jorge Sacramento, com o SESC.

•

O Prof. Leonardo V.Boccia apresentou o Projeto “Compassos Chave na Olimpíada de
Pequim”, em parceria com a Universidade de Comunicação da China (CUC) em Pequim; e o
Projeto “ Estratégia audivisuais - Planos sonoro-visuais nas mais influentes emissoras de TV,
em parceria com a Universidade de Jacobs - Bremen - Alemanha.

•

Projeto Permanecer. 8 bolsas dividas entre OSUFBA e Madrigal

9. INFORMAÇÒES COMPLEMENTARES
•

Estrutura Administrativa

A atual estrutura administrativa conta com 2 Departamentos, 5 Colegiados (4 de graduação e 1 de
Pós-Graduação), Secretaria da Escola, Secretaria dos Cursos de Extensão, Contabilidade, Apoio
Administrativo, Setor de Produção Artística da Orquestra Sinfônica da UFBA, Diretoria, ViceDiretoria, Biblioteca, Orquestra Sinfônica da UFBA e Madrigal da UFBA. Contamos atualmente com:
Servidores Técnico-Administrativos 23
Servidores Músicos (Orquestra Sinfônica) 23
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Servidores Músicos (Madrigal) 16
•

Eventos Diversos

Os seguintes eventos foram organizados ou contaram com a participação do Programa de PósGraduação em Música:
Fóruns. Sob a coordenação da Dra. Sônia Chada o PPGMUS realizou 14 Fóruns, com a participação de
docentes e discentes, totalizando, em média, 57 trabalhos apresentados.
II EIPEM (Encontro Internacional de Pesquisa em Educação Musical), coordenado pela Dra. Cristina
Tourinho e da doutoranda Flávia Candusso, que contou com a participação das Dra. Anna Rita
Addessi (da Universidade de Bologna).
I Seminário Internacional de Análise Musical Coordenado pelos professores Dra. Zélia Chueke
(coordenação geral, UFPR) e os Drs. Ricardo Bordini, Cristina Gerling e Sérgio Figueiredo
(coordenações locais UFBA, UFRGS, UDESC) com a participação do Dr. Poundie Burstein (CUNY) e a
Dra. Lynne Rogers (Patterson Univ.).
Seminário Internacional em Composição - coordenação do Diretor da EMUS Horst K. Schwebel com a
presença do compositor alemão Ernst Helmuth Flammer;
XVIII Congresso da ANPPOM - O PPGMUS organizou, com apoio financeiro da CAPES, CNPq, FAPESB,
UFBA, PRPPG e PROEXT, tendo em sua programação conferencistas internacionais: Bernardo Illari
(Univ. of North Texas) e Roger Chaffin (Univ. of Connecticut), wokshops sobre indexação de base de
dados RILM, RIdIM e RISM-CH, mesas-redondas com Bárbara Dobbs Mackenzie (RILM), Gabriella
Hanke Knaus (RISM-CH) e Antonio Baldassarre (RIdIM), sessões de comunicações e pôsteres, grupos
de trabalho e concertos.
II FIMC (Festival Internacional de Música Contemporânea) -Organizado em paralelo com o Congresso
da ANPPOM pelos Drs. Ricardo Bordini e Pablo S. Blanco no período de 1o a 6 de setembro, que
contou com a presença do regente e compositor norte-americano Jack Fortner, do compositor
norte-americano Josef Sekon, da compositora e regente Milica Paranosic (Sérvio-EUA), da violista
Deborah Dakin (EUA) e do tubista Robert Yeats (EUA), da pianista Lusa Davico e da harpista Vanja
Ferreira ambas do Rio de Janeiro, da pianista Zélia Chueke (UFPR), dos grupos GIMBA e Laboratório
de Cordas da UFBA, além de compositores e alunos da Escola de Música da UFBA, apresentando
obras inéditas para o público local e finalizando com as obras vencedoras do Concurso Ernst Widmer
Seminário Nacional de Execução Musical - Realizado pelo PPGMUS em parceria com a UFRGS sob a
coordenação dos Drs. Ricardo Bordini e Luciana del Ben com a participação dos Drs. Fredi Gerling e
André Loss; nesse evento foram apresentadas as 10 sonatas para violino e piano de Beethoven, além
de palestras e master classes;
Workshops - Coordenado pela Dra. Cristina Tourinho o PPGMUS organizou Workshops com Brian
Wilson (New York University) sobre Improvisação para Percussão Sinfônica, Bateria no Jazz e Ritmos
Contemporâneos para todos os instrumentos. Os grupos de pesquisa e laboratórios do Programa
organizaram diversos cursos entre eles: cursos de lylypond, pd e linux, realizados pelos
pesquisadores do grupo GENOS.
MasterClass
O Núcleo de Percussão da UFBA, coordenado pelo Prof. Jorge Sacaramento, promoveu MasterClasses
com o Prof. Flávio Ruchi sobre a Relação corpo/movimento na arte de tocar bateria e com o
Professor Brian Wilson sobre a Bateria no jazz e a percussão contemporânea.
Cursos
O Núcleo de Percussão da UFBA, coordenado pelo Prof. Jorge Sacaramento, promoveu o curso
Elementos da música Venezuelana y Latino-americano nas composições contemporâneas, com os
Professores Yndira Albatroz, diretora do Ensamble Latinoamericano e Cláudio Tripputi, integrante
Ensamble Latinoamericano e Professor da Escola de Música, ULA.
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PUBLICAÇÕES
•

O periódico ICTUS, do programa de pós-graduação situa-se hoje, graças aos esforços do Dr.
Pablo S. Blanco, entre os melhores do país, sendo avaliado como Nacional A no Qualis
bibliográfico da CAPES. De acordo com as tendências apoiadas pelo IBICT a revista é
exclusivamente on line e adotou a submissão de artigos em fluxo contínuo e pode ser
acessada em 5 idiomas. Esse ano publicou-se o volume 9 da revista que pode ser acessado
em: http://www.ictus.ufba.br/index.php/ictus/issue/current/showToc.

•

BOCCIA, L. V. ; BRUNELLO, Yuri ; SA, N. C. ; FERREIRA, M. P. ; MEIRELLES, M.G. ; MENDES,
C.F. ; BIÃO, Armindo Jorge de Carvalho ; MATOS, Raimundo ; ROMANELLI, S. ; GALEFFI, E. ;
ARGOLO, L. T. . Il Teatro Brasiliano Studi e Ricerche. Biblioteca Teatrale, 2008.

•

BOCCIA, L. V. . Teatro e Carcamanos Anarchismo e potere a San Paolo nella prima metà del
Novecento. Biblioteca Teatrale, 2008

•

BOCCIA, L. V.; LUDES, Peter. Key Measures and Key Visuals. Massenmedien und
Kommunikation, 2008.

•

GUGLIELMI, L. ; TINTI, Luisa ; BOCCIA, L. V. . Il Teatro in Brasile - Studi e Ricerche. Roma,
2008. (Prefácio, Pósfacio/Prefácio).

•

GROTOWSKI, Jerzy ; SLOWACKY, Juliusz ; NIEZLOMNI ; BOCCIA, L. V. . O Principe Constante.
Roma: Centro Teatro Ateneo - Sapienza Università di Roma, 2008. (Tradução/Outra).

10. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009
Departamento de Composição, Literatura, e Estruturação Musical
a)solicitar e ao mesmo tempo dar subsídios para que os colegiados dos cursos de nossa unidade
possam completar os currículos e conteúdos programáticos das disciplinas oferecidas por este
departamento; b)estudar a criação de regras e procedimentos que viabilizem a adoção de
"monitoria" para algumas disciplinas do CLEM, conforme disposto no art.84 da lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996; c) implementar a participação deste departamento na criação e oferta de
disciplinas para os novos concursos da Universidade Federal da Bahia.
Pós-Graduação
a) consolidar os intercâmbios internacionais através de missões entre os programas envolvidos; b)
implantar o estúdio de gravação cujo equipamento foi obtido através do edital pró-equipamentos da
CAPES e implementar a produção artística através de gravações; c) implantação dos mestrados
profissionais em Educação e Execução; d) melhorar o perfil do programa estimulando missões de
POS-DOC.
Extensão
a)Incorporar novas tecnologias que representem avanços para a realização da atividade acadêmicopedagógica; b) aquisição de novos equipamentos e instrumentos; c) melhoria da infra-estrutura com
recursos próprios da Extensão; d)atingir maior parcela da comunidade; e) divulgar os cursos por
meio de apresentações públicas e concertos.

ESCOLA DE NUTRIÇÃO
Iniciamos o ano letivo de 2008 com grande expectativa em relação à participação da Escola de
Nutrição no REUNI compreendendo a ampliação de vagas para o Curso de Nutrição, a Criação do
Curso Noturno de Gastronomia e o oferecimento de disciplinas para o Bacharelado Interdisciplinar.
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Como parte da programação acadêmica da ENUFBA, no início do ano letivo foi realizado o seminário
interno com o objetivo de avaliar a implantação das medidas aprovadas no seminário de 2007,
reavaliar o que não foi possível realizar, além de discutir o relatório encaminhado pelo Diretório
Acadêmico sobre o curso de graduação em Nutrição. O seminário já está incorporado às atividades
acadêmicas da ENUFBA e visa também discutir as perspectivas para o ano que se inicia.
A ampliação de 20 vagas para o curso de Nutrição prevista para 2008 será implantada em 2009, vez
que a ENUFBA aderiu ao REUNI. Em relação à reativação do Núcleo de Extensão a Comissão
recuperou os documentos do antigo Núcleo, elaborou o Regimento e conforme orientação da PróReitoria de Extensão está aguardando o Regimento Geral da PROEXT para compatibilizar com o da
Escola, para só então ser encaminhado ao Colegiado máximo da Unidade para aprovação. Uma das
metas não alcançada plenamente foi a reforma curricular. A comissão não conseguiu avançar na
proposta para implantação do novo currículo e há um compromisso de apresentar uma nova
proposta à comunidade para ser implantada no segundo semestre de 2009. Todavia, foram feitos
ajustes na grade curricular de forma a atender as diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC. O
seminário proporcionou a discussão do relatório elaborado pelos estudantes de todos os semestres
letivos, trazendo para novas discussões pontos importantes da avaliação realizada.
A qualificação do corpo docente foi um ponto de grande investimento em 2008, a exemplo do ano
anterior. Quatro docentes foram aprovados na seleção para cursar o doutorado em 2009, um
docente foi liberado para cursar o pós-doutorado no Rio de Janeiro que somados aos oito em curso
totaliza treze docentes em processo de qualificação. Além destes, um professor concluiu o
doutorado, ficando a Escola com um total de 53% de doutores, 42% de mestres e 5% de
especialistas.
Outro aspecto a ser destacado em 2008 foi a inserção da Escola no Pró-Saúde juntamente com as
outras unidades da saúde da UFBA. Este programa de reorientação vai impactar de forma positiva o
ensino de graduação e a ENUFBA já se prepara para atuar nas unidades de saúde dos distritos
sanitários no 1º semestre de 2009. Espera-se que este modelo de formação contribua na formação
do estudante de nutrição para atuar no Sistema Único de Saúde.
Uma grande conquista de 2008 foi a realização do Projeto de acessibilidade aguardado deste o ano
anterior. O Projeto possibilitou condições adequadas de acesso, banheiros adaptados
proporcionando conforto aos portadores de necessidades especiais.
O ponto destoante da Escola foi a “segurança'. Apesar de todo esforço realizado na guarda do
patrimônio ainda tivemos desaparecimento de alguns bens, como máquina fotográfica, câmara de
vídeo, telefone celular etc. Faz-se necessário instalar catracas de acesso à Escola, adotar crachás,
pois o grande fluxo de pacientes, visitantes, estudantes e servidores dificulta o controle e
identificação das pessoas.
GRADUAÇÃO
Ingressam anualmente 80 estudantes no curso de Nutrição, totalizando neste ano 521 alunos
matriculados em cada semestre. Desses, 95 integralizaram o curso representando um aumento de
82% na taxa de conclusão em relação a 2007, conforme previsto.
O curso de graduação em Nutrição passou por dois momentos importantes no ano de 2008: o
resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE e a avaliação de renovação de
reconhecimento do curso pelo MEC/INEP.
Em relação ao ENADE os resultados não foram os esperados. O curso de Nutrição não obteve boa
avaliação e o Colegiado do curso está analisando os resultados para discutir com a comunidade a
implementação de medidas que possam contribuir na melhoria do desempenho acadêmico dos
estudantes. Embora os estudantes não tenham sido bem avaliados, o corpo docente obteve nota
máxima (cinco) pelos avaliadores do MEC. Os outros itens avaliados - organização didáticopedagógica e infra-estrutura - a ENUFBA obteve nota quatro.
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INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA
Durante o ano de 2008, 08 (oito) alunos da Escola de Nutrição participaram de Programa de
Intercâmbio Acadêmico no Exterior na Espanha e Portugal. Além disso, a Escola de Nutrição recebeu
02 (dois) alunos, um aluno vindo da Alemanha e outro da Espanha. Também 02 (duas) alunas
participaram do programa mobilidade acadêmica em instituições dentro do país, uma aluna na
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e outra na Universidade de São Paulo - USP. Em
caráter excepcional, uma aluna realizou um dos estágios curriculares em Angola. Além da
graduação, uma estudante da Residência em Nutrição Clínica realizou estágio no Hospital La Paz na
Espanha.
PÓS-GRADUAÇÃO
O programa de pós-graduação em Alimentos Nutrição e Saúde é constituído pela Residência em
Nutrição Clínica, pela Residência em gestão da Alimentação Escolar e pelo Mestrado em Alimentos
Nutrição e Saúde. A Residência em Alimentação Escolar implantada durante o ano de 2008 constituise em um projeto piloto realizado em parceria com o MEC-FNDE que poderá ser estendido aos
municípios do interior da Bahia e para outros Estados.
PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Um significativo número de projetos de pesquisa está em andamento na Escola de Nutrição, aliado
aos projetos recém aprovados. Ressalta-se em 2008 a orientação pelos professores de 72 (setenta e
dois) estudantes de iniciação científica bolsistas do CNPq, FAPESB, Programa Permanecer,
voluntários e outros ligados a projetos de pesquisa, demonstrando o compromisso dos docentes com
a formação científica dos alunos.
Embora a produção científica da Escola de Nutrição não atinja ainda o volume de publicações
desejado pela comunidade, espera-se um aumento nas publicações em função da qualificação dos
professores e da consolidação de grupos de pesquisa. Os dois departamentos publicaram 21 artigos
científicos em periódicos nacionais e internacionais, 06 (seis) capítulos de livros e 03 (três) livros.
Além dos artigos publicados 10 (dez) foram submetidos e estão aguardando aprovação. Cerca de 90
(noventa) trabalhos foram apresentados em congressos e eventos científicos e houve participação
significativa dos docentes em palestras e cursos realizados.
EXTENSÃO
A Escola de Nutrição da UFBA mantém em funcionamento 3 (três) unidades de atendimento
ambulatorial em Nutrição. Possui 01 (um) consultório dietético na própria Escola de Nutrição dotado
de 04 (quatro) salas para atendimento; 11 (onze) ambulatórios em diversas especialidades no
Pavilhão Profº. José Francisco Magalhães Netto e 01 (um) ambulatório de Nutrição em Saúde do
Trabalhador que funciona no Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador - CESAT / SESAB. Além
disso, a Escola sedia dois Centros Colaboradores em parceria com o Ministério da Saúde e Ministério
da Educação.
O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar para a região Nordeste - CECANE
capacitou 511 profissionais que fazem parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,
sendo 192 Merendeiras, 168 Conselheiros e 151 Nutricionistas abrangendo diversos municípios dos
Estados da Bahia e Sergipe. Para realizar as capacitações, o CECANE selecionou 20 Monitores das
áreas de nutrição e ciências contábeis. Esses profissionais foram treinados tanto pela equipe do
CECANE como pela equipe do FNDE e participaram de diversos eventos técnico-científicos.
Em 2008 foram concebidos dois projetos de extensão de grande alcance social para alunos do nível
médio em parceria com o MEC - FNDE e Secretaria de Educação do Município de Salvador visando a
formação técnica de alunos para atuar tanto na gestão administrativa como na parte operacional do
Programa de Alimentação Escolar - PNAE no município de Salvador. Os estudantes recebem uma
bolsa, participam do curso com carga horária de 400 horas e realizam o treinamento em serviço nas
Escolas públicas municipais juntamente com as residentes. O projeto encontra-se em andamento.
Em parceria com o MEC-FNDE a Escola de Nutrição mantém um Projeto de Extensão na República
Democrática de São Tomé e Príncipe com ênfase na transferência de experiência e conhecimento
acerca da alimentação escolar, no treinamento de recursos humanos e no fortalecimento das
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instituições locais de forma a alcançar autonomia operacional ao término das atividades do projeto.
Foi necessário manter uma nutricionista ao longo do ano de 2008 para desenvolver e coordenar as
atividades relacionadas à alimentação escolar a exemplo de capacitação dos gestores e cantineiras,
criação de receitas com produtos locais, interação com a comunidade, além da reforma das cantinas
escolares realizada em regime de mutirão com os pais.
ATIVIDADES DE EXTENSÃO PERMANENTES
A Escola mantém em funcionamento três atividades de caráter permanente fruto da dedicação e
empenho de seus docentes, visto que não contamos com técnicos para a realização dessas
atividades.
1 - Ambulatório de Nutrição em Saúde do Trabalhador
O projeto de extensão desenvolvido em parceria com o CESAT - SESAB (Centro de Estudos em Saúde
do Trabalhador, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia), visa a formação de estudantes no
desenvolvimento de práticas e tecnologias na área de saúde do trabalhador, especialmente nos
portadores de doenças ocupacionais. O total de atendimentos em 2008 foi de 229 pacientes. A
dificuldade em ampliar o número de atendimentos está relacionada à participação de apenas um
professor no projeto atualmente, como também à inexistência de nutricionista nos quadros do
CESAT para proporcionar uma maior regularidade no atendimento, uma vez que tal só ocorre em um
turno semanalmente.
2 - Consultório Dietético
Atendendo à população carente há mais de 26 anos o Consultório Dietético do Curso de Nutrição da
Universidade Federal da Bahia atende pacientes encaminhados por profissionais de saúde de
ambulatórios e hospitais da própria Universidade e de outros serviços de saúde, públicos e privados,
além da demanda espontânea de indivíduos aparentemente saudáveis que buscam orientação
profissional para correção de peso e para uma alimentação saudável. O grande desafio para 2009 é
integrar o consultório ao Sistema Único de Saúde, possibilitando ampliar consideravelmente o
número de atendimentos, visto que o mesmo não dispõe de pessoal técnico nem administrativo e
suas atividades vêm sendo realizadas pelo esforço dos professores. No ano de 2008 o Consultório
Dietético contou com 5 (cinco) bolsistas do Programa Permanecer e realizou 1.414 atendimentos
entre 1ª consulta e retorno.
3 - Ambulatório de Nutrição do Pavilhão Profº Francisco Magalhães Neto
Iniciativa pioneira da Escola de Nutrição o atendimento ambulatorial no Pavilhão Prof. José
Francisco Magalhães Neto vem sendo desenvolvido por um grupo de docentes empenhados em criar
oportunidades para que os alunos possam obter na prática, conhecimentos e habilidades
imprescindíveis à assistência e à educação nutricional. Nesse sentido, o Projeto de Atendimento
Ambulatorial em Nutrição Clínica realizou em seus onze (11) ambulatórios 3.907 atendimentos de
nutrição nas diversas especialidades.
EVENTOS
O ano de 2008 foi marcado por diversos eventos acadêmicos e culturais promovidos pela Escola de
Nutrição, que deram maior visibilidade à Escola. Como parte das comemorações do centenário de
nascimento de Josué de Castro foi realizada uma sessão solene na Câmara dos Deputados com a
participação da Profª. Dra. Sandra Chaves com uma palestra sobre a vida e obra de Josué de Castro.
Ainda em relação a esse tema o Núcleo de Políticas Públicas participou do seminário interativo da
PRPPG com a oficina de memória “Nísia, Paulo e Josué: brasileiros que contribuíram para o
pensar e o transformar social no Brasil”.
A Escola de Nutrição se fez presente na Audiência Pública promovida pelo Ministério Público do
Estado da Bahia sobre os problemas de saúde da população da Ilha de Maré, especialmente das
crianças, causados pela contaminação química ambiental na região leste da Baía de Todos os
Santos. A audiência foi motivada pelos resultados do estudo da Profª. Neuza Miranda em sua tese de
doutorado.
Outro evento de destaque em 2008 foi o II Simpósio Internacional de Alimentação e Cultura,
sediado e organizado pela Escola em parceria com diversas Universidades brasileiras e com o apoio
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internacional de pesquisadores da Universidade de Barcelona e Universidade Autônoma do México. O
evento contou com a participação de cerca de 240 pesquisadores da área de nutrição, antropólogos,
sociólogos e historiadores nacionais e internacionais, profissionais de saúde e sociedade, para
discutir abordagens teóricas que cercam o tema da alimentação e cultura, ampliando, desta
maneira, a interlocução entre aspectos contemporâneos da comensalidade numa perspectiva
interdisciplinar.
Cabe destacar a iniciativa do Diretório Acadêmico com o apoio da direção da ENUFBA em realizar a
Campanha “Nutrição no Sangue” com o objetivo de incentivar a doação de sangue e ampliar o
estoque do HEMOBA, além de conscientizar a população estudantil e a sociedade sobre a
importância da doação.
Para atender a solicitação da Secretaria de Justiça do Estado da Bahia foi realizada uma oficina de
nutrição do sistema prisional com a participação dos nutricionistas e agentes penitenciários de
forma a diagnosticar os problemas para o planejamento das ações necessárias à melhoria da
alimentação dos internos.
Ainda como evento acadêmico ressalto a realização anual da “Tarde de Degustação em
Alimentação Saudável” para os pacientes do ambulatório de Nutrição e Hepatologia do Magalhães
Neto, promovida pela equipe de Nutrição, proporcionando interação e divulgação de preparações
saudáveis através de filmes, folder e cartilhas, culminando com a degustação das preparações.
CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS
O ano de 2008 foi um ano de muitas transformações: após 52 anos de existência a Escola de
Nutrição abre a perspectiva de criação de um curso novo noturno e cria o Curso de Gastronomia
que já é uma realidade, alcançando uma excelente concorrência no vestibular (6,6). A criação deste
curso representou um grande desafio para uma Escola tradicional que não se permitia novas
descobertas e novos avanços que não estivessem relacionados à ciência da nutrição.
A Unidade precisa de espaço físico. Não temos como abrigar os professores nem área para
laboratórios para o Curso de Gastronomia e nem para a ampliação de vagas do Curso de Nutrição.
Com muito esforço foi reformado o 1º andar com reparo no telhado, recomposição do piso e
liberação de espaços interditados há cerca de 10 anos. Também em 2008 realizamos a poda dos
tamarineiros que embora possa parecer uma ação sem importância estava trazendo transtornos à
Unidade, com risco de acidente.
O quadro de servidores continua defasado. A Escola tem 42 (quarenta e dois) docentes no quadro
permanente, (sendo um destes admitido em 2008) e 5 servidores técnico-administrativos para
atender a demanda de toda a Escola como, colegiados, Departamentos, biblioteca, laboratório de
micro informática e secretaria. Durante o ano de 2008 a Escola recebeu 1 Assistente em
Administração (lotado no Departamento de Nutrição), 1 técnico de nível superior (Químico) e 1
auxiliar de nutrição e dietética, ambos lotados nos laboratórios da graduação. Tivemos o retorno da
servidora que estava afastada em licença sem vencimentos, mas, em contrapartida foi transferida
uma servidora para outra Universidade sem a anuência da Direção. Apesar dessas contratações a
Escola permanece com um grande déficit de servidores.
Encerramos o ano letivo com a realização do Concurso Público para provimento de vagas docentes.
Foram aprovados em 1º lugar três professores que estão em processo de admissão. No início do
próximo ano temos perspectiva de novas contratações de docentes e servidores técnicoadministrativos.
Dessa forma, as perspectivas para 2009 são promissoras. Com o apoio inestimável da Administração
Central da Universidade, aguarda-se a autorização para a ampliação da Escola, a redução do déficit
de pessoal e melhores condições de segurança para a unidade.

ESCOLA DE TEATRO
A Escola de Teatro da UFBA completou neste ano de 2008, 52 anos (cinqüenta e dois) de atividades
acadêmicas, e o Teatro Martim Gonçalves completou 50 (cinqüenta) anos entre as quais destacamse:
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1. ATIVIDADES DE ENSINO:
1.1 Graduação
A Escola de Teatro neste ano de 2008 desenvolveu atividades de ensino na graduação referentes aos
dois semestres letivos (2008.1 e 2008.2).
No primeiro semestre letivo (2008.1), de janeiro a maio, foram oferecidas, na graduação
[Bacharelado em Artes Cênicas - com duas habilitações (Direção e Interpretação Teatral) e
Licenciatura em Teatro], as disciplinas do semestre par, e na pós-graduação foram oferecidas dez
disciplinas.
No segundo semestre letivo (2008.2), foram oferecidas as disciplinas do semestre ímpar para os
cursos de graduação citados acima, do "Velho Currículo".
Neste semestre de 2008.1, ingressaram na graduação 26 alunos para Licenciatura em Teatro, 20
alunos para Interpretação Teatral e 10 alunos para Direção Teatral; ao todo ingressaram 56 novos
alunos na Escola de Teatro. Na pós-graduação ingressaram 14 novos alunos para mestrado e 11
novos alunos para doutorado.
A Escola de Teatro formou suas primeiras turmas do “Novo Currículo” em Interpretação Teatral e
em Licenciatura em Teatro. Foram oferecidos os Módulos I, II, III, IV, V e VI, de Licenciatura em
Teatro, Módulos I, II, III, IV, V e VI em Interpretação Teatral e os Módulos I, II, III, IV,V, VI e VII em
Direção Teatral.
1.2 Pós-Graduação:
O PPGAC reuniu um total de 113 alunos regulares. Foram atendidos cerca de 70 alunos especiais. O
PPGAC recebeu 15 novas bolsas em 2008 para mestrado e doutorado.
. Convênios (Acadêmicos):
- Université De Paris 10 Nanterre
- Université De Franche Compté - Bensançon
- Université Paris 8 - Saint Denis
- Faculdade De Artes Do Paraná Mestrado Interinstitucional - Minter/Ppgac/Faap
- Universidade De Berlim
Além das atividades acadêmicas regulares, promovidas através das disciplinas e atividades, os
docentes atuaram em Bancas de Pós-Graduação e de Concurso, Comissões, Assessorias, Conselhos,
etc. Os docentes do PPGAC destacam-se como lideranças nacionais da área, integrando os comitês
de assessoramento e avaliação da CAPES e do CNPq. Dentre os 14 professores doutores bolsistas
de Produtividade em Pesquisa do CNPq na área de Artes Cênicas, existentes no Brasil, cinco
integram o corpo docente do PPGAC.
. Publicações do GIPE-CIT /PPGAC em 2008:
CADERNOS DO GIPE-CIT Nº 19, 20 e 21.
REVISTA REPERTÓRIO Nº 10, 11 E 12.
A relação da PG com a Graduação, além do Programa de Bolsas de Iniciação, ocorreu através do
Estágio Docente Orientado, atividade obrigatória para os alunos do PPGAC.
O PPGAC recebeu recursos financeiros do Proap ( Capes) , bolsas do CNPq e da Capes.

2. EXTENSÃO:
2.1 Montagens didáticas:
Departamento de Fundamentos do Teatro:
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No primeiro semestre de 2008 foram produzidos 3 (três) espetáculos de formatura do Bacharelado
em Interpretação Teatral. E serão realizadas 3 (três) Mostras Didáticas dos cursos do novo currículo
de Direção (Módulos I, III e V). Além destes, foi realizada 1 (um) espetáculo de pré-formatura em
Desempenho de Papéis I.
Neste segundo semestre de 2008 estão sendo produzidos dois 02 (dois) espetáculos de formatura do
Bacharelado em Interpretação Teatral. E serão realizadas 3 (três) Mostras Didáticas dos cursos do
novo currículo de Interpretação (Módulos II, IV e VI). Além destes, foi realizada 1 (um) espetáculo
de pré-formatura em Desempenho de Papéis I.

Departamento de Técnicas do Espetáculo:
No primeiro semestre de 2008 foram produzidos 13 (treze) espetáculos de formatura do
Bacharelado em Direção Teatral (em anexo lista das peças montadas). E serão realizadas 6 (seis)
Mostras dos cursos do novo currículo de Direção (Módulos I, III e V) e Licenciatura em Teatro
(Módulos I, III e V). Além destes, dois alunos de Direção de Montagem I (pré-formatura) realizaram
02 (dois) espetáculos.
Neste segundo semestre de 2008 estão sendo produzidos dois 02 (dois) espetáculos de formatura do
Bacharelado em Direção Teatral. E serão realizadas 6 (seis) Mostras dos cursos do novo currículo de
Direção (Módulos II, IV e VI) e Licenciatura em Teatro (Módulos II, IV e VI). Além destes, cinco alunos
de Direção de Montagem I (pré-formatura) realizaram 05 (cinco) espetáculos.
Ao todo foram realizados na Escola de Teatro 35 (trinta e cinco) espetáculos neste ano de 2008
sendo, entre estes, 18 (dezoito) de formatura do Bacharelado em Direção Teatral, 09 (nove)
espetáculos de pré-formatura, e 18 (dezoito) Mostras Didáticas.
2.2 Atividades Permanentes:
Curso Livre de Teatro: Atividade Permanente Interdepartamental
Neste ano de 2008 o Curso Livre realizou o XXIV Curso Livre, sob coordenação do Prof. Paulo Cunha,
resultando na Mostra Pública Percursos - criação dramatúrgica de alunos e professores a partir de
exercícios e improvisações. Em apresentação na Sala 05 da Escola de Teatro, de 29/10 a 02/11, às
20:30 horas. Total de 05 apresentações.
Início do período letivo: 05 de maio de 2008.
Corpo docente regular e disciplinas ministradas (até 02 de novembro 2008):
- Treinamento e Condicionamento Corporal, ministrada pela profª. Marta Saback.
- Expressão e Técnicas Corporais, ministrada pela profª. Marta Saback,
- Treinamento e CondicionamentoVocal, ministrada pela Prof. Mariana Freire.
- Técnicas de Expressão Vocal, ministrada pela prof ª Mariana Freire.
- Improvisação e Interpretação Teatral, ministrada pelo prof. Paulo Cunha.
Ato de Quatro: Atividade Permanente do Depto. de Técnicas do Espetáculo
Apresentações para a comunidade de 30 diferentes esquetes, com 4 cenas cada, totalizando 120
cenas ao longo do ano todas as segundas-feiras às 19:00h na Sala 5 do Teatro Martin Gonçalves da
Escola de Teatro da UFBA - público total aproximado de 4000 pessoas.
Contexto Cênico: Atividade Permanente Interdepartamental
Leituras dramáticas foram realizadas semanalmente no mês de novembro de 2008, em
comemoração ao aniversário de 1 ano de reinauguração do Teatro Martim Gonçalves da Escola de
Teatro da UFBA. As leituras foram realizadas no próprio Teatro Martim Gonçalves.
Outras Atividades de Extensão:
1) Circo-Educação - Coordenação: Prof° Eliene Benício Amâncio Costa, tendo como professor
do curso o doutorando Fábio Dal Gallo (data de criação: 06/08)
2) Semana de Calouros 2008 da Escola de Teatro da UFBA - Coordenação: Profª Eliene Benício
Amâncio Costa (data de criação: 06/08)
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3) NATRAMA: História Oral e Dramaturgia - coordenação Prof. Marcos Barbosa
4) II Colóquio Gaston Bachelard: Ciência e Arte - coordenação Profa. Catarina Sant'Anna

3.PESQUISA
3.1 Projetos
* Sergio Coelho Borges Farias:
A Dramaturgia e os Sentidos Expressos por Jovens Espectadores de Teatro na Bahia - Projeto
Produtividade Pesquisa/CNPQ
* Armindo Jorge de Carvalho Bião
Da cena ao impresso e do impresso à cena - teatro e literatura de cordel da Lisboa do século XVIII à
Salvador do século XXI - Projeto Produtividade Pesquisa/CNPQ
* Cleise Furtado Mendes:
Dramaturgias do Efeito Cômico - Estratégias de construção da comicidade na cena contemporânea Projeto Produtividade Pesquisa/CNPQ
* Ciane Fernandes
O TRÂNSITO ORIENTE-OCIDENTE NO CORPO DO ATOR CONTEMPORÂNEO - Projeto Produtividade
Pesquisa/CNPQ
* Antonia Pereira Bezerra
Do Texto à encenação: Construções dramáticas e explorações cênicas acerca das noções de
alteridade, memória e narrativa - Projeto Produtividade Pesquisa/CNPQ.

4.DESTAQUES DA UNIDADE
4.1 Aniversário de 1 ano de reinauguração do Teatro Martim Gonçalves
.

A Escola de Teatro festejou o aniversário de reinauguração do Teatro Martim Gonçalves, com uma
vasta programação de espetáculos durante todo o ano. No dia 01 de outubro entrou em cartaz a
peça “O Vôo da Asa Branca”, texto e direção do professor Deolindo Checcucci, que marcou a data.
4.2 Inauguração da Galeria Nilda Spencer
A Galeria Nilda Spencer foi inaugurada em homenagem a grande atriz, professora e diretora da
Escola de Teatro, Nilda César Spencer, no dia 01 de outubro de 2008, com descerramento da placa
pela filha e Susan Spencer e pela diretora da Escola de Teatro, Eliene Benício, durante as
festividades de 1 ano de reinauguração do Teatro Martim Gonçalves.
Nilda Spencer foi diretora da Escola de Teatro durante quatro gestões, realizando um trabalho de
profissionalização do Teatro Baiano, inspirada em Martim Gonçalves, seu mestre e diretor. Além de
diretora, foi professora e atriz desta Escola, realizando diversos espetáculos teatrais, durante 40
anos de atividades na UFBA.
Na Galeria foi realizada uma exposição contando a trajetória dos 52 anos da atriz, desde o seu
primeiro espetáculo em 1956. Esta exposição ficará permanente, em homenagem a atriz, que
infelizmente faleceu no dia 11 de outubro de 2008.
4.3 Pós-Graduação:


Dentre os 14 bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq na área de Artes Cênicas,
existentes no Brasil, 05 (cinco) são professores da Escola de Teatro que integram o corpo
docente do PPGAC.



A Escola de Teatro neste ano de 2008 continuou destacando-se através de sua PósGraduação em Artes Cênicas. Dos 22 cursos brasileiros de pós-graduação na área de artes visuais, cênicas e música - avaliados pela CAPES, apenas dois receberam conceito 6: o de
Artes Cênicas da UFBA (PPGAC) e o de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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Mas dos cinco programas de artes cênicas no país, o da UFBA, foi o único que obteve a nota
6.
4.4 Projetos:
 A Escola foi contemplada pelo CT- Infra 01/2007, dentro do sub-projeto LIARTES II para a
colocação de acústica e ar condicionado no Complexo Laboratorial da Escola da Teatro, que
está sendo construído com verbas do CT-Infra 2006.
 A Profa. Dra. Ciane Fernandes recebeu o Apoio a Projetos de Pesquisa Edital 005/2007,
FAPESB.
5. PRINCIPAL META DEFINIDA PARA O ANO DE 2008/PERSPECTIVAS PARA 2009:








A Escola de Teatro colocou como principal meta a ser alcançada em 2008, a construção
do Complexo Laboratorial Cênico, que infelizmente não ocorreu, apesar da verba do CTInfra 2007, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão) ter chegado em 03 de janeiro de 2008.
A demora se deveu aos projetos complementares que ainda estão sendo executados, após
realização de licitação para execução dos mesmos. Em seguida será realizada a Licitação da
Obra.
A Escola de Teatro colocou como segunda meta a ser alcançada em 2008 a continuidade
de execução de projetos complementares do Complexo Laboratorial Cênico, e para isto
concorreu e venceu ao Edital CT-INFRA 2008, e receberá o valor solicitado de R$330.000,00
(trezentos e trinta mil) para realização da acústica e climatização do referido Complexo
Laboratorial Cênico.
A principal perspectiva para o ano de 2009 será a execução da obra de ampliação do
Complexo Laboratorial Cênico da Escola de Teatro, o qual abrigará os laboratórios de
cenotecnia, indumentária, maquiagem, iluminação, corpo e voz; e interpretação e direção,
cuja verba já está disponibilizada pela FINEP/FAPEX.
Ainda em 2009, a Escola de Teatro receberá a verba do CT-Infra 2008, para a realização da
acústica e climatização do referido Complexo Laboratorial.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A Escola de Teatro contou com o apoio da Pró-Reitora de Planejamento, Professora Nádia
Andrade, para a realização das Montagens Didáticas, as quais são importantíssimas para a
concretização dos Cursos em Artes cênicas, devido ao seu caráter prático.
As Montagens Didáticas integram conteúdos e técnicas desenvolvidos nas várias disciplinas
ministradas a cada semestre, e representam para os cursos de Bacharelado em Direção e
Interpretação Teatral e Licenciatura em Artes Cênicas, da Escola de Teatro, o principal instrumento
pedagógico na formação de atores, diretores e professores de teatro, além de ser o ponto nodal em
que se articulam ensino, pesquisa e extensão.
A realização desses espetáculos caracteriza-se como atividade obrigatória para os cursos de teatro.
As peças de graduação em Direção Teatral são dirigidas pelos próprios alunos, tendo um professor
orientador que acompanha o processo de montagem. Já as peças de Interpretação Teatral são
dirigidas pelos professores da disciplina Desempenho de Papéis II, com um elenco de alunos
formandos.
Com a implantação de um novo currículo, em módulos, desde o semestre de 2004.1 para os cursos
de bacharelado e de licenciatura, o número de montagens didáticas aumentou, pois além deste
"novo" currículo ainda se mantém o "velho" currículo.
Ao todo foram realizados na Escola de Teatro 35 (trinta e cinco) espetáculos neste ano de 2008,
sendo entre estes, 18 (dezoito) de formatura do Bacharelado em Direção Teatral, 09 (nove)
espetáculos de pré-formatura, e 18 (dezoito) Mostras Didáticas.
Salienta-se que cada uma das 35 (trinta e cinco) montagens didáticas mencionadas envolve o
desenvolvimento de figurino, cenário, concepção de luz e concepção de sonoplastia, desdobrando os
trabalhos em diversas áreas da natureza transdisciplinar do Teatro.
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ANEXOS:
MONTAGENS DIDÁTICAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2008:
Departamento de Fundamentos do Teatro:
“Velho Currículo”:
Espetáculo: A Farsa da Boa Preguiça
Autor: Ariano Suassuna
Direção: Professor Harildo Esteves Déda
Elenco (Alunos Formandos):
Daniel Rabelo
Eduardo Oliva
Heloísa Pimenta
Lygia Pestana
Rilná Figueiredo
Vitória Bispo
Gisela Alves
Cenografia: Prof. Eduardo Tudella
Iluminação: Prof. Eduardo Tudella
Figurino: Karina Allata
Maquilagem: Karina Allata
Adereços: Agamenon Brito
Local: Teatro Martim Gonçalves
“Novo Currículo”:
Espetáculo: (Contra) Canto do Cisne
Autor: Vários ( Tchekov, Tadeusz Kantor, Jean Genet E Nelson Rodrigues)
Direção: Prof. Daniel Marques E Profa. Tânia Soares
Elenco (Alunos Formandos):
Ana Carla Farias
Anderson Dy Souza
Cleiton Luz
Janaína Carvalho
Juliana Bebé
Luana Tamaoki Serrat
Maíra Guedes
Marcos Nery
Maria Manuela Amorim
Mônica Bittencourt
Monize Moura
Samanta Olm
Ubiratã Trindade
Cenografia E Figurino: Renata Cardoso
Iluminação: Luís Gonçalves
Local: Teatro Martim Gonçalves
Departamento de Técnicas do Espetáculo:
Espetáculos dos dlunos dormandos do Bacharelado em Direção Teatral
• Aluno: Júlio Góes
Peça: O Mentiroso Sedutor
De: Goldoni
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: 01 A 06/07/08
• Aluno: Amanda Gomes Maia
Peça: Salomé
De: Oscar Wilde
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: 08 A 13/07/08
• Aluno: Daniel Freire Leahy Guerra
Peça: O Homem Cordial
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De: Roberto Athaíde
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: 15 A 20/07/08
• Aluna: Uarlen De Lima Martins
Peça: A Filosofia Na Alcova
De: Marquês De Sade
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: 22 A 27/07/08
• Aluno: Simone Requião
Peça: Vem Buscar-Me Que Ainda Sou Teu
De: Soffredini
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: 05 A 10/08/08
• Aluna: Ronaldo Magalhães Oliveira
Peça: Novas Diretrizes Para O Tempo De Paz
De: Bosco Brasil
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: 12 A 17/08/08
• Aluno: Edivânia L. Santos
Peça: A Flor Da Pele
De: Consuelo De Castro
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: 19 A 24/08/08
• Aluno: Bruno Oliveira Freitas
Peça: O Assalto
De: José Vicente De Paula
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: 02 A 07/09/08
• Aluno: Tarcísio S. L. Neto
Peça: Anjo Negro
De: Nelson Rodrigues
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: 09 A 14/09/08
• Aluno: Genival Couto De Novaes
Peça: O Caixeiro Viajante
De: Tennesse William
Local: Teatro Martim Gonçalves
• Aluno: Ana Karla Machado Oliveira
Peça: Oração
De: Fernando Arrabal
Local: Teatro Martim Gonçalves
• Aluno: Fábio Nieto
Peça: Avental Todo Sujo De Ovo
De: Marcos Barbosa
Local: Teatro Martim Gonçalves
• Aluno: Leonardo Duarte
Peça: Piquenique No Front
De: Fernando Arrabal
Local: Teatro Martim Gonçalves

Mostras didáticas do “Novo Currículo”
• Resultado Prático Do Módulo I Do Bacharelado Em Direção Teatral E Interpretação Teatral
Cordenação: Profs. Luiz Marfuz E Iami Rebouças
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo I I I Do Bacharelado Em Direção Teatral E Interpretação Teatral
Cordenação: Profs. Gláucio Machado E Jacyan Castilho
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo V Do Bacharelado Em Direção Teatral
Cordenação: Prof. Paulo Cunha
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Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo V Do Bacharelado Em
Interpretação Teatral
Coordenação: Profa.Hebe Alves
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo I Da Licenciatura Em Teatro
Coordenação: Profa. Maria Eugênia Millet
Orçamento: R$ 500,00
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo Iii Da Licenciatura Em Teatro
Coordenação: Profa. Célida Salume
Orçamento: R$ 500,00
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo V Da Licenciatura Em Teatro
Coordenação: Profa. Catarina Santana
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro

Mostras Didáticas Do “Velho Currículo”
Direção De Montagem I:
1. Aluno: Davi Maia
Peça: Um Gesto Por Outro
De: Jean Tardieu
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
2. Aluno: Fabrício Torres
Peça: Mambembe
De: Arthur De Azevedo
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro

MONTAGENS DIDÁTICAS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2008:
Espetáculos do Bacharelado dm Interpretação Teatral
“Velho Currículo”
Espetáculo: Delito da Ilha das Cabras
Autor: Ugo Betti
Direção: Professor Harildo Esteves Déda
Elenco (Alunos Formandos):
Eva Julia Kowalska Porto
Lisavietra Fernandes Dias
Márcia Libório Fraga Lima
Maurício Santos De Assunção
Tarsila Passos
Bruno Guimarães
Daniel Becker
Cenografia: Prof. Eduardo Tudella
Iluminação: Prof. Eduardo Tudella
Figurino: Renata Duarte
Maquilagem: Roberto Laplane
Adereços: Agamenon Brito
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: 08 A 21 De Dezembro De 2008
Espetáculos do Bacharelado em Interpretação Teatral Módulo VI
“Novo Currículo”
Espetáculo: Atire A Primeira Pedra
Autor: Nelson Rodrigues, Adaptação Cleise Mendes
Direção: Prof. Luiz Marfuz
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Elenco (Alunos Formandos):
Ana Paula Lopes De Castro
Ariane Dos Santos Souza Camila Guilera Ferreira
Daiane Fonseca Leal
Daniele Cristina Oliveira
Danilo Barbosa Queiroz
Fernando De Jesus Santana
Ilona Santos Wirth
Joedson Sidnei Da Silva
Lara Barbosa Couto
Liliana De Matos Oliveira
Lilith De Moraes Marques
Luis Daniel Santos Souza
Milena Flick Arruda
Monique Monteiro Almeida
Ramona Gabriela Azevedo Nascimento
Ruhan Alves Álvares
Valdjane Santos De Jesus
Cenografia : Rodrigo Frota
Figurino: Renata Cardoso
Iluminação: Fernanda Paquelet
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: 01 A 13 De Novembro De 2008
Espetáculos dos alunos formandos do Bacharelado em Direção Teatral II
1. Aluno: Edivânia L. Santos
Peça: A Flor Da Pele
De: Consuelo De Castro
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: fevereiro/2009
2. Aluno: Davi Maia
Peça: A Vida Como Ela É
De: Nelson Rodrigues
Local: Teatro Martim Gonçalves
Período: janeiro/2009
Mostras didáticas do “Novo Currículo”
• Resultado Prático Do Módulo Ii Do Bacharelado Em Direção Teatral
Cordenação: Prof. Paulo Cunha
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo Iv Do Bacharelado Em Direção Teatral
Cordenação: Prof. Gláucio Machado
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo Vi Do Bacharelado Em Direção Teatral
Cordenação: Prof. Ney Wendell
Orçamento: R$ 3.000,00
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo Ii Do Bacharelado Em Interpretação Teatral
Cordenação: Profa. Hebe Alves
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo Iv Do Bacharelado Em Interpretação Teatral
Cordenação: Prof. Daniel Marques
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo Ii Da Licenciatura Em Teatro
Coordenação: Profa. Célida Salume
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
• Resultado Prático Do Módulo Iv Da Licenciatura Em Teatro
Coordenação: Profa. Catarina Santana
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro

53

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
• Resultado Prático Do Módulo Vi Da Licenciatura Em Teatro
Coordenação: Profa. Cláudio Cajaíba
Local: Sala 05 Da Escola De Teatro
ANEXOS:
1. PRODUÇÃO ARTÍSTICA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE TEATRO:
1.1:Departamento de Fundamentos do Teatro:
Reis, A. C. ; Silva, D. M. ; Oliveira, J. C. ; Santos, G. M. ; Azevedo, M. ; Melo, V. . Uma por outra histórias de Arthur Azevedo. 2008. (Apresentação de obra artística/Teatral).
Fernandes, C. . Veneza. 2008. (Apresentação de obra artística/Coreográfica).
Fernandes, C. . Corpo Estranho (solo). 2008. (Apresentação de obra artística/Coreográfica).
Déda, Harildo. A farsa da boa preguiça de Ariano Suassuna - Resultado da disciplina Desempenho de
Papéis II - 07 a 10 e 21 a 24 de agosto de 2008 - quinta a domingo - Teatro Martins Gonçalves.
Déda, Harildo. Crime na Ilha das Cabras - Resultado da disciplina Desempenho de Papéis II - 11 a 21
de dezembro de 2008 - quinta a domingo - Teatro Martins Gonçalves.
Castilho, J. . Canteiros de Rosa, espetáculo teatral com autoria de Gordo Neto, direção de Jacyan
Castilho, 60 min, em temporada no mês de janeiro de 2008 no Teatro Vila Velha, Salvador. 2008.
(Apresentação de obra artística/Teatral).
Rangel, S. L. . Fragmentos I. 2008. (Apresentação de obra artística/Teatral).
2. PRODUÇÃO ACADÊMICA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE TEATRO:
Orientações Concluídas:
Dissertação de Mestrado:
Reginaldo Carvalho da Silva. Os dramas de José Carvalho - ecos do melodrama e do circo-teatro no
sertão baiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia, .
Orientador: Angela de Castro Reis.
Renata Cardoso da Silva. O mambembe: uma experiência de criação de maquiagem na formação de
atores. 2008. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia, Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Orientador: Angela de Castro Reis.
Márcia Cristiane Dall'Oglio de Moraes. O efeito de real e o efeito teatral: reflexões sobre o lugar da
maquiagem no teatro ocidental. 2008. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) - Universidade
Federal da Bahia, . Orientador: Angela de Castro Reis.
Elvira Fanzinni. Consciência Corporal e Preparação Vocal: Apontamentos para o Trabalho de Voz
com os Alunos de Artes Cênicas. 2008. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) - PPGAC UFBA, .
Orientador: Antonia Pereira Bezerra.
Rosemary Brack. Cena Teatral e Projeção Vocal: Conjecturas Acerca das Performances Vocais na
Interpretação do Ator de Teatro. 2008. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) - Programa de PósGraduacao em Artes Cênicas da UFBA, . Orientador: Antonia Pereira Bezerra.
Rosemeri Rocha. SPIN, a velocidade da partícula: Procedimentos de Criação em Dança
Contemporânea pelo Grupo de Dança da Faculdade de Artes do Paraná. 2008. Dissertação (Mestrado
em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia, . Orientador: Ciane Fernandes.
Cinthia Bruck Kunifas. Corpo Desconhecido: um contínuo processo de criação em dança. 2008.
Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia, . Orientador: Ciane
Fernandes
Wagner Lacerda de Oliveira. Diário de Passagem: Poeticas Visuais Hibridas de um Corpo Mutável.
2008. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) - Universidade Federal da Bahia, . Co-Orientador:
Ciane Fernandes.
Maria Isabel Macedo Gouvêa. ENCANTAMENTO: evocação fotográfica de poéticas submersas nas
celebrações do mito de Iemanjá em Salvador e Itaparica - Bahia. 2008. Dissertação (Mestrado em
Artes Visuais) - Escola de Belas Artes, . Orientador: Sonia Lúcia Rangel.
Tese de doutorado:
Ana Karine Jansen de Amorim. Um Fogo que se Deita no Mar: Um Estudo Sobre a Marujada do
Município de Quatipurú do Estado do Pará. 2008. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Universidade
Federal da Bahia, . Orientador: Antonia Pereira Bezerra.
Marise Berta. O ABC de Nelson do Sertão ao Mar da Bahia ou quem é ateu e viu milagres como eu..
2008. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia, . Orientador: Antonia
Pereira Bezerra.
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Olinda Margaret Charone. Pássaros de Vôo Longo: Processo de Encenação do Pássaro Junino Em
belém do Pará. 2008. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia, .
Orientador: Antonia Pereira Bezerra.
Márcia Virgínia Bezerra de Araújo. Gestos Cantados: Uma Proposta em Dança-Coral a partir de
Princípios Rituais. 2008. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia,
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ciane Fernandes.
Wladilene de Souza Lima. O TEATRO AO ALCANCE DO TATO: UMA POÉTICA ENCRAVADA NOS PORÕES
DA CIDADE DE BELÉM DO PARÁ. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Artes Cênicas) - Escola de
Teatro, . Orientador: Sonia Lúcia Rangel.
Iniciação Científica
Susan Pereira da Silva Marques. Narrativa e Alteridade: Análise de Discurso. 2008. Iniciação
Científica - Universidade Federal da Bahia. Orientador: Antonia Pereira Bezerra.
Daiane Leal. TÉCNICA CORPORAL, TRADIÇÃO E PERFORMANCE. Início: 2008. Iniciação científica
(Graduando em Interpretacao Teatral) - Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Ciane Fernandes).
Joedson Sidnei da Silva. TÉCNICA CORPORAL, TRADIÇÃO E PERFORMANCE. Início: 2008. Iniciação
científica (Graduando em Interpretacao Teatral) - Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Ciane Fernades).
Fernanda Veloso Rodrigues. Estudos sobre dramaturgias do efeito cômico. Início: 2008. Iniciação
científica (Graduando em Bacharelado Em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia, Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Cleise Mendes).
Trabalho de conclusão de curso de graduação
Djanira Nascimento Abreu. Labirintos Bordados. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação
em Licenciatura Em Desenho e Plástica) - Escola de Belas Artes. Orientador: Sonia Lúcia Rangel.
Orientações em Andamento:
Dissertação de mestrado:
Carolina Vieira Silva. Coringa: Uma carta Fora do Baralho. Estudo das relacoes entre o Coringa do
Teatro do Opromido e o Diretor teatral da modernidade.. Início: 2008. Dissertação (Mestrado em
Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior. (Antonia Bezerra).
Ines Carolina perez Wilker. Mulheres em Cena e Outras Narrativas. Início: 2008. Dissertação
(Mestrado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia. (Antonia Bezerra).
Ana Paula Sampaio Guedes. As Filhas de Ana - Produção de série com temática feminina para
televisão aberta. Início: 2008. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Artes
Cênicas) - Universidade Federal da Bahia. (Cleise Mendes).
Patrícia de Lima Caetano. Corpo Intenso. 2007. Dissertação (Artes Cênicas) - Universidade Federal
da Bahia. (Ciane Fernandes).
Melina Scialom. Laban Plural. 2007. Dissertação (Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia.
(Ciane Fernandes).
Saulo Silveira. Uma Proposta Corporal para a Formação do Bailarino d(E)ficiente. 2007.
Dissertação (Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia. (Ciane Fernandes).
Tese de doutorado:
Joice Aglae Brondani. As tecnicas da Commedia Dell'Arte no Treinamento do ator-pesquisador.
Início: 2008. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia, Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Antonia Pereira).
Kárin Veras. Rolf Gelewiski e a Dança Espontânea. Início: 2008. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
(Ciane Fernandes).
Daniel Becker Denovaro. Diálogos do Movimento: o Método Pilates e o Sistema Laban/Bartenieff.
2007. Tese (Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia. (Ciane Fernandes).
Alexandre Nunes. A Arte Sagrada do ator. 2006. Tese (Artes Cênicas) - Universidade Federal da
Bahia. (Ciane Fernandes).
Marcos Barbosa de Albuquerque. Ricardo III e o verso no teatro. Início: 2008. Tese (Doutorado em
Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia. (Cleise Mendes).
Iara Sydenstricker. Teledramaturgia e seriados brasileiros. Início: 2008. Tese (Doutorado em
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia. (Cleise Mendes).
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Demian Reis. Arte de Palhaços. Início: 2008. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em
Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia. (Cleise Mendes).
Organização de Eventos
SANT'ANNA, Catarina ; Elyana Barbosa . Organizadora do II Colóquio Gaston Bachelard Ciência e
Arte. 2008.
PEREIRA, A. ; FERNANDES, C. . Seminários Transculturais de Teatro e Dança. 2008. (Organização de
evento/Congresso).
Produção Técnica:
RANGEL, S. L. . Oficina de Plástica e Improvisação. 2008. (Curso de curta duração
ministrado/Outra).]
1. PRODUÇÃO ARTÍSTICA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE TEATRO:
1.1:Departamento de Técnicas do Espetáculo:
Adriana Amorim: Do Cyrano, 2008. Alain Félix. (Apresentação de obra artística/Teatral);
Eduardo A. da S. Tudella:
. “Farsa da Boa Preguiça”. Suassuna, Ariano ; DÉDA, Harildo (Apresentação de obra
artística/Teatral);
. “Os Javalis”. VICENTE, Gil. (Apresentação de obra artística/Teatral).
Gil Vicente Barbosa de Marques Tavares: Os Javalis. 2008. (Apresentação de obra
artística/Teatral).
Gláucio Machado: Como Almodóvar. 2008. (Apresentação de obra artística/Teatral).
Luiz César Alves Marfuz: Policarpo. 2008. (Apresentação de Obra Artística).
Luís Cláudio Cajaíba Soares: Direção do Show musical “Opus Dois” da cantora Nana Meirelle, no
TCA, abertura do show do Grupo 14 bis. 20 e 21 de setembro.
1. Produção Acadêmica Dos Professores Da Escola De Teatro:
Eduardo A. da S. Tudella:
. Seminaluz.Palestrante. (Participações em eventos/Seminário).
. I Encontro Expomusic De Iluminação. Mesa Redonda. (Participações em eventos/Encontro).
Eliene Benício Amâncio Costa :
. Seminário de Linhas de Pesquisa e Convênios para a Pós - Graduação. 2008. (Participações em
eventos/Seminário).
.Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação: Participação em banca de Simone Requião. PEÇA:
Vem buscar-me que ainda sou teu de A. Sofredinni. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Bacharelado em Artes Cênicas/Habilitação Direção) - Universidade Federal da Bahia.
Marques, Daniel; PEDROSA, Maurício; COSTA, E. B. A./ SOUZA, E.B.
Participação em bancas de comissões julgadoras:
Exame de Qualificação de Mestrado de Ney Wendell Cunha Oliveira: Teatro e Afeto: Estudo da
recepção teatral do espetáculo Cuida Bem de Mim. 2008. Universidade Federal da Bahia. Marfuz,
Luiz; Rabello, Roberto Sanches; Soares, Luiz Cláudio Cajaíba; COSTA, E. B. A./ SOUZA,E.B..
Exame de Qualificação de Mestrado de Paulo Henrique Alcântara: Do Silêncio ao Grito: as
estratégias do encenador-educador Luiz Marfuz na direção dos adolescentes do grupo de Teatro do
Liceu para o espetáculo Cuida Bem de Mim. 2008. Universidade Federal da Bahia. Mendes, Cleise;
Rabello, Roberto Sanches; COSTA, E. B. A./ SOUZA,E.B
Orientação de Tese de Doutorado (em andamento):
Patrick George Campbel. O Trabalho de Corpo no Teatro Oficina de José Celso Martinez Correa.
Início: 2008. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Artes Cênica) - Universidade
Federal da Bahia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).
Supervisões e Orientações concluídas (Mestrado):
Ney Wendell Cunha Oliveira. Teatro e Afeto: Recepção da Obra Teatral. 2008.
Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia,
Orientador: Eliene Benicio Amancio Costa.
Paulo Henrique Alcântara. Do Silêncio ao Grito: A direção dos adolescentes do Grupo de Teatro do
Liceu para o espetáculo " Cuida bem de mim". 2008. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) Universidade Federal da Bahia, . Orientador: Eliene Benicio Amancio Costa.
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Supervisões e Orientações concluídas (Doutorado):
Janaína Träsel Martins. Ayvu - CORPO SOM: A ressonância vocal na performance e iniciação vocal.
2008. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia, Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eliene Benicio Amancio Costa.
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação:
Simone Requião. Peça: Vem Buscar -me que Ainda Sou Teu. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso.
(Graduação em Bacharelado em Artes Cênicas/Habilitação Direção) - Universidade Federal da Bahia.
Orientador: Eliene Benicio Amancio Costa.
Érico José Souza de Oliveira:
ARREIA - dimostrazione/spettacolo sul teatro popolare brasiliano.ARREIA - dimostrazione/spettacolo
sul teatro popolare brasiliano. 2008. (Participações em eventos/Encontro); Discipline Les Genres
Dramatiques à l'épreuve de la scène.
Le Cheval Marin (O Cavalo Marinho). 2008. (Participações em eventos/Outra).
Luiz César Alves Marfuz:
Orientação de Montagem de formatura de Amanda Maia. Espetáculo: Salomé, de Oscar Wilde.
Direção: Amanda Maia. Local: Teatro Martim Gonçalves
Direção do espetáculo de formatura do Módulo VI de Interpretação (a realizar-se em 5 de novembro,
no Teatro Martim Gonçalves). Espetáculo: Atire e a primeira Pedra. Baseado em "A vida como ela
é", de Nelson Rodrigues. Adaptação: Cleise Mendes e Fernando Santana.
Palestrante do Seminário "As faces de Nelson Rodrigues", atividade de extensão do PIBIC-UFBA.
Data da palestra: 24 de setembro 2008
Orientador de pesquisa de PIBIC-UFBA 2008-2009. Orientandos: Fernando Moreira Filho e Felipe
Vieira Soledade (em andamento)
Co-orientador da dissertação de Mestrado: Teatro, afeto e cultura juvenil. A recepção do
espetáculo Cuida Bem de Mim. Orientando: Ney Wendell Oliveira. Defesa: Semestre 2008.1.
. Participação em bancas de comissões julgadoras:
Exame de Qualificação de Mestrado de Ney Wendell Cunha Oliveira: Teatro e Afeto: Estudo da
recepção teatral do espetáculo Cuida Bem de Mim. 2008. Universidade Federal da Bahia. Marfuz,
Luiz; Rabello, Roberto Sanches; Soares, Luiz Cláudio Cajaíba; COSTA, E. B. A./ SOUZA,E.B..
Luis Cláudio Cajaíba Soares:
Participação em bancas de comissões julgadoras:
Exame de Qualificação de Mestrado de Ney Wendell Cunha Oliveira: Teatro e Afeto: Estudo da
recepção teatral do espetáculo Cuida Bem de Mim. 2008. Universidade Federal da Bahia. Marfuz,
Luiz; Rabello, Roberto Sanches; Soares, Luiz Cláudio Cajaíba; COSTA, E. B. A./ SOUZA,E.B..
Membro do CONSEPE - de março a agosto
Participação das bancas examinadoras de Trabalhos de Conclusão de Curso:
Participação como orientador da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado:
“A doçura da barbárie: engajamento político numa experiência de ensino do teatro” da graduanda
em Licenciatura em Teatro 2008.1 da Escola de Teatro da UFBA: Milana Soares de Oliveira.
Participação como orientador da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado:
“A valorização da cultura negra no projeto Didá Alamojú da Escola Omidùdù e a Lei 10.639/03” da
graduanda em Licenciatura em Teatro 2008.1 da Escola de Teatro da UFBA Ive Cristiane Carvalho
Costa.
Participação como convidado do Instituto Goethe no Theatertreffen (Encontro Nacional de
Teatro Alemão), de 2 a 18 de maio de 2008.
Participação na comissão de Leitores Críticos do Festival Internacional de São José do Rio Preto,
de 9 a 19 de julho de 2008.
Coordenação do programa de palestras virtuais com professores das seguintes Universidades e
alunos do sétimo semestre de licenciatura:
Rogério Moura - Unicamp / Narciso Lopes - UFU / Arão Reis - UFMA / Rosemeire Batista - UNB /
Maria Lucia Pupo - USP / Gilberto Icle - UFRG
Coordenação Editorial da Revista Repertório Teatro e Dança, no. 9.
Participação da Comissão de seleção do doutorado através do convênio DINTER da UFPA-UFBA.
Maurício de Souza Pedrosa:
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Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação: Participação em banca de Simone Requião. PEÇA:
Vem buscar-mr que ainda sou teu de A. Sofredinni. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Bacharelado em Artes Cênicas/Habilitação Direção) - Universidade Federal da Bahia.
Marques, Daniel; PEDROSA, Maurício; COSTA, E. B. A./ SOUZA,E.B.
Paulo José Bastos da Cunha:
. Coordenação do XXIV Curso Livre de Teatro. 2008.
. Coordenação do Módulo V do Bacahrelado em Interpretação Teatral.
Renata Cardoso:
Em 2008.1, participação nos seguintes módulos:
-MOD III interpretação; componente caracterização II
-MOD III direção; componente figurino e maquiagem. Esses dois módulos tiveram uma mostra
conjunta, realizada por Jayan e Gláucio
-MOD V interpretação, componente Laboratório de criação cênica I, que montou Macunaíma,
dirigida por Hebe.
-Defesa da Dissertação de Mestrado em Artes Cênicas.
Em 2008.2, participação nos seguintes módulos:
- MOD II interpretação; componente caracterização I, que terá uma montagem de fim de semestre
organizada por Hebe
- MOD II direção; componente figurino e maquiagem, que terá uma montagem de fim de semestre
organizada por Paulo Cunha
- MOD IV interpretação; componente Elementos do espaço cênico, que montará “A Opera do
Malandro”, dirigida por Daniel Marques.
Professores Substitutos:
Adriana Amorim: Seminários Transculturais em Dança Teatro, 2008. (Eventos de formação artística
complementar).
Gil Vicente Barbosa de Marques Tavares:
. Intercâmbio Brasil Portugal.Intercâmbio Brasil Portugal. 2008. (Participaçõeeventos/Encontro).
. Diálogos sobre dramaturgia contemporânea. 2008. (Participações em eventos/Encontro).
. Uma breve história do teatro.Uma breve história do teatro. 2008. (Participações em
eventos/Encontro).
. Fórum intermunicipal de teatro amador.A dramaturgia brasileira no século XXI. 2008.
(Participações em eventos/Outra).
. Organização de Eventos:
SANTANA, J.; TAVARES, Gil Vicente Barbosa de Marques ; RUSSO, L. . Diálogos sobre dramaturgia
contemporânea. 2008. (Organização de evento/Outro).
. Direção de “Os 30 anos da rádio educadora FM”, em abril de 2008, no TCA.
Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (em andamento):
Uarlen de Lima Martins. As criadas. Início: 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Bacharelado Em Direção Teatral) - Universidade Federal da Bahia. (Orientador).
Palavras-chave: direção; escola de teatro; orientação; teatro; Genet.
Supervisão e orientação concluída:
Antonio Ferreira de Souza Filho. Uma farsa áspera. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso.
(Graduação em Bacharelado Em Direção Teatral) - Universidade Federal da Bahia. Orientador: Gil
Vicente
Barbosa
de
Marques
Tavares.
Palavras-chave: escola de teatro; orientação; teatro; bahia; Beckett.
Ney Wendel Cunha de Oliveira:
Participação das bancas examinadoras de Trabalhos de Conclusão de Curso:
Participação como membro da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado:
“Teatro e os quatro pilares básicos da educação: uma experiência com alunos de escola pública no
subúrbio de Salvador.” do graduando em Licenciatura em Teatro 2008.1 da Escola de Teatro da
UFBA: Jeferson de Jesus Albuquerque.
Participação como membro da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: “A
doçura da barbárie: engajamento político numa experiência de ensino do teatro” da graduanda em
Licenciatura em Teatro 2008.1 da Escola de Teatro da UFBA: Milana Soares de Oliveira.
Roberto Lúcio Cavalcante de Araújo:
-Professor Orientador:
Montagem de Graduação em Direção de Montagem II
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Aluno: Ronaldo Magalhães
Espetáculo: Novas Diretrizes em Tempos de Paz
-Banca Examinadora
Disciplina: Direção de Montagem I
Espetáculo: Juventude Esclarecida, de Fernando Arrabal
Aluno: Ronaldo Magalhães
Sala 5 da Escola de Teatro 10.04.2008
-Banca Examinadora
Disciplina: Direção de Montagem I
Espetáculo: Esperando Godot, de Samuel Beckett
Aluno: David Maia
Sala 5 da Escola de Teatro 22.06.2008
- Banca Examinadora
Disciplina: Direção de Montagem II
Conclusão da Graduação ( Coordenador da Banca)
Espetáculo: Novas Diretrizes em Tempos de Paz
Aluno: Ronaldo Magalhães
Teatro Martim Gonçalves 27.08.2008
José Roberto Santos Sampaio - Roberto Laplane
Participação na função de Maquiador na montagem do espetáculo “ATIRE A PRIMEIRA PEDRA”, com
direção do professor Luiz Marfuz, para os alunos do Módulo VI de Interpretação Teatral
Orientação da maquiagem dos alunos do Módulo VI de Direção Teatral
Orientação do figurino da montagem do espetáculo do Módulo IV de Licenciatura.
PUBLICAÇÕES
Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos
FERNANDES, C.
Princípios em movimento:O aprendizado da dança clássica indiana através do Sistema
Laban/Bartenieff. Urdimento (UDESC). , v.9, p.12 - 24, 2008.
Palavras-chave: ANALISE DE MOVIMENTO (LABAN), Danca Indiana, Dialogo Oriente-Ocidente,
Educacao Somatica, Pesquisa e Treinamento Corporal, Técnica Corporal para a Cena
Áreas do conhecimento : Danças Asiáticas,Danca-Educacao,Análise de Movimento
Setores de atividade : Produtos e serviços recreativos, culturais, artísticos e desportivos, Educação
média de formação técnica ou profissional, Educação superior
OLIVEIRA, E. J. S. A RODA DO CAVALO MARINHO: espaço para a memória espetacular de uma
ancestralidade festiva. Cadernos do GIPE-CIT (UFBA), v. 20, p. 78-93, 2008.
Comunicações e Resumos Publicados em Anais de Congressos ou Periódicos (completo)
FERNANDES, C.
O Corpo em Cena Ensina: Dez Anos de Dança-Teatro com A-FETO In: Laban Conference, 2008, Rio de
Janeiro.
Celebração Laban 2008: Artes Cênicas e Novos Territórios. , 2008. v.I. p.00 - 00
Palavras-chave: ANALISE DE MOVIMENTO (LABAN), Dança-Teatro Contemporâneo, Educacao
Somatica, FORMACAO CORPORAL DO ATOR, Historia das Artes Cenicas, Interartes
Áreas do conhecimento : Danca-teatro,Artes do Corpo,Performance
Setores de atividade : Produtos e serviços recreativos, culturais, artísticos e desportivos, Educação
superior
Referências adicionais : Brasil/Português.
FERNANDES, C.
Por uma (Est)Ética Fronteiriça: O Trabalho de Corpo na Cena Intercultural In: IV Encontro de Estudos
Multidisciplinares em Cultura, 2008, Salvador.
IV Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador: FaCom, 2008. v.IV. p.00 - 00
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Palavras-chave: Corpo Fluido, Dança- Teatro, Dialogo Oriente-Ocidente, Educacao Somatica,
INTERCULTURALISMO, FORMACAO CORPORAL DO ATOR
Áreas do conhecimento : Danca-teatro,Performance,Artes do Corpo
Setores de atividade : Produtos e serviços recreativos, culturais, artísticos e desportivos
Referências adicionais : Brasil/Português. Home page: [http://www.cult.ufba.br]
FERNANDES, C.
THE TEACHING BODY ON STAGE In: 22nd World Dance Congress, 2008, Atenas, Grécia.
22nd World Dance Congress - Proceedings. Atenas, Grécia: International Dance Council CID, 2008.
Palavras-chave: Corpo Fluido, Corpo Fragmentado, Dança-Teatro Contemporâneo, Educacao
Somatica, INTERCULTURALISMO, Interartes, FORMACAO CORPORAL DO ATOR
Referências adicionais : Grécia/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital, Home page:
[http://www.cid-unesco.org]
Livros publicados/organizados ou edições
COSTA, E. B. A./ SOUZA,E.B. ; CHECCUCCI, Deolindo . Catálogo da Cia de Teatro da UFBA 26 anos.
Salvador, 2008.
MENDES, C. F. . A Gargalhada de Ulisses: a catarse na comédia. 01. ed. São Paulo: Perspectiva,
2008. v. 01. 235 p.
Textos em jornais de notícias/revistas
MENDES, C. F. . Sobre "Pobre Assassino", de Pavel Kohut. Catálogo da Companhia de Teatro da UFBA
- 26 anos, Salvador, p. 11 - 12, 28 nov. 2008.
MENDES, C. F. . Sobre "Pobre Assassino", de Pavel Kohut. Catálogo da Companhia de Teatro da UFBA
- 26 anos, Salvador, p. 11 - 12, 28 nov. 2008.
MENDES, C. F. . Sobre "A Noite das Tríbades", de Per Olov Enquist. Catálogo da Companhia de Teatro
da UFBA - 26 anos, Salvador, p. 20 - 21, 28 nov. 2008.
MENDES, C. F. . Sobre "Na Selva das Cidades", de Brecht. catálogo da Companhia de Teatro da UFBA
- 26 anos, Salvador, p. 52 - 53, 28 nov. 2008.
MENDES, C. F. . Sobre "Noite Encantada", de Slawomir Mrozek. Catálogo da Companhia de Teatro da
UFBA - 26 anos, Salvador, p. 54 - 55, 28 nov. 2008.
MENDES, C. F. . Sobre "A Casa de Eros", de Cleise Mendes. Catálogo da Companhioa de Teatro da
UFBA
26
anos,
Salvador,
p.
56
57,
28
nov.
2008.
MENDES, C. F. . "Nilda, estrela". Muito - Revista semanal do jornal A Tarde, Salvador, p. 38 - 41, 12
out. 2008.
Artigos completos publicados em periódicos
FERNANDES, C. . Princípios em movimento:O aprendizado da dança clássica indiana através do
Sistema Laban/Bartenieff. Urdimento (UDESC), v. 9, p. 12-24, 2008.
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
BEZERRA, A. P. . A Expansão Cênica da Narrativa e Sua Eficácia Simbolica. In: IV Encontro de
Estudos Multidisciplinares em Cultura, 2008, Salvador. IV ENECULT - Anais CD-Rom. Salvador :
Facom/Anais/CD-Rom, 2008. p. 01-10.
BEZERRA, A. P. . A Expansão Cênica da Narrativa e Sua Eficácia Simbolica. In: IV Encontro de
Estudos Multidisciplinares em Cultura, 2008, Salvador. IV ENECULT - Anais CD-Rom. Salvador :
Facom/Anais/CD-Rom, 2008. p. 01-10.
BEZERRA, A. P. . Etnotextos como pretextos para a Cracao dramaturgica. In: V Coloquio
Internaciona de Etnocenologia, 2008, Salvador. Anais do V Coloquio Internacional de Etnocenologia.
Salvador : Fast Designer, 2008. v. 5. p. 31-42.
BEZERRA, A. P. . Etnotextos como pretextos para a Cracao dramaturgica. In: V Coloquio
Internaciona de Etnocenologia, 2008, Salvador. Anais do V Coloquio Internacional de Etnocenologia.
Salvador : Fast Designer, 2008. v. 5. p. 31-42.
BEZERRA, A. P. . Da Criacao Dramaturgica a expansao Cenica da narrativa. In: I Jornada latino
Americana de Estudos teatrais, 2008, Blumenau-SC. Anais da I Jornada latino Americana de Estudos
teatrais. Blumenau : Editora Da UESC, 2008. v. 1. p. 64-72.
OLIVEIRA, E. J. S. La ronde du monde tourne: ancestralité festive et identité dans le spectacle du
Cheval Marin du Pernambouc (Brésil). In: I Colloque International Théâtre des Minorités, 2008,
Avignon. Théâtre des Minorités - Mises en scène de la marge à l'époque contemporaine. Paris :
L'Harmattan, 2008. p. 163-171.
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FERNANDES, C. . O Corpo em Cena Ensina: Dez Anos de Dança-Teatro com A-FETO. In: Laban
Conference, 2008, Rio de Janeiro. Celebração Laban 2008: Artes Cênicas e Novos Territórios, 2008.
v. I. p. 00-00.
FERNANDES, C. . Por uma (Est)Ética Fronteiriça: O Trabalho de Corpo na Cena Intercultural. In: IV
Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 2008, Salvador. IV Encontro de Estudos
Multidisciplinares em Cultura. Salvador : FaCom, 2008. v. IV. p. 00-00.
FERNANDES, C. . THE TEACHING BODY ON STAGE. In: 22nd World Dance Congress, 2008, Atenas,
Grécia. 22nd World Dance Congress - Proceedings. Atenas, Grécia : International Dance Council CID,
2008

Apresentações de Trabalho:
BEZERRA, A. P. . Augusto Boal e o Teatro do Oprimido: Diáligos Possíveis. 2008. (Apresentação de
Trabalho/Conferência ou palestra).
BEZERRA, A. P. . A Expansão Cênica da Narrativa e Sua Eficácia Simbólica. 2008. (Apresentação de
Trabalho/Congresso).
FERNANDES, C. . O Corpo em Cena Ensina: Dez Anos de Dança-Teatro com A-FETO. 2008.
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
FERNANDES, C. . Por uma (Est)Ética Fronteiriça: O Trabalho de Corpo na Cena Intercultural. 2008.
(Apresentação de Trabalho/Seminário).
Apresentação Oral no(a) I Mostra dos Núcleos de Pesquisa do Grupo de Dança da Faculdade de
Artes do Paraná, 2008. (Outra)
A Análise Laban em Movimento e a Pesquisa em Dança.
Apresentação Oral no(a) Fazendo Gênero 8, 2008. UDESC (Congresso)
Agressão Declarada, Disfarçada ou Denunciada? Abordagens à Corporeidade Feminina na Cena
Contemporânea..
Apresentação (Outras Formas) no(a)Encontro de Pesquisadores em Dança, 2008. (Encontro)
LABAN, INTERARTES E INTERCULTURALISMO.
. Apresentação Oral no(a) Celebração Laban: Artes Cênicas e Novos Territórios, 2008. Rio de
Janeiro (Congresso)
O Corpo em Cena Ensina: Dez Anos de Dança-Teatro com A-FETO.
Conferencista no(a) II Semana de Licenciatura em Teatro, 2008. UFRGN, Natal (Encontro)
O Corpo nos Territórios da Cena.
Apresentação Oral no(a) IV Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 2008. (Encontro)
Por uma (Est)ética Fronteiriça: O Trabalho de Corpo na Cena Intercultural.
Conferencista no(a) I Encontro de Pós-Graduação em Artes Cênicas, 2008. Natal, UFRGN
(Encontro)
Seminário Avançado de Pós-Graduação.
Demais tipos de produção bibliográfica
COSTA, E. B. A./ SOUZA,E.B. . Capoeira como treinamento para o ator. Salvador, 2008. (Prefácio,
Pósfacio/Prefácio);
COSTA, E. B. A./ SOUZA,E.B. . Catálogo da Cia de Tetaro da UFBA 26 Anos. Salvador, 2008.
(Prefácio, Pósfacio/Prefácio).
Demais tipos de produção bibliográfica:
OLIVEIRA, E. J. S. ; Lúcia Lobato . Cadernos GIPE-CITE. Salvador: Editora Fast Design - Prop. Visual
Editora e Gráfica Rápida LTDA., 2008 (Organização).
OLIVEIRA, E. J. S. ; Lúcia Lobato . Cadernos GIPE-CITE. Salvador: Editora Fast Design-Prop. Visual
Editora e Gráfica Rápida LTDA, 2008 (Revisão).
OLIVEIRA, E. J. S. ; Lúcia Lobato . Apresentação. Salvador, 2008. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação).
RANGEL, S. L. . A AURA DO ENCANTAMENTO. Salvador: Caixa Cultural, 2008 (Catálogo para Mostra
de Artístas Plásticos).
RANGEL, S. L. . COLCHA DE RETALHOS COM FIOS CONTEMPORÂNEOS. Feira de Santana: Museu de
Arte Contemporânea Raimundo Oliveira, 2008 (Catálogo para Mostra de Artístas Plásticos).
Artigos aceitos para publicação
SANT'ANNA, Catarina . Bachelard et Ariano Suassuna: les complexes du feu et la re-création
poétique du sertao.. Cahiers Gaston Bachelard, 2008.
MENDES, C. F. . Comicidade: o "baixo" como princípio. Repertório Teatro & Dança, 2008.
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OLIVEIRA, E. J. S.; Béatrice Picon-Vallin . A encenação: história e técnica de uma arte em
movimento. OuvirOUver (Uberlândia), 2008.
Comunicações e Resumos Publicados em Anais de Congressos ou Periódicos
1. FERNANDES, C.
O Corpo em Cena Ensina: Dez Anos de Dança-Teatro com A-FETO In: Laban Conference, 2008, Rio de
Janeiro.
Celebração Laban 2008: Artes Cênicas e Novos Territórios. , 2008. v.I. p.00 - 00
FERNANDES, C.
Por uma (Est)Ética Fronteiriça: O Trabalho de Corpo na Cena Intercultural In: IV Encontro de Estudos
Multidisciplinares em Cultura, 2008, Salvador.
IV Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador: FaCom, 2008. v.IV. p.00 - 00
FERNANDES, C.
THE TEACHING BODY ON STAGE In: 22nd World Dance Congress, 2008, Atenas, Grécia.
22nd World Dance Congress - Proceedings. Atenas, Grécia: International Dance Council CID, 2008.
Produção Técnica:
OLIVEIRA, E. J. S. ; Joice Aglae . VIVA! Danzare per vivere - le danze del Nordest Brasiliano. 2008.
(Curso de curta duração ministrado/Outra).

ESCOLA POLITÉCNICA
1.

METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008
•

Melhoria do ensino de graduação

•

Espaço físico - Novo prédio para laboratórios e reformas das salas de aulas do 7º pavimento

•

Colocação em operação do segundo campo (Fazenda Mamoeiro) do Projeto Campo Escola

•

Criação de novos cursos Graduação: Engenharia da Computação, Engenharia de Produção,
Engenharia de Controle e Automação

•

Implantação das disciplinas do currículo novo do curso de Engenharia Elétrica

•

Dar continuidade a implantação do Curso de Mestrado em Meio Ambiente Água e
Saneamento - MAS

•

Criação de novos cursos de Pós-Graduação

•

Reforma na Biblioteca com livre acesso ao acervo

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

Proposta de criação do curso de Mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento - MAAS,
apresentada pelo Departamento de Engenharia Ambiental, já foi aprovada pela UFBa, em
tramitação para aprovação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES).

•

Conclusão da terceira turma do curso de especialização em Pavimentação

•

Qualificação de docentes para o doutorado - Prof. Sergio Pacífico Soncim (USP São Carlos-SP
- 2007/2011) e Prof. Élio Santana Fontes (FAUFBA - 2008/2012)

•

Curso de especialização MBA em Transportes - não oferecido por não ter formado turma
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•
•

Curso de especialização em Geoprocessamento - não oferecido, aguardando definições sobre
gestão financeira dos curso “lato-sensu” na UFBA
O Programa de Engenharia Industrial (PEI) consolidou a incorporação de 3 cursos de
especialização lato sensu já existentes na Unidade, com total aderência às linhas de
pesquisa e aos focos do Programa, e coordenados por docentes vinculados ao PEI, quais
sejam: Curso de Especialização em Automação Industrial com ênfase em Informática,
Instrumentação, Controle e Otimização de Processos Contínuos (CICOP; Curso de
Especialização em Engenharia de Gás Natural (CEEGAN) e Curso de Especialização em
Engenharia Econômica, Estratégia e Prevenção de Perdas na Indústria.

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Implantação do novo currículo do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica;
Participação de estudantes de engenharia como Bolsistas no Programa Permanecer/UFBA,
PIBIC/CNPq.
Melhoria de sala para lecionar a componente curricular “Ciências do Ambiente” auxiliando a
Politécnica no tocante a dotar a sala com equipamentos de multimídia (ênfase em
sonorização) em face de necessidade de se ter um maior número de alunos nesta sala de
aula.
Dotação de equipamentos para o laboratório de água.
Aquisição de computadores e projetores multi-mídia para instalação em todas as salas de
aulas do 7º pavimento e nas 5 salas de aulas do Departamento de Transportes.
Melhoria da infra-estrutura física do laboratório do Grupo Design no galpão externo da
Escola Politécnica
Reforma do Laboratório LABMEC
Melhoria da infra-estrutura física do laboratório LABSIP
Conclusão do Laboratório de Elevação Artificial de Petróleo - LEA
Pintura dos corredores e das salas de aulas do Departamento de Engenharia Mecânica
Melhoria do espaço físico da Biblioteca com implantação do livre acesso.

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

Reformulação do MEAU, a linha de pesquisa Transporte e Meio Ambiente foi transformada
em “Gestão do Território e Sistemas de Transportes”, incorporando todas as áreas temáticas
desenvolvidas pelo DT.
Criação da disciplina para o MEAU “ENG C16- TEAU- Estudo de Caso Impactos Ambientais do
Tráfego Urbano”
Realização de concurso público para docente Assistente DE na área de Topografia e
Geoprocessamento, 1 vaga. (aguardando a contratação da candidata aprovada).
Aquisição de 1 Estação Total Topográfica e 1 trena eletrônica para aulas práticas de
Topografia e Geoprocessamento
Condução do Programa de Pós-graduação em Mecatrônica pelo Departamento de Engenharia
Mecânica em parceria com o Departamento de Ciências da Computação
Aprovação do Curso de Graduação em Engenharia da Computação noturno, a ser iniciado em
2009.1.
Aprovação do Curso de Graduação em Engenharia de Produção noturno, a ser iniciado em
2009.1.
Aprovação do curso de Doutorado em Engenharia Elétrica
Classificação obtida de quatro estrelas do Guia do Estudante Abril.
Certificação ISO 9002-1 para o Laboratório do Departamento de Engenharia Ambiental pelo
segundo ano consecutivo
Conclusão dos cursos de Capacitação Técnico-Instrumental para Servidores do DERBA cursos de extensão (superior e médio), de atualização, de especialização em Gestão de
Órgãos de Infra-estrutura de Transportes, e de especialização em Obras Rodoviárias
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5. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA
A Escola Politécnica teve uma participação significativa nas pesquisas e desenvolvimento de vários
projetos alguns dos principais relacionados abaixo, iniciados, em andamento e outros concluídos no
ano de 2008.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaliação do impacto ambiental da borracha de pneus no ambiente marinho: subsídio para a
implantação de recifes artificiais. FAPESB.
Indicadores para o planejamento e gestão ambiental. Convênio SEI/UFBA.
Avaliação Ambiental de Aterros Sanitários no Estado da Bahia/ FAPESB.
Proposição de Procedimentos de Controle de Contaminação Ambiental Associada aos
Resíduos da Construção Civil no Processamento, Reutilização e Aterramento e Proposição de
Procedimentos de Controle desta Contaminação no novo Cenários definido pela Resolução
CONAMA 307/2002- MCT/PADCT/ CNPq.
Otimização ambiental da Caraíba Metais, uso racional de energia elétrica e térmica –
ENERGIBA.
Otimização do Uso e Reuso D'água em Residências e Prédios Públicos-REFLIM.
Eco-Saneamento para preservação da água e segurança alimentar.
Racionalização do Uso da Água no Aeroporto de Salvador-BA – AGUAERO.
Estudo de aprimoramento e inovação na aplicação dos instrumentos de gestão ambiental.
Convênio UFBA/CRA.
Identificação de regime hidrológico compatível com objetivos ecológicos para o baixo curso
do Rio São Francisco - Apoios: CNPQ (Rede ecovazão).
Projeto Capivara - Investigação do Sistema Hídrico do Rio Capivara Grande - Apoio: CNPQ.
Projeto Rio Capivara Grande - Integridade biótica do ecossistema. - Apoio: CNPQ .
Adaptando o conceito de vazões ecológicas ao caso de rios intermitentes e temporários Sem apoio financeiro.
Coordenação da Rede de Pesquisa Interinstitucional para Conservação e Uso Eficiente da
Água na Bacia do Rio São Francisco MCT/MMA/MI/CNPq/CT-HIDRO.
Coordenação da Rede de Pesquisa sobre Estudo do Regime de Vazões Ecológicas para o
Baixo Curso do Rio São Francisco: Uma Abordagem Multicriterial - ECOVAZÂO.
MCT/CNPq/CT-HIDRO/
Coordenação local da Rede de Cooperação Internacional do Semi-árido Saneamento
Ecológico Desenvolvimento de Tecnologias para Conservação da Água e Reuso da Águas
Servidas. MCT/CNPq/CT-HIDRO.
Coordenação local da Rede de Hidrologia do Semi-Árido - REHISA - CTMCT/CNPq/HIDRO/FINEP.
Coordenação local da Rede de Governança da Água - GovAgua - Projeto ALFA da
Comunidade Européia.
Desenvolvimento de Sistemas de Medição e Instrumentação Via PDA (Personal Digital
Assistant) Para Aplicações no Setor de Energia Elétrica. FINEP
Desenvolvimento de uma Ferramenta Computacional para o Planejamento e Projeto
Otimizado de Redes de Telecomunicações da Eletronorte. Eletronorte (ANEEL).
Desenvolvimento de Sensores Inteligentes para Detecção de Faltas em Linhas Aéreas com
Comunicação via PLC (Power Line Comunication). COELBA (ANEEL).
Modelagem Preditiva de Variáveis Causais para Demanda de Energia Elétrica. COELBA
(ANEEL).
Desenvolvimento e Implantação de uma Nova Metodologia na Identificação das Perdas em
Iluminação Pública. COELBA (ANEEL).
Fortalecimento da Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia.
CAPES (Edital PROCAD/NF).
Modelagem e Simulação de Transformadores em Estudos de Transitórios Eletromagnéticos
com Ênfase na Análise da Ferrorresonância. CNPq (Edital Universal).
Utilização de um Simulador em Tempo Real para Aprimoramento de Pesquisas nas Áreas de
Proteção e Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas de Potência. CNPq (Edital Cooperação
Casadinho).
Cooperação Acadêmica para Projeto de Circuitos Integrados em tecnologia CMOS com
Aplicações Interdisciplinares. CNPq (Edital Cooperação Casadinho).
Projeto de Infra-estrutura do PPGEE - UFBA. FAPESB (Infra-estrutura).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecimento da Linha de Pesquisa em Instrumentação, Controle e Automação do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia.
CAPES (Edital PROCAD/NF)
Desenvolvimento de Sistema para Modelagem e Integração do Conhecimento Especialista
(MAICE)
Instalação de um sistema de bombeio mecânico em modelo reduzido
Projeto de pesquisa “PCP - UTE”
Concepção do modelo em CAD da bancada de ensaio de fadiga para cabos submarinos
Desenvolvimento de Rotinas Computacionais Utilizando o Software Labview para o Estudo do
Comportamento Dinâmico de Máquinas Rotativas
Desenvolvimento e otimização de novos materiais para aplicação em célula combustível de
eletrólito sólido alimentado com gás natural, CT-Energ.
Argamassa de cal aditivadas com óleo. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico
Avaliação de Técnicas de Oxidação Química Ativa para Remediação de Aqüíferos
Contaminados por Compostos Orgânicos através de Ensaios Laboratoriais em Colunas de
Solo. Cetrel-Lumina Tecnologia e Engenharia Ambiental Ltda / Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado da Bahia
Injeção de sistemas microemulsionados para recuperação avançada de petróleo em campos
maduros Situação: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia.
Contribuição ao estudo da carbonatação em concretos. Universidade Federal da Bahia Projeto Permanecer
Alternativas de projeto para ocupação em encostas. Convênio SEHAB-PMS
Proposição e difusão de técnicas apropriadas para construção habitacional de baixo custo e
de tecnologias alternativas para ocupação de encostas no município de Salvador. Convênio
SEHAB-PMS/UFBA
Estudo do preparo da base de estruturas de concreto. Base Indústria e Comércio Ltda
Projeto Campo Escola. Fonte Financiadora: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustiveis.
Projeto Rede de Asfalto. Apoio: CT-PETRO - FINEP.
Projeto Rede Temática em Pavimentação. Apoio: Petrobras - CENPES
Tensões Residuais em Juntas Soldadas de Alta Restrição. Desenvolvido em parceria entre a
UFBA e o SENAI/CIMATEC. Apoio Financeiro: FAPESB
Soldagem na Fabricação de Tubos Poliméricos Helicoidais para Saneamento e Contenção de
Águas, desenvolvido junto à empresa Ativo Engenharia e Comércio Ltda. Apoio Financeiro:
Bahia Inovação FAPESB/FINEP Fase II
Desenvolvimento de uma Máquina para Fabricação de Beiju. Financiamento: Programa Bahia
Inovação/FAPESP
Sistematização do Projeto Mecânico de Moldes Rápidos. Apoio Financeiro: FAPESB
Análise da Fadiga em Peças Plásticas Injetadas. Apoio Financeiro: FAPESB e PIBIC/CNPq
Reprojeto e fabricação de protótipo das máquina desfibradora de sisal Faustino II
Projeto de uma máquina reintegradora de papeis
Projeto mecânico de equipamentos portuários utilizando o método dos elementos finitos
Avaliação do Desempenho Funcional e Estrutural de Equipamentos de Proteção Coletiva
Contra Quedas. Apoio Financeiro: SESI e FAPESB
Purificação e utilização da glicerina na preparação de compósitos reforçados com fibras
vegetais regionais para a fabricação de componentes da construção civil. Financiamento:
FAPESB
Compósitos de biopoliester e fibras vegetais para aplicações na indústria da construção civil.
Financiamento: FAPESB
Experimentação e modelagem numérica de materiais e estruturas de baixo impacto
ambiental. Financiamento: CAPES
Desenvolvimento de Cruzetas de Madeiras de Eucalipto de Florestas Plantadas em
Substituição às Cruzetas de Madeira Nativa e de Concreto para RDR E RDU no Estado da
Bahia. Apoio Financeiro: COELBA
Variáveis de Sustentabilidade em Arquitetura de Madeira: técnicas e detalhes de projeto
visando uma adequação ambiental.
Modelagem de poços de petróleo terrestres em sistemas de elevação artificial de bombeio
mecânico.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificação e seleção de ações visando à prevenção da poluição e o abatimento de cargas
poluidoras no enquadramento dos corpos d'água utilizando teoria qualitativa de processos e
análise multi-criterial.
Cultura organizacional, cultura de segurança e sistema de gestão da segurança e saúde no
trabalho em empresas petroquímicas.
A cadeia produtiva biodiesel na Bahia: alternativas de governança, produção limpa e
desenvolvimento regional.
Estabilidade de Fases em Processos Industriais de Polimerização de Eteno a Alta Pressão.
Modelagem, identificação e controle de processos químicos industriais utilizando lógica
fuzzy tipo 2: contribuições à teoria e ao estudo de estabilidade.
Desenvolvimento de metodologia padrão de teste para avaliação de desempenho de
equipamentos médico-hospitalares.
Desenvolvimento de um sistema auxiliar de iluminação automotiva a Leds servo assistida.
Geração de energia a partir da gaseificação da torta de mamona e similares.
Implantação eco-eficiente de recife artificial mediante aplicação de tecnologias limpas:
caso de estudo, município de Salinas da Margarida, Bahia.
Ajuste automático dos parâmetros de controladores preditivos baseado em critérios
econômicos e ambientais.
Fluxo multi-fásico da gasolina comercial brasileira em solos não saturados: desenvolvimento
experimental e modelagem matemática.
Desenvolvimento, testes e aplicação de um sistema para automação de poços de petróleo a
baixo custo - uma alternativa para a viabilização de campos marginais.
Processamento ótimo de arranjos acústicos para controle e cancelamento ativo de ruídos.
Uma proposta de um Seis Sigma Eficiente para as necessidades atuais da indústria brasileira.
Digestor eficiente.
Implementação de compras verdes no Petróleo brasileiro S. A.: Um estudo no setor de
suprimentos da regional Norte Nordeste.
Determinação das grandezas elétricas de um sistema de geração distribuída a partir da
análise do combustível que aciona uma microturbina.
Otimização de processo de produção de biodiesel a partir de oleaginosas não comestíveis e
etanol: análise comparativa da catálise heterogênea e da alcoóize supercrítica.
Viabilidade técnica e econômica do tratamento anaeróbico dos efluentes industriais do Pólo
de Camaçari.
Estudo e proposição de novas aplicações das redes neurais em equalização temporal e
espacial.
Gerenciamento de eventos anormais de uma Unidade de processamento de gás natural
através de sistemas de detecção, diagnóstico e correção de falhas.
Contribuições da pesquisa operacional à administração estratégica da indústria de
construção civil.
Avaliação financeira de investimento em tecnologias limpas: uma análise com base na teoria
das opções reais.
Desenvolvimento de um termoplástico biodegradável a partir da substituição parcial da
poliolefina por fécula de mandioca.
Análise e modelagem da estrutura logística do parque industrial da região metropolitana de
Salvador.
Sistema de monitoramente e análise para estimar a vida útil de baterias estacionárias em
sistemas de energia solar.
Estratégias de planejamento de experimentos para estimação parâmetros de modelos
cinéticos.
Desenvolvimento e aplicação do processo de compostagem de resíduos verdes para
obtenção de adubo.
Formação de Nanopartículas via micronização com antisolvente supercrítico para fabricação
de cosméticos.
Desenvolvimento de dispositivos de ecolocalização para auxiliar pessoas com deficiência
visual.
Analise de confiabilidade e integração de sistemas especialistas de poços de petróleo
automatizados.
Tecnologia para sistemas nanos 1D e incorporação in-situ em sistemas poliméricos.
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6. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficinas no âmbito do Núcleo Regional Nordeste da Rede de Capacitação em Extensão
Tecnológica em Saneamento Ambiental realizadas no estado da Bahia
Curso de Extensão curso de introdução à Geoestatística - 40h
Museu Memória das Águas de Salvador - Apoios: CNPQ e FAPESP
Curso Básico em ARCGIS 9.2 - 4ª turmas, período: 21a 25 de janeiro de 2008.
Curso Básico em ARCGIS 9.2 - 5ª turmas, período: 02 a 06 de junho de 2008.
Curso Avançado em ARCGIS 9.2 - 1ª turma: período: 24 de março á 1º de abril de 2008.
7º Curso de introdução à Tecnologia no Revestimento de Fachadas, período de 14 a 18 de
abril de 2008.
4º Curso de introdução Tecnologia Básica do Concreto, período de 26 a 30 de maio de 2008.
5º Curso de introdução Tecnologia Básica do Concreto,período de 17 a 21 de novembro de
2008.
Projeto USEGEO BAHIA - Ações em Geoprocessamento na Bahia - para capacitação de
técnicos municipais em Geoprocessamento - Edital 01/2008 PROEXT MEC/MCIDADES contemplado com financiamento de R$50.000,00 - aprovado em Nov/08 com execução em
2009.
Curso de GPS Básico de Navegação. 10 a 12/07/2008
Levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado da Escola Politécnica da UFBA
Levantamentos topográficos planialtimétricos georreferenciados de áreas do Campo Escola
Curso: Agrimensura e Cadastro Territorial, na FECON - Feira e Congresso de Engenharia CREA-PI - Teresina-PI - jun/08
5o edição do evento do Grupo Onda Elétrica, agosto de 2008.
Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho - CEEST
Curso de Especialização em Engenharia da Qualidade;
Curso de Especialização em Engenharia de Suprimentos;
Curso de Especialização em Engenharia de Segurança, Meio Ambiente e Saúde;
Curso de Especialização em Engenharia de Construção e Montagem;
Curso de Especialização em Engenharia de Planejamento de Obras de Construção e
Montagem;
Curso de Especialização em Engenharia de Condicionamento Comissionamento;
Curso de Especialização em Engenharia de Construção e Montagem de Tubulação Industrial ênfase em Petróleo e Gás;
Curso de Especialização em Engenharia Elétrica/Instrumentação.
Desenvolvimento de processo para a remoção de monômero em lamade PVC _
BRASKEM/FINEP
Estudo da hidrodinâmica da extração por sulfolane_ _ FAPESB/PRODOC
Desenvolvimento de processos biotecnológicos_ _ CAPES/PROCAD
Ferramentas Computacionais de Apoio a Disciplinas
Simulação de reatores químicos utilizando o UNISIM (Turma01)
Simulação dinâmica de reatores químicos utilizando o UNISIM(Turma 01)
Simulação de reatores químicos utilizando o UNISIM (Turma02)
Simulação dinâmica de reatores químicos utilizando o UNISIM (Turma 02)
Estratégias de pesquisa bibliografica em bases e bancos de dados
Programa de Qualidade de Combustível junto à Empresa PETROBAHIA
Curso de Extensão Introdução ao Método dos Elementos Finitos Aplicado à Análise Estrutural
Apresentação à comunidade da Escola Politécnica, em especial para os alunos, os resultados
encontrados na análise do acidente que ocorreu no Estádio Octávio Mangabeira, no final de
2007.

7. EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS
•
•
•

III Semana do Mar. Escola Politécnica 04 a 05 de novembro de 2008
30 anos do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental UFBA. Escola Politécnica da UFBA - 04
a 05 de dezembro de 2008
I Congresso de Formação de Condutores e Educação para o Trânsito - Salvador - 9 e
10/12/2008, promovido conjuntamento por: Sindicato das Auto-Escolas e Centros de
Formação de Condutores do Estado da Bahia (Sindauto-Ba), em parceria com a
Superintendência de Engenharia de Tráfego (SET), através da Gerência de Educação para o
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•
•
•
•

Trânsito (Gedut), Sebrae-Bahia, Detran-Ba e Ufba, além do apoio da Federação Nacional das
Auto-Escolas e Centros de Formação de Condutores (Feneauto).
I Seminário Mobilidade em Salvador - perspectivas. Escola Politécnica da UFBA - 11 de
dezembro de 2008
Coordenação do VI SNCA - Seminário Nacional em Controle Automação Industrial, Elétrica e
de Telecomunicações
V Congresso Nacional de Engenharia Mecânica - CONEM2008. Bahia Othon Palace
15ª Reunião de Pavimentação Urbana - 15ª RPU - Hotel Pestana.

8. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA
•

•
•
•
•

PRÓ - ÁFRICA - Missão de intercâmbio de pesquisadores visando ações de cooperação entre
Brasil, São Tomé e Príncipe e Portugal, na área de saneamento básico e de gerenciamento
de recursos hídricos. Instituições envolvidas: Brasil: UFBA - Universidade Federal da Bahia
(Coordenação); UERJ -Universidade do Estado do Rio de Janeiro; África: São Tomé e
Príncipe - Diretoria dos Recursos Naturais e Energia; Portugal: Universidade de Coimbra.
Coordenação da área de Transporte e Meio Ambiente no projeto de consolidação do MEAU Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana da UFBA em parceria com a COPPE/UFRJ projeto “casadinho” MCT/CNPq.
Participação na Rede Ibero-Americana de Estudo em Pólos Geradores de Viagens (Rede
PGV),
credenciada
pelo
CNPq/FAPERJ
como
um
Núcleo
de
Excelência:
http://redepgv.coppe.ufrj.br
Participação no Projeto ALIB - Atlas Linguistico do Brasil
Intercâmbio de cooperação acadêmica com a Technische Universitat Ilmenau.

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

Classificação obtida pelo Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental de quatro estrelas
(muito bom) do Guia do Estudante Abril.
Prêmio Bahia Gás de Inovação. Categorias acadêmico/graduação, Discente: Isabel Sartori e
projeto de pesquisa/doutorado, Docente: Marcelo Embiruçu e Silvio Melo.

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Participação de professores e alunos em eventos técnicos científicos com apresentação / publicação
de artigos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artigo sobre “Cadastro Territorial Georrefernciado em Áreas Urbanas” publicado na Revista
Veracidades / SEPLAM / PMS - www.seplam.salvador.ba.gov.br
COBRAC 2008 - Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário. Florianópolis,
out/08
5ª Reunião da Rede PGV no XV Congresso Panamaricano de Ingenieria de Transito y
Transporte, período 14 a 18/09/200 em Cartagena das Índias, Colômbia
11º ECOMM - European Conference on Mobility Management. Holanda. 2008.
II Seminário Baiano de Calçadas - setembro de 2008.
XXII ANPET - Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes - Fortaleza-CE, 2008
XXXVI COBENGE - Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, 2008 - São Paulo
39ª Reunião Anual de Pavimentação, Recife-PE, 2008
Congresso de Lingüística - Uruguai – 2008.
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12. PERSPECTIVAS PARA O EXERCICIO DE 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inicio da construção do prédio de laboratórios;
Complementação da reforma das salas de aulas do 7º pavimento;
Finalização da reforma da biblioteca;
Aprovação do projeto do curso de graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica,
noturno + sábados, 45 vagas, com previsão de início em 2010;
Aprovação do projeto de curso de Tecnólogo em Transporte Urbano e Trânsito, com previsão
de início em 2010;
Aprovação de projeto de curso de graduação em engenharia Metalúrgica, noturno, 45 vagas,
com previsoa para 2010;
Inicio da primeira turma do curso de Especialização MBA em Transportes;
Aprovação do projeto e início da primeira turma do curso de especialização em
Geoprocessamento/Georreferenciamento;
Oferecimento de novas disciplinas na graduação - Transportes e Meio Ambiente (2009.2) e
na pós-graduação;
Qualificação de docentes em curso de Doutorado;
Sitio do DT na internet;
Maior inserção no REUNI, propondo atividades para os BI's;
Participação na organização de evento sobre o tri-centenário do primeiro vôo de aeróstato
do mundo por Bartolomeu Lourenço de Gusmão;
Mestrado Profissional em Engenharia Industrial;
Fortalecimento dos programas de pós-graduação ligados ao Departamento de Engenharia
Química;
Consolidação do Curso de Engenharia de Automação e Controle;
Aumento do número de docentes e técnicos no Departamento de Engenharia Química
Novos concursos para suprir as vagas dos professores transferidos para o IHAC, além de
vagas destinadas a repor as aposentadorias;
Iniciar as atividades do curso de Doutorado em Engenharia Elétrica;
Cumprir o cronograma dos projetos de pesquisa e de extensão existentes;
Buscar a realização de novas ações de extensão, como o oferecimento dos cursos de
Introdução a tecnologia no revestimento de fachadas e o 6º curso Tecnologia Básica do
Concreto;
Buscar a aprovação de novos projetos de pesquisa e extensão
Elevar a produção científica.

FACULDADE DE ARQUITETURA
1. METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008
O ano de 2008 foi dedicado ao projeto de expansão das atividades acadêmicas da FAUFBA, avaliação
das componentes curriculares em vigor e a elaboração de novos projetos de ensino, pesquisa e
atividades de extensão.
2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO
IMPLEMENTADAS
O documento contou com a colaboração de todos os Departamentos, Laboratórios, Centros de
Estudos, Colegiados de Graduação e Pós-Graduação e Biblioteca, demonstrando a produção coletiva
da Escola.
3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
Organização do Curso Noturno de Arquitetura e Urbanismo da UFBA (Projeto REUNI - Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), com início programado
para o semestre 2009.1. Construção do seu Projeto Pedagógico pelos Professores Solange Souza
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Araújo, Arivaldo Leão de Amorim e Vânia Hemb M. Andrade e organização de sua equipe docente
através da realização de Concurso Público para provimento de 4 (quatro) vagas para Professor.
4. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
4.1 Graduação:
Oferta de 71 (setenta e uma) disciplinas x 196 (cento e noventa e seis) turmas oferecidas na
Graduação no ano de 2008 pelos departamentos: I - das Geometrias de Representação, II - Projeto
de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, III - da Teoria e Prática do Planejamento, IV - da
Tecnologia Aplicada à Arquitetura e V - da Evolução da Arquitetura.
O Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo foi concluído por: 35 (trinta e cinco) alunos no
semestre 2008.1 e 60 (sessenta) alunos no semestre 2008.2. Desta forma, a FAUFBA diplomou um
total de 95 (noventa e cinco) novos arquitetos em 2008.
4.2 Especialização:
CEAB - Centro de Estudos de Arquitetura na Bahia: montagem da XV edição do CECRE - Curso de
Especialização em Conservação e Restauração (edital e captação de recursos), sendo oferecidas 09
(nove) disciplinas x 09 (nove) turmas, totalizando 225 (duzentos e vinte e cinco) vagas, sendo
preenchidas 135 (cento e trinta e cinco) vagas.
4.3 Pós-Graduação: Mestrado e Doutorado
Departamento I - das Geometrias de Representação - 01 (uma) disciplina no PPGAU e 02 (duas)
turmas dos Tópicos especiais no curso de Mestrado do PPGAU, nos semestres 2008.1 e 2008.2.
Departamento II - do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo - oferta de 02 (duas)
disciplinas no PPGAU e 02 (duas) turmas, nos semestres 2008.1 e 2008.2.
Departamento III - da Teoria e Prática do Planejamento: oferta de 01 (uma) turma da disciplina
ARQ A08 - Tecnologias Digitais na Doc. Do Patrimônio Arquitetônico no semestre 2008.1 e 01 (uma)
turma da disciplina ARQ 739 - Laboratório de Projeto Auxiliado por Computador no semestre 2008.2.
Departamento V - da Evolução da Arquitetura: oferta de 09 (nove) disciplinas regulares (nove
turmas), no PPGAU, sendo preenchidas 73 (setenta e três) vagas. No Programa de Pós-Graduação em
Artes Visuais, foram oferecidas 02 (duas) disciplinas.
Realização de 10 (dez) defesas de dissertação no Mestrado e 07 (sete) defesas de Tese no Doutorado
no ano de 2008.

5. PESQUISA / PUBLICAÇÕES
5.1. Principais projetos de pesquisa
- Departamento I - das Geometrias de Representação:


Novas Tipologias de Espaços Arquitetônicos em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
Antonio Pedro Alves de Carvalho - Coordenador. Finaciador(es): Grupo de Estudos em
Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-hosp, UFBA) e Ministério da Saúde (DIPE).



Sistema de Apoio à Elaboração de projetos de Investimentos em Saúde - SOMASUS. Prof.
Antônio Pedro Alves de Carvalho - Orientador. Finaciador: Ministério da Saúde.



Expressão Gráfica - Uma Proposta de Material Didático para o Curso de Arquitetura PRPPG
sob n° 2767 de 06/03/2006 e com previsão de término para 30/11/2009 Profa. Christina Paim
Cardoso / Profa. Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto / Profa. Elisabete Ulisses dos
Santos.



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


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



Representação Gráfica da Cidade de Salvador - 450 anos de evolução urbana - banco de
dados. Situação: Em andamento;. Eloisa Petti Pinheiro - Coordenador.

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


Projeto de Implantação da Reserva Técnica do Museu Afro-Brasileiro da UFBA - Profª.
Griselda P. Klüppel.



Projeto de Autoconstrução - Prof. Marcos Antonio M. Queiroz.



Morfologia e Tipologia de Espaços Públicos - Profª
- Departamento III - da Teoria e Prática do Planejamento:



Documentação Arquitetônica e de Sítios Urbanos com Tecnologias Digitais - Profº Arivaldo
Leão de Amorim.



Rede BIM - Brasil - Modelagem e representação de produto para projetos de engenharia de
construção em múltiplas dimensões - Integração de Sistemas - Profº Arivaldo Leão de
Amorim.

Solange

Souza

Araújo.

- Departamento V - da Evolução da Arquitetura:


Idealizações e Materializações da cidade colonial no mundo português: Goa e Salvador nos
séculos XVI e XVII. Área: História da Cidade e do Urbanismo. Apoio CAPES. Coordenação:
Prof. Luiz Antonio Fernandes Cardoso.



The south American way: urbanismo na America do Sul, 1930-1960. Visa estudar a
constituição do campo do urbanismo na America do Sul e o processo de circulação de idéias
em âmbito continental, com destaque para os diálogos sul-sul. Apoio CNPq. Coordenação:
Prof. Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes.

- Laboratório R.U.P. - Reestruturação Urbana do Pilar:


Projeto de reestruturação de vivenda, subdividindo os imóveis e permitindo que um número
significativo de famílias pudesse vir a serem os novos proprietários desses imóveis - Rua do
Julião, de numero 01, 03, 05, 07, 09 (grupo de reestruturação dos imóveis arruinados para
fins de habitação). Coordenação: Profª Esterzilda Berenstein de Azevedo.



Projeto de reestruturação de imóveis - Rua do Julião de números 04,06,08,10 e o casarão da
Rua do Caminho Novo do Taboão de números 23, 25, 27, 29, objeto de concurso nacional em
2006 realizado pela Caixa Econômica Federal em convênio com o IAB (grupo de
reestruturação dos imóveis arruinados para fins de habitação). Coordenação: Profª
Esterzilda Berenstein de Azevedo.



Grupo dos projetos novos - projetados dois edifícios ligando o Caminho Novo do Taboão à
Rua do Julião, nominados como Rua do Julião de números 23, 25, 27 e Rua do Julião de
números 11, 13. Coordenação: Profª Esterzilda Berenstein de Azevedo.

5.2 Trabalhos completos publicados e Apresentação em Evento Técnico- Científico
- Departamento II - do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo:
Apresentação de Trabalho em Congresso:
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Profª. Solange Souza Araújo - TIPOMORFOLOGIA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS SALVADOR.
Participação no Colóquio Património Urbano E Arquitectónico Dos Países De Língua
Portuguesa em Lisboa, entre 05 e 07 de Novembro/2008.



Profa. Griselda Klüppel - Implementation of the Store Room and Treatment of the Stored
Collection for the Sacred Art Museum of Bahia apresentado no 36th Annual Meeting of the
American Institute for Conservation, Denver, Colorado, USA de 21 a 24 de abril de 2008.



Profa. Naia Alban, Griselda Klüppel, e outros - Casarão 28 apresentado no Encontro Nacional
de Arquitetos ARQUIMEMÓRIA 3, Salvador 8 a 11 de junho, 2008.

Resumos e Resumos Expandidos publicados em anais de congressos:


KLÜPPEL, G., at al Implementation of the Store Room and Treatment of the Stored
Collection for the Sacred Art Museum of Bahia in Abstract Book - Creative Collaborations
36th Annual Meeting of the American Institute for Conservation, April 21-24 2008 Hyatt
Regency Denver, Colorado.

Livros publicados/organizados ou edições:


CAVALCANTE, M. e OLMOS Suzana A. (org.) Olhares sobre a Paisagem: um estudo de caso.
Salvador,EDUFBA, 2008.



SILVA, Ariadne Moraes; SILVA, L.F.M; VIANA NETO, J. A. R. Paisagens Mediadas - Olhares
sobre a Imagem Urbana. Salvador: EDUFBA, 2008, v.01, 234 p.

- Departamento III - da Criação e Representação Gráfica:
Apresentação de Trabalho em Congresso:


Prof. Arivaldo Leão de Amorim - DOCUMENTAÇÃO DE CIDADES HISTÓRICAS ATRAVÉS DAS
TECNOLOGIAS DIGITAIS, palestra proferida no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis - SC, no dia 04 de
abril de 2008.



Prof. Arivaldo Leão de Amorim - AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E A DOCUMENTAÇÃO DO
PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, palestra proferida no ARQUIMEMÓRIA 3 - Encontro
Nacional de Arquitetos sobre Preservação do Patrimônio Edificado, promovido pelo
Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB - Departamento da Bahia, em Salvador - BA, no
período de 08 a 11 de junho de 2008.



Prof. Arivaldo Leão de Amorim - DOCUMENTAÇÃO DE SÍTIOS HISTÓRICOS E TECNOLOGIAS
DIGITAIS, palestra proferida na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas
Gerais, em Belo Horizonte - MG, no dia 20 de agosto de 2008.



Prof. Arivaldo Leão de Amorim - AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E A DOCUMENTAÇÃO DO
PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, palestra proferida no Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto, em Ouro Preto - MG, no dia 21 de
agosto de 2008.



Prof. Arivaldo Leão de Amorim - DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DO
ESTADO DA BAHIA COM TECNOLOGIAS DIGITAIS, palestra proferida no Seminário
Computação Gráfica: pesquisas e projetos rumo à Educação Patrimonial, promovido
pelo arquivo Histórico Municipal Washington Luís, realizado em são Paulo - SP, no período de
04 a 06 de novembro de 2008.



Prof. Arivaldo Leão de Amorim - TECNOLOGIAS DIGITAIS NA DOCUMENTAÇÃO DO
PATRIMÔNIO, palestra proferida durante evento de encerramento do primeiro período
letivo do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal da Paraíba, realizado em João Pessoa - PB, no dia 17 de novembro de 2008.
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Prof. Arivaldo Leão de Amorim - SOBRE AS TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS DE AUXÍLIO AO
PROJETO DE EDIFICAÇÕES: POTENCIALIDADES VERSUS DIFICULDADES DE IMPLANTAÇÃO,
trabalho apresentado no SIGRADI 2008 - XII Congresso Ibero-Americano de Gráfica
Digital, promovido pela Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital e realizado pelo
Instituto Superior Politécnico, em Havana - Cuba, no período de 01 a 05 de dezembro de
2008.

- Departamento V - da Evolução da Arquitetura:
Apresentação de Trabalho em Congresso:


GOMES, M. A. A. F. ; HUAPAYA, José Carlos Espinoza . Olhares cruzados: visões do
urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960.. In: X Seminário de História da Cidade e
do Urbanismo, 2008. Anais do X Seminário. Cidade, território e urbanismo: heranças e
inovações. Recife : Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada-CECI, 2008.



GOMES, M. A. A. F. ; PINHEIRO, E. P. . Les architectes et l'histoire urbaine au Brésil:
constitution du champ et dialogues ibéro-américains.. In: IX International Conference on
Urban History, 2008, Lyon. IX International Conference on Urban History. Lyon :
CNRS/EHESS/Ecole Normale Supérieure, 2008.

Resumos e Resumos Expandidos publicados em anais de congressos:


GOMES, M. A. A. F. ; HUAPAYA, José Carlos Espinoza . Trans-Atlantic visions: the modern
urbanism in South America seen from both sides of the Atlantic. In: 13th Biennial
Conference; International Planning History Society, 2008, Chicago. Abstracts. Public Versus
Private Planning: themes, trends and tensions. Chicago: Erin Cunningham & Charlotte
Winters, 2008. p. 129-130.

5.3. Capítulos de livros publicados:
- Departamento II - do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo:


PEREIRA, G. C./ CARVALHO, Inaiá Maria Moreira de. As Cidades de Salvador. In: Gilberto
Corso Pereira, Inaiá Carvalho. (Org.). Como Anda Salvador. 2ª. Ed. Salvador: Edufba, 2008,
v.1, p. 81-211.



PEREIRA, G. C. Habitação e Infra-Estrutura Urbana em Salvador e Região Metropolitana. In:
Gilberto Corso Pereira, Inaiá Carvalho. (Org.). Como Anda Salvador. 2ª. Ed. Salvador:
Edufba, 2008, v.1, p. 137-155.

5.4. Artigos completos publicados em periódicos
- Departamento V - da Evolução da Arquitetura


LINS, Eugênio de Ávila. "Arquitetura Carmelitana: Convento de Santa Tereza da Bahia". IN:
Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia. Salvador: Impressão Bigraf. 2008.
pg. 31-55.

5.5. Comunicações em Seminários, Congressos e Mesas Redondas:
- Departamento V - da Evolução da Arquitetura
5.5.1 - Encontro Nacional de Arquitetos - ARQUIMEMORIA 3 .


Participação Comissão Organizadora: Profa. Elyane Lins Correa.



Participação Comissão cientifica: Professores Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes e
Eugênio de Ávila Lins.



Participação em Mesas Redondas: Professores Elyane Lins Correa, Eugênio de Ávila Lins e
Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes.
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Coordenação de Sessões e Mesas redondas: Professores Anna Beatriz Ayroza Galvão,
Elyane Lins Correa, Eugênio de Ávila Lins, Luiz Antonio Fernandes Cardoso, Marco Aurélio A.
de Filgueiras Gomes.

5.5.2 - II Seminário DOCOMOMO/ Nordeste.


Participação Comissão Organizadora: Professora Anna Beatriz Ayroza Galvão.



Participação Comissão científica: Professores Anna Beatriz Ayroza Galvão e Marco Aurélio
A. de Filgueiras Gomes.

5.5.3 - II Seminário ARTE CIDADE


Participação Comissão organizadora: Professora Elyane Lins.



Participação Comissão científica: Professores Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes e
Elyane Lins.



Participação em Mesas Redondas: Professores Elyane Lins Correa e Eugênio de Ávila Lins.

5.5.4 - Seminário Latino-Americano “Arquitetura e Documentação”


Participação Comissão científica: Professores Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes.

5.5.5 - Seminário: Da Teoria e Prática do Planejamento da Faculdade de Arquitetura da UFBA Promoção Departamento III da FAUBA


Palestrante: Professor Eugênio de Ávila Lins.

5.5.6 - Fórum Internacional de Foz de Iguaçu - ICOMOS, de 29 a 31 de maio de 2008


Participação em Mesa Redonda: Professor Eugênio de Ávila Lins.

5.6. Lançamento de Livro:
- Departamento II - do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo:


CAVALCANTE, M. e OLMOS Suzana A. (org.) Olhares sobre a Paisagem: um estudo de caso.
Salvador, EDUFBA, 2008 .

6. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO
- Departamento I - das Geometrias de Representação:


“VAMOS RISCAR SALVADOR (UMA OFICINA DE DESENHO)” atividade realizada no período de
24/04/2008 a 19/12/2008, coordenado pelos professores Elisabete de Araújo Ulisses dos
Santos e Marcelo Raimundo Pinheiro da Silva, com uma carga horária de 64 horas. Número
de registro no SIDOC: 6397.



WHORKSHOP - MODELAMENTO TRIDIMENSIONAL COM RECURSO DIDÁTICO - MÓDULO 1
realizado no período de 28/03/2008 a 09/08/2008, coordenado pelos professoras Elisabete
de Araújo Ulisses dos Santos, Christina Araújo Paim Cardoso e Renata Inês Burlacchini Passos
da Silva Pinto, realizado na Faculdade de Arquitetura, com uma carga horária de 21horas.
Número de registro no SIDOC: 6067.



PELOURINHO 1.0 SABER VER A CIDADE HISTÓRICA DA PAISAGEM REAL À DIGITAL curso de
extensão no período de 26/03/2008 a 27/03/2008, realizada na Faculdade de Arquitetura,
com uma carga horária de 04 horas, sob a coordenação da professora Elisabete de Araújo
Ulisses dos Santos. Número de registro no SIDOC: 5961.



FORMAS GEOMÉTRICAS NA ARQUITETURA - exposição realizada no período de 16/06/2008 a
20/06/2008 coordenado pela professora Maria Campos Romero. Número de registro no
SIDOC: 6099.

74

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008


OBRA ARQUITETÔNICA DE LELÉ - exposição realizada de 01/12/2008 a 05/12/2008
coordenado pela professora Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto.

- Departamento IV - da Tecnologia Aplicada à Arquitetura:


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

- EOS - Escola Oficina de Salvador (vinculada ao Departamento IV - da Tecnologia Aplicada à
Arquitetura e ao CEAB - Centro de Estudos de Arquitetura na Bahia).
7. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
- Departamento II - do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo:


Profª. Solange Souza Araújo - Patrimônio Arquitetônico e paisagístico da Chapada
Diamantina, ENCONTRO DE PATRIMÔNIO MATERIAL DA BAHIA nos dias 17 e 18 de maio de
2008, em Lençóis, em articulação com o Estado e o IPHAN (Protocolo de Intenções) para
conhecer e valorizar seu patrimônio material (bens arqueológicos, paleontológicos, naturais,
paisagísticos e arquitetônicos), e pactuar um modelo de parceria entre as três esferas de
poder públicos (representando o Reitor e a FAUFBA).



Profª. Solange Souza Araújo - O Estádio da “FONTE NOVA” - recuperação ou demolição?
(10/10/2008).



Profª. Solange Souza Araújo - “Intervenções contemporâneas no centro antigo de Salvador”
(11/11/2008). Universidade de Évora - PT.



Profª. Solange Souza Araújo - ARQUIMEMÓRIA EM SALVADOR ENTRE 08 E 11 DE JUNHO/2008
coordenação da mesa Patrimônio e Paisagem II - Paisagem Urbana, Paisagem Cultural;



Profa. Ariadne Moraes Silva - Fronteiras Braskem do Pensamento Curso de Extensão
Universitária - UFBA Teatro Castro Alves, Salvador-BA, abril a novembro de 2008.



Profa. Ariadne Moraes Silva - IV Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual Próreitoria de extensão - UFBA Teatro Castro Alves, Salvador-BA, 21 a 26 de julho de 2008.



Profa. Naia Alban Suarez - ARQUIMEMORIA 3 - Encontro Nacional de Arquitetos sobre
Preservação do Patrimônio Edificado. Mesa Redonda - Feira de São Joaquim como bem
imaterial. Painel: Projeto de Restauração da Ala Nobre do Complexo Monumental da
Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus. Painel Casarão 28. Painel Albergue das
Laranjeiras. Painel Readequação da Antiga Biblioteca da Faculdade de Medicina do Terreiro
de Jesus.



Prof. Gilberto Corso Pereira - Simpósio Espaço Metropolitano, Turismo e Mercado
Imobiliário. Metropolizacao e Turismo no Litoral Norte de Salvador. 2008.



Prof. Gilberto Corso Pereira - X Colóquio Internacional de Geocritica. Mapeamento e
classificação dos vazios urbanos de Salvador - Bahia. 2008.

- Departamento III - da Criação e Representação Gráfica:


Prof. Arivaldo Leão de Amorim - ARQUIMEMÓRIA 3 - Encontro Nacional de Arquitetos
sobre Preservação do Patrimônio Edificado, promovido pelo Instituto de Arquitetos do
Brasil - IAB - Departamento da Bahia, em Salvador - BA, no período de 08 a 11 de junho de
2008, na condição de palestrante e de debatedor em mesa redonda.



Prof. Arivaldo Leão de Amorim - Seminário Computação Gráfica: pesquisas e projetos
rumo à Educação Patrimonial, promovido pelo arquivo Histórico Municipal Washington
Luís, realizado em São Paulo - SP, no período de 04 a 06 de novembro de 2008, na condição
de palestrante e de debatedor em mesa redonda.
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Prof. Arivaldo Leão de Amorim - IX Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação e XXVII
Seminário Estudantil de Pesquisa, promovido pela UFBA, no Pavilhão de Aulas da
Federação, em Salvador - BA, no período de 07 a 09 de novembro de 2008, na condição de
orientador de trabalhos de iniciação científica.



Prof. Arivaldo Leão de Amorim - Seminário de encerramento do primeiro período letivo,
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, do Departamento
de Arquitetura da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, realizado em João Pessoa - PB,
no dia 17 de novembro de 2008, na condição de palestrante.



Prof. Arivaldo Leão de Amorim - SIGRADI 2008 - XII Congresso Ibero-Americano de Gráfica
Digital, promovido pelo Instituto Superior Politécnico e realizado no período de 01 a 05 de
dezembro de 2008, em Havana - Cuba, na condição de apresentador de trabalho e de
membro do Comitê Científico.

7.1. Palestras:
Palestras organizadas:
“Arquitectura, Património e Paisagem”, em conjunto com as Professoras Doutoras Maria do Céu
Terreno e Marízia Clara Pereira da Universidade de Évora - Portugal, de 08 e 11 de setembro/2008.
Coordenação: Solange Souza Araújo
Local: FAUFBA.
8. Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade


Concurso interno Acessibilidade na FAUFBA - realização Diretoria e Depto II - período de
15/09 a 21/11 (premiação para os 3 primeiros lugares); Equipe de coordenação: Profªs
Esterzilda B. Azevedo, Naia Alban, Solange S. Araújo, Vânia Hemb.



EOS- Escola Oficina Salvador: Governo Espanhol, MinC, MEC, SETRAS, SMEC e SEC, convênio
firmado com a UFBA e interveniência da FAPEX, formou a sua 5ª turma, com 39 artesãos
entregues ao mercado de trabalho da construção civil e da restauração.

9. Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados à Unidade
- Departamento II - do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo:


Profa. Naia Alban Suarez - Primeiro lugar na categoria Arquitetura de Espaços Urbanos Praça Turca - Juazeiro-BA, VI BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITETURA E URBANISMO
2008 - Lisboa.

10. Perspectivas para o exercício de 2009


Organização e coordenação do VI Colóquio Franco-Brasileiro de Estética: o sensível
contemporâneo. Previsão: abril de 2009, em Salvador. Projeto aprovado para integrar as
comemorações do Ano da França no Brasil.



Publicação do artigo “Devir-esperança e as representações na cidade: um paradigma ético /
estético?”, nos Cadernos PPG-AU/UFBA, Vol.8, edição 2009.

FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - LATU SENSU



Especialização em Contabilidade Gerencial com Ênfase em Controladoria - Convênio SENAC
Casa do Comércio - NOVA TURMA
Especialização em Gestão Contábil e Tributária - Andamento

76

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
1. ATIVIDADE DE ENSINO
1.1 Disciplinas Ofertadas - Semestre 2008.1


56 turmas ofertadas
•

37 turmas preenchidas

•

19 turmas não preenchidas (sem alunos)

1.2 Disciplinas Ofertadas - Semestre 2008.2
•

39 turmas ofertadas

•

39 turmas preenchidas

1. 3 Seleção de Professores - Substitutos
Foram realizadas contratações de professores substitutos no ano de 2008. Os processos seletivos
para contratação de docentes por tempo determinado tiveram as seguintes características:
EDITAL INTERNO Nº. 01/2008
•

Número de vagas: 02, sendo: 01 para 20 horas e 01 para 40 horas

•

Regime de trabalho: 40 horas e 20 horas

•

Matérias: Contabilidade

•

Disciplinas / horários: Análise de Custos e Contabilidade Tributária

EDITAL INTERNO Nº. 02/2008
•

Número de vagas: 4

•

Regime de trabalho: 20 horas

•

Matérias: Auditoria; Economia das Organizações e Informática Aplicada a Contabilidade

•

Disciplinas / horários: Auditoria, Metodologia da Pesquisa Aplicada à Contabilidade,
Informática Aplicada á Contabilidade, Economia das Organizações.

EDITAL INTERNO N.º 03/ 2008
•

Número de vagas: 3

•

Regime de trabalho: 20 horas

•

Matérias: Auditoria; Informática Aplicada à Contabilidade e Contabilidade.

•

Disciplinas / horários: Contabilidade e Auditoria e Informática Aplicada à Contabilidade.

EDITAL INTERNO N.º 04/2008
•

Número de vagas: 1

•

Regime de trabalho: 20 horas

•

Disciplina: Auditoria e Análise de Balanço

•

Matéria: Auditoria
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1.4 Curso de Aperfeiçoamento e Atualização
1.4.1 Curso de Aperfeiçoamento para Contabilistas da Petrobras
O curso realizado em Convênio com a Universidade Petrobras teve como objetivo o aperfeiçoamento
técnico e comportamental dos profissionais que atuam em assuntos de natureza Contábil,
fortalecendo-os em conceitos técnicos nessa Área.

1.4.2 Curso de Atualização para Contabilistas da Petrobras
O curso realizado em parceria com a Universidade Petrobras teve como objetivo o aperfeiçoamento
técnico e comportamental dos profissionais que atuam em assuntos de natureza Contábil,
fortalecendo-os em conceitos técnicos nessa Área
2. ATIVIDADE DE PESQUISA
2.1 Projeto de Pesquisa - Fonte Currículo Lattes
PROJETO
Contabilidade Comportamental
congnitivos na tomada de decisão

PROFESSOR
-

estudo

aspectos

Apoio

Joseilton Silveira Rocha

Redes Neurais Artificiais Aplicada a Contabilidade. A
pesquisa envolve a utilização de redes neurais artificiais,
Joseilton Silveira Rocha
com apoio de algoritmo genético para aplicação na área
contábil.
Contabilidade por Perspectivas

Joseilton Silveira Rocha

Gestão - Balanced Scorecard

Joseilton Silveira Rocha

Gestão ambiental corporativa: pesquisa empírica sobre
as práticas contábeis e a evidenciação adotadas pelas
Sonia Maria da Silva Gomes FAPESB
empresas baianas que exploram recursos naturais não
renováveis.
Conocimientos
y
comportamientos
para
la Sonia Maria da Silva Gomes
sostentabilidad en la Universidad del País Vasco y en la
UNESCO
población general: un estudio comparativo con otros José Bernardo Cordeiro
Filho
países
Estilos
de
Aprendizagem
Contabilidade.

dos

Estudantes

de

Sonia Maria da Silva Gomes Concluído

3. ATIVIDADE DE EXTENSÃO
PROJETO

PROFESSOR

Curso EAD de Contabilidade de Custos

Joseilton Silveira Rocha

Curso EAD de Balanced Scorecard

Joseilton Silveira Rocha

“Indústria Comércio de Confecções Ltda

João Vicente Costa Neto

III Semana de Reflexão Contábil

Sonia Maria da Silva Gomes

Apoio

Editoras Atlas e Saraiva
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Projeto Ação Social e Cidadania- IRPF 2008 Sonia Maria da Silva Gomes
SINTEGRA - Sistema Integrado de
Informações
sobre
Operações Sonia Maria da Silva Gomes
Interestaduais com Mercadorias e Serviços.
PROJETO JOVEM CONTADOR: O profissional
Sonia Maria da Silva Gomes
em destaque

Editoras Atlas e Saraiva

Projeto Educação Continuada

CRC

Sonia Maria da Silva Gomes

4. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
Metas Realizadas
1. Abertura de pastas para cada professor;
2. Premiação para Professores que não levaram as cadernetas para casa;
3. Preenchimento de cadernetas pelos professores substitutos e efetivos;
4. Controle de equipamentos;
5. Professor responsável pelo lançamento de notas no sistema web.

PROFESSOR

PRODUÇÃO
Artigos completos publicados em periódicos
MARTINEZ, A. L. . DETECTANDO EARNINGS MANAGEMENT NO BRASIL:
ESTIMANDO AS ACUMULAÇÕES DISCRICIONÁRIAS. Revista Contabilidade &
Finanças (Online), (No Prelo), v. 46, p. 7-17, 2008.
MARTINEZ, A. L. . REVISÃO NAS PROJEÇÕES DE LUCRO E O RETORNO DAS
AÇÕES. BBR. Brazilian Business Review, (no prelo), v. 05, p. 128-143,
2008.
MARTINEZ, A. L. . PROPRIEDADES DAS PROJEÇÕES DE LUCROS: UM ESTUDO
PARA O BRASIL. Revista Contabilidade & Finanças (Online), (no prelo), v. -, p. --, 2008.

Antonio
Martinez

Lopo MARTINEZ, A. L. ; CUPERTINO, Cesar ; COSTA JR, Newton Carneiro ;
COELHO, Newton . C . PROPRIEDADES DAS SÉRIES TEMPORAIS DE LUCROS
TRIMESTRAIS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS. Revista de Contabilidade e
Organizações, v. 02, p. 100-120, 2008.
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
MARTINEZ, A. L. ; CASTRO, Miguel Angel Oliveira . INCOME SMOOTHING E
O VALOR DA FIRMA. In: II CONGRESSO ANPCONT, 2008, Salvador.
Associação Nacional de Programas de Pós-graduação em Ciências
Contábeis, 2008.
MARTINEZ, A. L. ; CASTRO, Miguel Angel Oliveira . INCOME SMOOTHING
COMO CRITÉRIO PARA MONTAGEM DE CARTEIRAS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS
DO MERCADO BRASILEIRO. In: EnANPAD 2008, 2008, Rio de Janeiro. XXXII
ENANPAD 2008, 2008.
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MARTINEZ, A. L. . QUANDO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E AUDITORIA
EVITAM EARNINGS MANAGEMENT? EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA EMPRESAS
BRASILEIRAS. In: 8o. Congresso USP Controladoria e Contabilidade, 2008,
São Paulo. 8o Congresso USP, 2008.
Demais tipos de produção técnica
MARTINEZ, A. L. . Preparatório para Certificação ANCOR. 2008. (Curso de
curta duração ministrado/Extensão).
MARTINEZ, A. L. . Contabilidade Gerencial para Construção Cívil. 2008.
(Curso de curta duração ministrado/Extensão).
MARTINEZ, A. L. . Normas Internacionais da Contabildiade - IFRS. 2008.
(Curso de curta duração ministrado/Extensão).
MARTINEZ, A. L. . Contabilidade Internacional. 2008. (Curso de curta
duração ministrado/Extensão).
Última atualização do currículo em 17/11/2008
Formação acadêmica/Titulação
2004 - 2008
Doutorado
em
Engenharia
de
Produção.
Universidade
Federal
de
Santa
Catarina,
UFSC,
Brasil.
Título: Avaliação de projetos estratégicos de TI, Ano de Obtenção: 2008.
Orientador:
Aline
França
de
Abreu.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico,
CNPq,
Brasil.
Palavras-chave: Projetos Estratégicos de TI; Avaliação de Projetos;
Portfolio
de
TI.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea:
Arlindino
Nogueira Inteligência Organizacional.
da Silva Neto
Apresentações de Trabalho
SILVA NETO, Arlindino Nogueira ; ABREU, A. F. . Gestão de portfolio sistemática para seleção de projetos estratégicos de TI. 2008.
(Apresentação de Trabalho/Congresso).
Eventos
5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND
TECHNOLOGY MANAGEMENT.GESTÃO DE PORTFÓLIO SISTEMÁTICA PARA
SELEÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE TI. 2008. (Participações em
eventos/Congresso).
Última atualização do currículo em 28/09/2008
Eduardo
Santana

Tadeu No currículo lattes atualizado em 17/12/2001 não constam produções
relativas ao ano de 2008.
CURSA DOUTORADO EM ADMINISTRACION
COMPLUTENSE DE MADRID DESDE 2000.

PUBLICA

-

UNIVERSIDAD

João Vicente Costa Doutorado
em
Administración
Pública.
Neto
Universidad
Complutense
de
Madrid,
U.C.M.,
Espanha.
Título: Una Contribuición al Estudio del Sistema de Costo en la
Administración Pública sob el enfoque del Costo por Actividad - (ABC
Activity Based Costing), Orientador: Prof Dr. Jose Vicente Gomes Rivas.
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Palavras-chave: Custeio por Atividade na Administração Pública.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea:
Administração Pública / Especialidade: Contabilidade e Finanças Públicas.
Setores de atividade: Outros setores.
Última atualização do currículo em 13/05/2008
Joilson João
Magalhães

Lage No currículo lattes atualizado em 23/03/2008 não constam produções
com indicação ao ano de 2008.
Projetos de Pesquisa
2007 - Atual
Contabilidade Comportamental - estudo aspectos congnitivos na tomada
de decisão.
Descrição: pesquisa envolve a discussão dos aspctos cognitivos no processo
de
tomda
de
decisão..
Situação:
Em
andamento;
Natureza:
Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado
acadêmico ( 1) / Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .
Integrantes: CESAR VALENTIM DE O C JUNIOR - Integrante / Joseilton
Silveira
da
Rocha
Coordenador.
Número de orientações: 1.
2005 - 2010
Redes Neurais Artificiais Aplicada a Contabilidade. A pesquisa envolve a
utilização de redes neurais artificiais, com apoio de algoritmo genético
para aplicação na área contábil.
Situação:
Em
andamento;
Natureza:
Alunos envolvidos: Graduação ( 3) / Especialização
Integrantes: Joseilton Silveira da Rocha - Coordenador.

Pesquisa.
( 3) .

Joseilton Silveira da
Rocha
2005 - 2008

CONTABILIDADE POR PERSPECTIVAS - O objetivo desta pesquisa é propor
um modelo único de contabilidade que reflita, por perspectivas, o
resultado do impacto dos fatos ocorridos na organização e no meio
ambiente sobre o patrimônio organizacional.
Situação:
Em
andamento;
Natureza:
Alunos envolvidos: Graduação ( 3) / Especialização
Integrantes: Joseilton Silveira da Rocha - Coordenador.

Pesquisa.
( 1) .

2001 - 2010
Gestão - Balanced Scorecard. A pesquisa tem como objetivo realizar
estudos relacionados a gestão de empresas do setor público e privado sob
a plataformo do sistema de gestão estratégico Balanced Scorecard.
Situação:
Em
andamento;
Natureza:
Alunos envolvidos: Graduação ( 3) / Especialização
Integrantes: Joseilton Silveira da Rocha - Coordenador.

Pesquisa.
( 3) .

Número de produções C, T & A: 28.
Revisor de periódico
2007 - Atual
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Periódico: Revista Interface
2006 - Atual
Periódico: RAC. Revista de Administração Contemporânea
2007 - Atual
Periódico: Revista do CCEI (1415-2061)
2007 - Atual
Periódico: RIC - Revista de Informação Contábil - UFPE
Produção em C,T & A
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
ROCHA, J. S. ; CASTRO, MIGUEL ANGEL R. . CASTRO, MIGUEL ANGEL R. ;
ROCHA, J. S. . FATORES QUE FACILITAM E DIFICULTAM A IMPLANTAÇÃO DO
BALANCED SCORECARD: UMA EXPERIENCIA EM EMPRESAS CHILENAS DO
SETOR VINÍCOLA.. In: II CONGRESSO ANPCONT, 2008, salvador. II
CONGRESSO ANPCONT, 2008.
ROCHA, J. S. ; CASTRO, MIGUEL ANGEL R. . Gestão de Investimentos: uma
análise da relação entre indicadores contábeis e o retorno anormal das
empresas abertas brasileiras.. In: ENEGEP, 2008. ENEGEPR.
ROCHA, J. S.; ALBUQUERQUE, KATIA S L S . PRINCÍPIOS DAS
ORGANIZAÇÕES FOCALIZADAS NA ESTRATÉGIA: O PROCESSO DE
IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA..
In: ENEGEP, 2008, RIO DE JANEIRO. ENEGEP, 2008.
OLIVEIRA JUNIOR, CESAR VALENTIM ; MONTEIRO, AUGUSTO O ; OLIVIERA,
SERGIO RICARDO GOES ; ROCHA, J. S. . CASA DE FERREIRO, ESPETO DE
PAU? ESTUDANDO A PRECIFICAÇÃ DE MARCS PRÓPRIAS EM SUPERMECADOS.
In: ENANPAD, 2008, RIO DE JANEIRO. ENANPAD, 2008.
ROCHA, J. S.; PEREIRA, L. G. . Estudo Exploratório sobre o Perfil dos
Estudantes de Ciências Contábeis - UFBA. In: Congresso UFSC de
Controladoria
e
Finanças,
2008,
Florianopolis.
http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/, 2008.
OLIVEIRA, M. M. ; ROCHA, J. S. . O USO DE ATIVIDADES LÚDICOPEDAGÓGICAS NO ENSINO DA PERÍCIA CONTÁBIL. In: Congresso UFSC
Controladoria
e
Finanças,
2008,
Florianopolis.
http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/, 2008.
ROCHA, J. S. ; RODRIGUES, A. C. ; PEREIRA, A. G. . O USO DA
ANDRAGOGIA NO ENSINO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS. In: Congrresso
UFSC
Controladoria
e
Finanaças,
2008,
Florianopolis.
http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/, 2008.
Apresentações de Trabalho
CASTRO, MIGUEL ANGEL R. ; ROCHA, J. S. . FATORES QUE FACILITAM E
DIFICULTAM A IMPLANTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD: UMA EXPERIENCIA
EM EMPRESAS CHILENAS DO SETOR VINÍCOLA. 2008. (Apresentação de
Trabalho/Congresso).
Trabalhos técnicos
ROCHA, J. S. . RAC - Revista de Administração Contemporânea - ANPAD.
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2008.
ROCHA, J. S. . RIC - Revista Informação Contábil - UFPE. 2008.
ROCHA, J. S. . Revista CCEI - Universidade da Região da Campanha
URCAMP. 2008.
ROCHA, J. S. . ANPCONT - Avaliação de artigos. 2008.
ROCHA, J. S. . CONEM - Avaliação de Artigos. 2008.
ROCHA, J. S. . Revista Universo Contábil - FURB - Avaliador. 2008.
ROCHA, J. S. . Revista BASE - Unisinos - Avaliador. 2008.
ROCHA, J. S. . ENANPAD - Avaliação de Artigos. 2008.
ROCHA, J. S. . revista contabilidade vista & revista. 2008.
ROCHA, J. S. . ISEOR - Instituto de Socio Economia de las Empresas y las
Organizaciones. 2008.
Demais tipos de produção técnica
ROCHA, J. S. . CONTABILIDADE DE CUSTOS - EAD. 2008. (Curso de curta
duração ministrado/Outra).
ROCHA, J. S. . CURSO CONTABILIDADE DE CUSTOS. 2008. (Curso de curta
duração ministrado/Extensão).
ROCHA, J. S. . CUSRSO A DISTÃNCIA EM CONTABILIDADE DE CUSTOS. 2008.
(CURSO).
Demais trabalhos
ROCHA, J. S. . CURSO EAD CONTABILIDADE DE CUSTOS - LEAD FCC UFBA.
2008 (MONITOR CURSO).
ROCHA, J. S. . ESPECIALIZAÇÃO CONTABILIDADE
Coordenador. 2008 (CURSO PRESENCIAL).

GERENCIAL

-

Outras informações relevantes
Projeto de pesquisa Contabilidade por Perspectivas, aceito pela
Universidad de Zaragoza - ES para ser desenvolvido em nível de pósdoutoramento.
Última atualização do currículo em 27/11/2008
Projetos de Pesquisa
2004 - Atual
Laboratório de Pesquisa em Contabilidade de Gestão
José
Bernardo Descrição: O Laboratório vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa em
sistema de gestão para suporte à decisão de entidades do Terceiro Setor,
Cordeiro Filho
pequenas
e
micro
empresas
e
ambiental..
Situação:
Em
andamento;
Natureza:
Pesquisa.
Integrantes: José Bernardo Cordeiro Filho - Coordenador.
Participação em eventos
XVII International Conference of the European Academy of Management
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and Business Economics. 2008. (Participações em eventos/Congresso).
II Congresso da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências
Contábeis ANPCONT. 2008. (Participações em eventos/Congresso).
Organização de eventos
CORDEIRO FILHO, J. B. ; CASTRO, José A. Diez de . XVII International
Conference of the European Academy of management and Business
Economics. 2008. (Congresso).
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
CARVALHO JUNIOR, C. V. O. ; DIAS FILHO, J. M. . Impactos da aplicação
de recursos captados através de debêntures e do valor da empresa no
preço das ações: uma análise no Brasil. In: II Congresso ANPCONT, 2008,
Salvador. Congresso ANPCONT, 2008.
DIAS FILHO, J. M. . A Pesquisa Qualitativa sob a Perspectiva da Teoria da
Legitimidade: Uma Alternativa para Explicar e Predizer Políticas de
Evidenciação Contábil. In: XXXII EnANPAD, 2008, Rio de Janeiro. XXXII
EnANPAD. Rio de Janeiro : SCAN - Editoração & Produção Gráfica, 2008. p.
560-560.
José Maria Dias Filho

DIAS FILHO, J. M. . Gestão de Riscos Associados à Tributação: Um Modelo
Baseado em Regressão Logística. In: XXXII EnANPAD, 2008, Rio de Janeiro.
XXXII EnANPAD. Rio de Janeiro : SCAN - Editoração & Produção Gráfica,
2008. v. 01. p. 144-144.
ALBUQUERQUE, KATIA SILENE LOPES DE SOUZA ; DIAS FILHO, J. M. ; SILVA,
FELIPE DANTAS CASSIMIRO DA . Auditoria e Custo de Capital de Terceiros:
Um estudo empírico sobre o custo dos financiamentos bancários nas
empresas brasileiras de capital aberto auditadas pelas big four e demais
firmas de auditoria. In: V Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia
- SEGET, 2008, Rezende-RJ. V SEGET 2008, 2008. v. V.
Última atualização do currículo em 29/10/2008

José Carlos Souza de No currículo lattes atualizado em 21/12/2001 não constam produções
Oliveira
relativas ao ano de 2008.
Kleber Marruaz
Silva

da No currículo lattes atualizado em 28/02/2007 não constam produções
relativas ao ano de 2008.
2/1999 - Atual

Luis Paulo
Guimarães dos
Santos

Outras atividades técnico-científicas , Faculdade de Ciências Econômicas,
Departamento de Contabilidade
Atividade
Pesquisa Científica.

realizada

Luiz Nobre
Damasceno

No currículo lattes atualizado em 19/12/2001 não constam produções
relativas ao ano de 2008.

Pedro Gomes da
Silva

No currículo lattes atualizado em 14/12/2001 não constam produções
relativas ao ano de 2008.

Sheizi Calheira
Freitas

de No currículo lattes atualizado em 09/05/2008 não constam produções
relativas ao ano de 2008.
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03/2007 - Atual
Extensão universitária , Departamento de Ciências Contábeis.
Atividade
de
extensão
realizada
Programa Permanacer - Projeto Educação Financeira para Trabalhadores
da Economia Informal Urbana.
03/2007 - Atual
Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, .
Cargo
Conselheira.

ou

função

9/2006 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Ciências Contábeis,
Faculdade de Ciências Contábeis.
Linhas
Governança
Tecnologia

de

de
pesquisa
Tecnologia de Informação e Sistema de Gestão
e
Educação
em
Contabilidade

9/2006 - Atual
Extensão universitária , Departamento de Ciências Contábeis, Faculdade
de Ciências Contábeis.
Sonia Maria da Silva
Atividade
de
extensão
realizada
Gomes
Projeto Educação Financeira para Trabalhadores da Economia Informal
Urbana.
8/2006 - Atual
Atividades de Participação em Projeto, Departamento de Ciências
Contábeis, Faculdade de Ciências Contábeis.
Projetos de pesquisa
Estilos de Aprendizagem dos Estudantes de Contabilidade
6/2005 - Atual
Pesquisa e desenvolvimento , Faculdade
Departamento de Ciências Contábeis.

de

Ciencias

Contabeis,

Linhas de pesquisa
Contabilidade de Gestão
09/2008 - 09/2008
Extensão universitária , Faculdade de Ciencias Contabeis, .
Atividade
de
extensão
realizada
Projeto Jovem Contador - Coordenação da Semana do Contador.
04/2008 - 07/2008
Extensão universitária , Departamento de Ciências Contábeis, .
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Atividade
de
extensão
realizada
Coordenação do Curso de Atualização Contábil para funcionários da
Petrobras.
04/2008 - 05/2008
Extensão universitária , Faculdade de Ciencias Contabeis, .
Atividade
de
extensão
Coordenação da Ação Social e Cidadania: IRPF 2008.

realizada

04/2008 - 04/2008
Extensão universitária , Departamento de Ciências Contábeis, .
Atividade
de
extensão
Coordenação da III Semana de Reflexão Contábil.

realizada

03/2008 - 03/2008
Extensão universitária , Faculdade de Ciencias Contabeis.
Atividade
de
extensão
realizada
Coordenação do Projeto Jovem Contador - Palestra: a Mulher Contábil.
Projetos de Pesquisa
Membro de corpo editorial
2004 - Atual
Periódico: Revista Contemporânea de Contabilidade (Florianópolis)
2007 - Atual
Periódico: Contabilidade Vista & Revista
2008 - Atual
Periódico: Base (UNISINOS)
2008 - Atual
Periódico: Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade
2008 - Atual
Periódico: Revista Universo Contábil (Online)
2008 - Atual
Periódico: UnB Contábil
Artigos completos publicados em periódicos
PINHO, L. A. ; GOMES, Sônia Maria da Silva ; Pinho, W. A ; AZEVEDO, T. C.
. FMEA: análise do efeito e modo de falha em serviços uma metodologia
de prevenção e melhoria dos serviços contábeis. ABCustos (São Leopoldo),
v. Vol. 3, p. 2-20, 2008.
GUIMARAES, I. P. ; GOMES, Sônia Maria da Silva ; CUNHA, Sudário de
Aguiar . Informações contábeis utilizadas para definir a participação dos
trabalhadores nos lucros e/ou resultados das empresas - perspectivas para
os Sindicatos dos Bancários da Bahia. Revista Brasileira de Contabilidade,
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v. 172, p. 35-47, 2008.
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
GUIMARAES, I. P. ; GOMES, Sônia Maria da Silva ; CUNHA, Sudário de
Aguiar . Use Accounting Information on Labor Negotiations - New
perspectives for the Unions of the Bank of Bahia. In: 5o. CONTECSI, 2008,
São Paulo. Anais The 5o. CONTECSI, 2008.
GUIMARAES, I. P. ; GOMES, Sônia Maria da Silva . Training based on
competencies and Abilities: An interdisciplinary scope evidenced by the
process of Globalization. In: 5o. CONTECSI, 2008, São Paulo. Anais the 5o.
CONTECSI, 2008.
GOMES, Sônia Maria da Silva . Educação em Contabilidade: Alguns
Aspectos Crítico-Sugestivos do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes - Enade/ 2006. In: 18o. Congresso Bralieiro de Contabilidade,
2008, Gramado. Anais do 18o. Congresso Brasileiro de Contabilidade,
2008.
GUIMARAES, I. P. ; GOMES, Sônia Maria da Silva . Projeto Político
Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis uma Abordagem
Interdisciplinar nas IES Públicas da Bahia. In: 18o. Congresso Brasileiro de
Contabilidade, 2008, Gramado. Anais do 18o. Congresso Brasileiro de
Contabilidade, 2008.
GOMES, Sônia Maria da Silva . Recursos Públicos Recebidos por
Organizações do Terceiro Setor no Município de Feira de Santana: Um
Estudo das Prestações de Contas aos Agentes Governamentais. In: 18o.
Congresso brasileiro de Contabilidade, 2008, Gramado. Anais do 18o.
Congresso Brasileiro de Contabilidade, 2008.
SILVA, F. C. C. ; ALBUQUERQUE, Katia Lopes de Souza ; GOMES, Sônia
Maria da Silva . Discussão sobre a Controvérsia do Paradigma Econômico
na Pesquisa Empírica em Contabilidade Gerencial. In: XXXII EnANPAD
2008, 2008, Rio de Janeiro. Anais do XXXII EnANPAD 2008, 2008.
PINHO, L. A. ; Sampaio M S ; GOMES, Sônia Maria da Silva ; GUIMARAES, I.
P. . Failure Mode and Effect Analysis (FEMEA): uma ferramenta para
promoção da qualidade no setor fiscal as empresas de serviços contábeis.
In: V Simpósio em Excelência de Gestão e Tecnologia, 2008, Resende.
Anais do V Simpsio de Excelência ém Gestão e Tecnologia, 2008.
GUIMARAES, I. P. ; PINHO, L. A. ; GOMES, Sônia Maria da Silva . Uma
análise das convenções coletivas de trabalho dos Sindicatos dos
Empregados em Estabelecimento Ban`carios do Brasil de 2003 a 2008. In:
V Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2008, Resende. Anais
do V Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2008.
CASTRO, M. A. R. ; GUIMARAES, I. P. ; GOMES, Sônia Maria da Silva ;
PINHO, L. A. . Estilos de Aprendizagem sob a ótica do Inventário de David
Kolb: Um Estudo de Caso com os Alunos de Graduação do Curso de
Ciências Contábeis da UFBA. In: Congresso Brasileiro de Custos, 2008,
Curitiba. Anais do XV Congresso Brasileiro de Contabilidade, 2008.
GOMES, Sônia Maria da Silva . Pesquisa empírica sobre a Lei nº
11.638/2007: percepção dos docentes de programas stricto-sensu em
contabilidade no Brasil e do CPC. In: XV Congresso Brasileiro de Custos,
2008, Curitiba. XV Congresso Brasileiro de Custos, 2008.
GOMES, Sônia Maria da Silva . Programa de Participação nos Lucros e/ou
Resultados: um estudo comparativo entre sindicatos do Estado da Bahia.
In: XV Congresso Brasileiro de Custos, 2008, Curitiba. Anais do XV
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Congresso Brasileiro de Custos, 2008.
Artigos aceitos para publicação
GOMES, Sônia Maria da Silva . Um Modelo de Plano de Contas Baseado em
Atividades. Sitientibus. Revista da Universidade Estadual de Feira de
Santana, 2008.
Apresentações de Trabalho
GOMES, Sônia Maria da Silva ; GUIMARAES, I. P. ; PORTO, A. ; SILVA, A. C.
R. . Projeto Político Pedagógico do Curso de ciências Contábeis: uma
abordagem interdisciplinar nas IES públicas da Bahia. 2008. (Apresentação
de Trabalho/Congresso).
SILVA, A. C. R. ; GOMES, Sônia Maria da Silva ; GUIMARAES, I. P. .
Educação em contabilidade: alguns aspectos críticos sugestivos do exame
nacional de desempenho dos estudantes - ENADE/2008. 2008.
(Apresentação de Trabalho/Congresso).
Demais tipos de produção técnica
GOMES, Sônia Maria da Silva . A pesquisa para o desenvolvimento das
Ciências Contábeis. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Outra).
GOMES, Sônia Maria da Silva ; PINHO, L. A. . Contabilidade Geral. 2008.
(Curso de curta duração ministrado/Outra).
GOMES, Sônia Maria da Silva . Curso de Atualização para Contabilista da
Petrobras. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).
GOMES, Sônia Maria da Silva . Curso de Aperfeiçoamento para Contabilista
da Petrobras. 2008.
Sóstenes Diniz Sales

No currículo lattes atualizado em 25/05/2006 não constam produções
relativas ao ano de 2008.

Sudário de Aguiar
Cunha

No currículo lattes atualizado em 25/05/2006 não constam produções
relativas ao ano de 2008.

Ubiratã Batista
Pereira

No currículo lattes atualizado em 10/11/2007 não constam produções
relativas ao ano de 2008.
Formação acadêmica/Titulação
Especialização em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em Educ.
(Carga
Horária:
435h).
Universidade
do
Estado
da
Bahia
UNEB,
Brasil.
Título: UM ESTUDO DA CONTRIBUIÇÃO DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA
O DESENVOLVIMENTO E INCUBAÇÃO DE COOPERATIVAS POPULARES.

André Luis Barbosa
dos
Santos Participação em eventos
(Professor
A CONTABILIDADE INTERNACIONAL E AS METAS DO MILÊNIO: O PAPEL DO
Substituto)
PROFISSIONAL CONTÁBIL NA ECONOMIA GLOBALIZADA.As metas do milênio.
2008. (Participações em eventos/Congresso).
Linhas de Pesquisa
Desenvolvimento Social como consequência da reflexão e atuação do
Cientista Contábil
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Estratégia de arrecadação de tributos intervindo na política social
Projetos de Pesquisa
Contabilidade no setor informal
Situação:
Desativado;
Natureza:
Integrantes: André Luis Barbosa dos Santos - Coordenador.
Andréia
Teixeira
(Professora
Substituta)

Outra.

Nunes
No currículo lattes atualizado em 28/07/2006 não constam produções
relativas ao ano de 2008.

Formação complementar
2008 - 2008
Formação de Multiplicadores da Lei Geral. (Carga horária: 8h).
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FENACON,
Brasil.
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
PIZANNI, M. A. ; SILVA, C. C. A. ; OLIVEIRA, M. R. ; RODRIGUES, L. S. M. . A
Contabilidade como instrumento de gestão para as pequenas empresas:
uma análise do processo gerencial no Brasil. In: CLADEA 2008, 2008, Santa
Catarina Mártir. CLADEA 2008, 2008.
ANDRADE, I. R. S. ; SILVA, C. C. A. ; RODRIGUES, L. S. M. ; RIBEIRO, P. V.
A. ; BONFIM, T. F. S. . Cultura Organizacional: fator prepoderante para a
revitalização de uma organização social - estudo da OSID. In: CLADEA
2008, 2008, SANTA CATARINA MÁRTIR. CLADEA 2008, 2008.
Apresentações de Trabalho
Cleide Carneiro
Alves da Silva
(Professora
Substituta)

OLIVEIRA, E. S. G. ; SILVA, C. C. A. ; RODRIGUES, L. S. M. ; PIZANNI, M. A.
. TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO A DISTANCIA EM CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DO PROJETO PEDAGÓGICO DE
PRÁTICA INTERDISCIPLINAR DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS. 2008.
(Apresentação de Trabalho/Outra).
PIZANNI, M. A. ; SILVA, C. C. A. ; RODRIGUES, J. A. F. ; MODESTO, M. L. S.
. A Contabilidade Como Instrumento de Gestão Para as Pequenas
Empresas: Uma Análise do Processo Gerencial no Brasil. 2008.
(Apresentação de Trabalho/Simpósio).
ANDRADE, I. R. S. ; SILVA, C. C. A. ; BONFIM, T. F. S. ; RIBEIRO, P. V. A. ;
RODRIGUES, L. S. M. . CULTURA ORGANIZACIONAL: FATOR PREPODERANTE
PARA A REVITALIZAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - ESTUDO DA OSID.
2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
OLIVEIRA, M. R. ; MODESTO, M. L. S. ; SILVA, C. C. A. . LOS JOVENS Y LAS
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 2008.
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SILVA, C. C. A. . MINICURSO SOBRE BALANÇO SOCIAL. 2008. (Apresentação
de Trabalho/Outra).
PIZANNI, M. A. ; SILVA, C. C. A. ; RODRIGUES, J. A. F. ; RODRIGUES, L. S.
M. . A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO PARA AS
PEQUENAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DO PROCESSO GERENCIAL NO BRASIL.
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2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Produção técnica
Demais tipos de produção técnica
SILVA, C. C. A. . PPI I - Pesquisa e Prática Interdisciplinar I. 2008.
(Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Módulo).
SILVA, C. C. A. . PPI II - Pesquisa e Prática Interdisciplinar II. 2008.
(Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Módulo).
SILVA, C. C. A. . Análise de Custos. 2007. (Desenvolvimento de material
didático ou instrucional - Módulo).
Participação em eventos
1 ER CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR 2008 PARA LA JUVENTUDE DEL FUTURO.LOS JÓVENES Y LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 2008.
(Participações em eventos/Congresso).
SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR.BALANÇO SOCIAL APLICÁVEL AO 3º SETOR.
2008. (Participações em eventos/Seminário).
SEMINÁRIO ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
2008. (Participações em eventos/Seminário).
VI SIMPÓSIO DE GESTÃO E ESTRATÉGIA EM NEGÓCIOS DA UFRuralRJ SIMGEM.A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO PARA AS
PEQUENAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DO PROCESSO GERENCIAL NO BRASIL.
2008. (Participações em eventos/Simpósio).
III SEMACONT - Semana de Contabilidade.Balanço Social aplicável ao 3º
Setor. 2008. (Participações em eventos/Encontro).
VI EBECIC - ENCONTRO BAIANO DOS ESTUDANTES DE CIÊNCIAS
CONTÁBEIS.MINICURSO SOBRE BALANÇO SOCIAL. 2008. (Participações em
eventos/Encontro).
PROJETO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.Professor Orientador.
2008. (Participações em eventos/Outra).
Contabilidade Internacional x Processo de Harmonização Contábil. 2008.
(Participações em eventos/Outra).
FÓRUM ABAMES: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 2008. (Participações em
eventos/Outra).
I COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE ENSINO SUPERIOR.TECNOLOGIA
APLICADA A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: UMA ANÁLISE SOB
A ÓTICA DO PROJETO PEDAGÓGICO DE PRÁTICA INTERDISCIPLINAR DOS
CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS. 2008. (Participações em eventos/Outra).
I COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE
(Participações em eventos/Outra).

ENSINO

SUPERIOR.

2008.

XLIII ASAMBLEA ANUAL, CLADEA 2008, HACIA UNA AMÉRICA LATINA MÁS
UNIDA E INTEGRADA.A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO
PARA AS PEQUENAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DO PROCESSO GERENCIAL NO
BRASIL. 2008. (Participações em eventos/Outra).
XLIII ASAMBLEA ANUAL, CLADEA 2008, HACIA UNA AMERICA LATINA MÁS
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UNIDA E INTEGRADA. 2008. (Participações em eventos/Outra).
DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL.DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL.
2008. (Participações em eventos/Outra).
Organização de eventos
RODRIGUES, L. S. M. ; SILVA, C. C. A. . CICLO DE PALESTRAS DO CURSO DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS. 2008. (Outro).
Formação complementar
2008 - 2008
Escrituração Contábil Digital - IOB / São Paulo SP. (Carga horária: 5h).
IOB, IOB, Brasil.
2008 - 2008
SPED.
(Carga
horária:
Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil.
Luiz
Sampaio 2008 - 2008
Athayde
Junior
Normas Internacionais de Contabilidade.
(Professor
Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil.
Substituto)

(Carga

4h).

horária:

4h).

2008 - 2008
Gestão e Legislação Tributária / Retenções. (Carga horária: 22h).
ESAFI - Escola de Administração e Treinamento, ESAFI, Brasil.
Eventos
Participação em eventos
VIII Simpósio de Direito Constitucional Tributário. 2008. (Participações em
eventos/Simpósio).
Apresentações de Trabalho
CASTRO, M. A. R. ; Joseilton Rocha . FATORES QUE FACILITAM E
DIFICULTAM A IMPLANTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD: UMA EXPERIENCIA
EM EMPRESAS CHILENAS DO SETOR VINÍCOLA. 2008. (Apresentação de
Trabalho/Congresso).
CASTRO, M. A. R. ; Antônio Lopo Martinez . INCOME SMOOTHING E O
VALOR DE UMA FIRMA NO BRASIL. 2008. (Apresentação de
Trabalho/Congresso).
Miguel Angel Rivera
Castro
(Professor CASTRO, M. A. R. ; Antônio Lopo Martinez . INCOME SMOOTHING COMO
CRITÉRIO PARA MONTAGEM DE CARTEIRAS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NO
Substituto)
MERCADO BRASILEIRO. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
CASTRO, M. A. R. ; Antônio Lopo Martinez . Quando o Conselho de
Administração e a Auditoria Independente evitam o Gerenciamento de
Resultados? Evidências Empíricas para Empresas Brasileiras. 2008.
(Apresentação de Trabalho/Congresso).
CASTRO, M. A. R. ; Joseilton Rocha . Gestão de Investimentos: uma análise
da relação entre indicadores contábeis e o retorno anormal das empresas
abertas brasileiras.. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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CASTRO, M. A. R. ; GOMES, S. . "Estilos de Aprendizagem sob a ótica do
Inventário de David Kolb: Um Estudo de Caso com os Alunos de Graduação
do Curso de Ciências Contábeis da UFBA". 2008. (Apresentação de
Trabalho/Congresso).
CASTRO, M. A. R. ; Antônio Lopo Martinez . Income Smoothing como
critério para montagem de carteiras: Evidências no mercado brasileiro.
2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Eventos
Participação em eventos
II Congresso ANPCONT.FATORES QUE FACILITAM E DIFICULTAM A
IMPLANTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD: UMA EXPERIENCIA EM EMPRESAS
CHILENAS
DO
SETOR
VINÍCOLA.
2008.
(Participações
em
eventos/Congresso).
II Congresso ANPCONT.INCOME SMOOTHING E O VALOR DE UMA FIRMA NO
BRASIL. 2008. (Participações em eventos/Congresso).
Congresso Brasireiro de Contabilidade.Quando o Conselho de
Administração e a Auditoria Independente evitam o Gerenciamento de
Resultados? Evidências Empíricas para Empresas Brasileiras. 2008.
(Participações em eventos/Congresso).
Congresso Enanpad.INCOME SMOOTHING COMO CRITÉRIO PARA MONTAGEM
DE CARTEIRAS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NO MERCADO BRASILEIRO. 2008.
(Participações em eventos/Congresso).
Congresso Brasileiro de Custos.Estilos de Aprendizagem sob a ótica do
Inventário de David Kolb: Um Estudo de Caso com os Alunos de Graduação
do Curso de Ciências Contábeis da UFBA.. 2008. (Participações em
eventos/Congresso).
XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa.Income Smoothing como critério
para montagem de carteiras: Evidências empíricas no mercado brasileiro.
2008. (Participações em eventos/Seminário).
XVI Congresso Brasileiro de Custos.As opções reais aplicadas no orçamento
de capital. 2007. (Participações em eventos/Congresso).
Última atualização do currículo em 08/12/2008
Vanessa Lage
(Professora
Substituta)

No currículo lattes atualizado 20/11/2006,em não constam produções
relativas ao ano de 2008.

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Foram realizadas Palestras e Seminários em acompanhamento da realidade econômica do país e do
estado da Bahia. Podem-se destacar:
Avaliação e Discussão para Re-implantação do Sistema Bahiafarma no Estado da Bahia - Professor
Hamilton de Moura Ferreira Jr, com a participação do Sr. Jorge José Santos Pereira Solla, Secretário
de Saúde do Estado da Bahia.

92

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
Crise Econômica Internacional e suas Conseqüências Sobre a Economia Brasileira - Professor Luiz
Antonio Matos Filgueiras, tendo como debatedor o Prof. Hamilton de Moura Ferreira Jr.
Crescimento Econômico, Desigualdade Distributiva e Pobreza na RMS: Uma Análise de
Cointegração - Professor Wilson F. Menezes.

CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA
Em 2007 o Curso de Mestrado em Economia alcançou a pontuação 4 na avaliação tri anual da CAPES,
fato esse que permitiu imediatamente na constituição de um programa de Doutorado. O Projeto
desse Programa vem sendo discutido internamente, sendo uma primeira versão depositada junto a
Pró-Reitoria de Pós-Graduação para uma possível implantação em 2010. Trata-se de um Projeto
Interdisciplinar que visa uma relação com outras áreas tais como: Administração, Sociologia,
Geografia e Política.
IV Encontro de Economia Baiana, promovido pelo Curso de Mestrado em Economia, em parceria com
a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e Desenbahia. Esse encontro foi
realizado no Centro de Convenções em setembro de 2008, quando foram apresentados inúmeros
artigos selecionados por comissões técnicas específicas das três áreas de concentração, as quais
foram coordenadas por professores do Curso de Mestrado em Economia.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
Discussão no âmbito da Congregação da Faculdade de Economia, com o objetivo de formar o curso
Noturno incorporado ao Projeto Reuni da UFBA, com 45 vagas, as quais se devem acrescentar as 90
vagas do curso Diurno.
Continuidade da discussão em torno do novo currículo para o curso de Economia. Esse Currículo já
se encontra em estágio avançado de elaboração, devendo ser concluído em 2009.

PROJETOS DE PESQUISA
Execução e acompanhamento dos trabalhos da Pesquisa de Emprego e Desemprego. Esse projeto
estima mensalmente muitos indicadores do mercado de trabalho da Região Metropolitana de
Salvador, dentre os quais se destacam a taxa de desemprego, os rendimentos médios percebidos
pelos trabalhadores e o nível de ocupação.
Núcleo de Estudos Conjunturais (NEC) continuou atuante como atividade de extensão da Faculdade
de Economia. Esse núcleo, composto por professores, estudantes e técnicos da área econômica
ligados, respectivamente, à Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia
tem se dedicado a avaliar a situação conjuntural da economia baiana, brasileira e mundial.
Arranjos produtivos locais, aglomerações e sistemas produtivos - Prof. Hamilton de Moura Ferreira
Jr.
Tecnologia, qualidade e competitividade - Prof. Oswaldo Guerra.
Pobreza, distribuição de renda e estrutura do mercado de trabalho da RMS - Prof. Wilson F.
Menezes.
Globalização e desenvolvimento regional - Professores Lívio Andrade Wanderley e Paulo Balanco.
Agricultura familiar - Prof. Vitor de Athayde Couto.
Competitividade e desenvolvimento rural - Profa. Gilca Garcia de Oliveira.
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INTERCÂMBIOS E CONVÊNIOS
Convênio com a Universidade de Bordeaux, França, para um curso de Economia Internacional
ministrado pela Profa. Elaine Norberto. Esta iniciativa tem permitido que alunos daquela
Universidade façam um breve estágio na Faculdade de Economia.

INTERVENÇÕES NO PRÉDIO DA FACULDADE
1. Reforma do Apartamento do 6º andar, com substituição de 22 m2 de tacos, aplicação de sinteco e
pintura geral.
2. Pintura de 1000 m2 de corredores, paredes e tetos de salas de aula.
3. Pintura de 127 m2 de tinta a óleo nas portas das salas de aula e grades.
4. Reforma do Diretório Acadêmico da FCE, com transformação de um sanitário para um banheiro,
troca de tacos e pintura geral.

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008


Realizar o DINTER em parceria com a Universidade Estadual de Tocantins, através do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, no âmbito do
projeto “Acelere Amazonas” fomentado pelo MEC;



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



Aumentar as atividades de extensão, ensino e pesquisa com parceiros nacionais e
internacionais;



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



Aumentar o número de professores do corpo docente da Faculdade para cobrir as atuais
atividades e as perspectivas oriundas da proposta formulada pela Unidade na sua inserção
no programa REUNI;



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



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



Aumentar o número de bolsistas e monitores para suprir determinadas necessidades
laboratoriais e sobretudo para dar possibilidades aos alunos com vulnerabilidade sócioeconômica a permanecerem freqüentando a Faculdade;



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



Incentivar a UFBA na implementação de uma política de manutenção dos equipamentos
laboratoriais garantindo assim o uso mais prolongado nas atividades da Unidade de tais
equipamentos;
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Estimular os vários setores da Unidade na busca de parcerias com empresas, organizações
governamentais e não-governamentais.

AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS


O DINTER em parceria com a Universidade Estadual de Tocantins - UNITINS - está sendo
implementado, após a seleção dos candidatos e com a realização das disciplinas ofertadas
pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas. A partir
desse ano de 2009, os alunos do Dinter já iniciarão suas visitas de estudo/pesquisa na
Faculdade de Comunicação;



Três cursos de especialização da Facom estão tramitando nos conselhos da UFBA tendo em
vista os seus relançamentos. No entanto, houve uma suspensão dos pedidos dos cursos pagos
na UFBA. A oferta dos cursos de especialização da Faculdade de Comunicação, que demanda
uma contra partida financeira dos alunos, dependerá de uma nova atitude da Procuradoria
Federal;



A Faculdade de Comunicação foi uma das parceiras na realização da 1ª Conferência Estadual
de Comunicação da Bahia, juntamente com a AGECOM (Agência de Comunicação do Estado
da Bahia) e diversas organizações da sociedade civil. Após a realização de 8 seminários no
interior do Estado, mobilizando mais de 2.000 participantes, foi realizada em agosto de
2008, a Conferência com representantes de todos os setores da Bahia;



Infelizmente, não ocorreu um maior entrosamento de parceria entre a FACOM e a TV UFBA,
pois a TV vive um dos seus piores dias. A direção da Facom, no entanto, participou da
comissão, instituída pelo Magnífico Reitor, que teve como objetivo propor uma
reestruturação para esse veículo de comunicação. Oxalá, que a TV UFBA conhecera, em
breve, uma nova realidade;



Houve a continuidade da oferta de cursos de formação de professores da rede estadual
(Prole) em parceria com a Secretaria Estadual de Educação;



Teve um aumento no número de bolsistas (monitorias) na Faculdade de Comunicação graça
ao programa Permanecer. A destinação dos monitores foi, sobretudo, nas atividades
laboratoriais da FACOM como havia sido previsto pela direção nos últimos anos;



Não houve ampliação das instalações físicas no ano de 2008. Porém, a Faculdade se propôs
abrigar o curso de cinema e audiovisual, a partir do programa REUNI, além da criação de um
novo curso em 2010. Espera-se, no entanto, que a ampliação das instalações físicas seja,
agora, concretizada. Em relação ao aumento do número de professores, a Facom está
realizando concurso para dois professores destinados ao curso de cinema e haverá,
inicialmente, mais duas para o preenchimento das vagas hoje ocupadas por professores
substitutos. Certamente, novos concursos para professores virão, pois o curso de cinema
demandará uma quantidade maior de professores, assim como as vagas restantes de outros
professores substitutos;



Todo o montante destinado à Faculdade para compra de equipamentos, oriundo de Emenda
Parlamentar, R$ 76.000,00, foi direcionado para os vários laboratórios da Faculdade, após
reunião e discussão sobre a partilha de tal recurso com seus coordenadores. Os laboratórios
da Faculdade estão, sobretudo, vinculados às atividades de graduação, em especial à
atividade de ensino;



A qualificação dos servidores técnico-administrativos está sendo realizada através de
Programas da Pró-Reitoria de Pessoal e também por cursos de línguas oferecidos
gratuitamente através de uma parceria FACOM-ASSUFBA. A Direção da Faculdade tem
buscado atender as demandas de seus servidores técnico-administrativos, através de rodízio
entre eles, para realização de cursos promovidos pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de
Pessoas.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO


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



Participação de ONG's em disciplinas da graduação (disciplina optativa);



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



Incentivo e orientação, aos alunos à participarem dos programas de Convênio Internacional
e de Mobilidade Acadêmica;



A disciplina de Oficina de Produção Cultural, através de seus alunos e coordenada pelo
professor responsável, tem promovido, depois de 2007, um evento planejado e executado
ao longo do semestre. Esses eventos semestrais têm tido uma repercussão junto à
comunidade, pois ele é geralmente realizado fora do âmbito da UFBA e tem oferecido uma
experiência prática aos alunos de Produção Cultural. Como exemplo, pode-se citar o
Festival Lado B de Música Alternativa como um desses projetos no semestre 2008.2. A idéia
para o Projeto nasceu da constatação de que o cenário musical baiano é bastante
diversificado, mas que esta diversidade nem sempre é contemplada. Nesse sentido o
Festival nasce para atender à produção do circuito musical alternativo existente na cidade
de Salvador - entendendo por música alternativa aquilo que é produzido em paralelo ao
mercado de música massiva;



A Rádio Facom tem fixado uma grade de programação com média de doze programas ao ar
toda semana, sendo no total 18 programas produzidos por alunos da Facom e de outras
unidades da UFBA. Destes programas destacamos o Trilha Pop, recorde de audiência online,
e o Conga-Conga, um dos programas mais ouvidos em podcast, no site Podcastone, com
picos de mais de 900 acessos por programa;



No semestre 2008.2, o laboratório foi reativado, pois nos semestre precedentes as gravações
eram feitas no laboratório de Som. A partir de então, o Laboratório de Rádio e a Rádio
Facom atuaram em conjunto em diversas atividades, como gravações, edição e mixagem de
programas gravados na Rádio e nas disciplinas do laboratório;



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



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



Reequipagem, lenta e gradual, dos laboratórios da Faculdade de Comunicação, que estão,
sobretudo a serviço das disciplinas dos cursos de graduação.

PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA


Análise Fílmica do Cinema Não-Ficcional - José Francisco Serafim



As Redes e Serviços Telemáticos como Catalizadores da Cultura Científica e do
Desenvolvimento - Maços Palácios



Cibercidades-Cidade e Novas Tecnologias da Comunicação - André Luiz Martins Lemos



Campo da telenovela e autoria: analise das telenovelas Renascer, rei do gado e Esperança Maria Carmem Jacob de Souza
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Comunicação e Democracia - Wilson da Silva Gomes



Cultura, Cinema, Identidade Cultural - Lindinalva Silva Oliveira Rubim



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



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



Gramáticas da Semelhança: do drama visual pictórico ao discurso visual na fotografia - José
Benjamim Picado Souza e Silva



Gêneros e Modos de Endereçamento no Telejornalismo - Itania Maria Mota Gomes



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



Infra-Estruturas e Serviços de Informação e Comunicação no Brasil e Estados Unidos:
Regulação, Acesso, Conteúdos e Tecnologias na Sociedade da Informação em Austin e
Salvador-Sônia de Alencar Serra



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



Mapeamento dos Guetos Musicais de Salvador - Fernando Conceição



Mídia e Cultura - Renato da Silveira



Mídia e Música Popular Massiva - Jeder Silveira Janotti Júnior



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



Políticas Culturais - Antonio Albino Canelas Rubim

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


Colóquio Internacional - Televisão e Realidade



Curso de Extensão em Comunicação Comunitária Popular



Curso de Fotografia Digital Básica (7 turmas em 2008)



Curso de Introdução de Fotografia em Estúdio - 3 turmas



Curso Gêneros Musicais e Construção de Valor



Curso Narratividade e Pesquisa de Análise de Mensagem no Jornalismo Online



Publicação da Revista Lupa



Seminário Tendencias em Comunicación Móvil y Móbile Web 2.0. De Usos Lúdicos a Usos
Empresariales



O que a história não conta - Um programa de TV sobre o Congresso da UNE em Ibiúna



Comunicação e Questões de Identidade e Reconhecimento na Democracia



Seminário Política, Cultura e Utopias



Ciberjornalismo em Construção: Luzes e Sombras
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Colóqui Merleau-Ponty



Colóquio Milton Santos.2 - O Local e o Global no Pensamento de Milton Santos: Educação,
Cultura e Geografia Cyber-Humana



Diagnóstico Cultural do Bairro da Liberdade



IV Ciclo de debates sobre Políticas Culturais: Políticas Culturais para as Cidades



IV ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura



Mesa-Redonda Cultura nos Bairros Populares de Salvador: Produção e Pesquisa



Produção em Cinema e Vídeo



Seminários Temáticos em Cultura



Teatro de Idéias - Ciclo de Discussões sobre a Obra de Maurice Merleau-Ponty



XVI Semana de Cultura e Comunicação



XVII Semana de Cultura e Comunicação

INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA
A) Internacionais


Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)



Universidade de Aveiro (Portugal),



Universidade do Quebec,



McGill (Canadá)



Austin (EUA)

Convênios pontuais:


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



França (Centro de Estudos de Cibercultura).

B) Nacionais


Universidade Estadual de Tocantins (Dinter)



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



Associação de Prostitutas da Bahia



IBAMA



INCRA



rojeto Ciência, Arte & Magia do Instituto de Biologia da UFBA



Cipó Interativa



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


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



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



Atividades de extensão e pesquisa com o IBAMA, ONG' s, empresas (Propeg etc).

PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009


Criação de um novo curso, tendo início em 2010, contemplando a proposta da Unidade feita na
sua inserção no programa REUNI;



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



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



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



Aumento do número de professores e servidores técnico-administrativos da Faculdade para
cobrir as atuais atividades e as perspectivas oriundas da proposta formulada pela Unidade na
sua inserção no programa REUNI;



Aumento de número de bolsistas e monitores para suprir determinadas necessidades
laboratoriais e sobretudo para dar possibilidades aos alunos com dificuldades financeiras
permanecerem freqüentando a Faculdade;



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



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



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

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008


Expansão do ensino de graduação regular e especial;



Expansão da pós-graduação lato e stricto sensu;



Intensificar a melhoria na coleta de dados para avaliação do Programa de Pós-Graduação em
Educação - Datacapes;



Intensificar a cooperação internacional;



Equipar e melhorar a infra-estrutura da biblioteca;



Manter a Revista da Faced, dando-lhe um caráter mais institucional;

99

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008


Melhoria na infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação da Faced;



Melhoria das condições de trabalho dos docentes e servidores da Faced;



Aprovação do novo Instituto de Educação Física, Esporte e Lazer;



Instalação da Comissão para Reestruturação do Regimento Interno da Faced;



Consolidar os programas de formação de professores em serviço através do Curso de
Licenciatura em Pedagogia, nos municípios de Irecê, Salvador, Tapiramutá e do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo.

AÇÕES IMPLEMENTADAS
IMPLEMENTADAS

PARA

CUMPRIMENTO

DAS

METAS

E

AVALIAÇÃO

DAS

NÃO-

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

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


O Doutorado Multiinstitucional e Multirreferencial em Difusão do Conhecimento (DMMDC),
coordenado pela professora Teresinha Fróes, instalou em 2008.1, a 1ª turma com dez alunos
regulares e 16 especiais, sendo oferecidas quatro disciplinas. Em 2008.2, com 27 alunos
especiais, e ofereceu seis disciplinas.



A Biblioteca Anísio Teixeira, em 2008, continuou o trabalho de automação dos serviços e
produtos, visando facilitar o acesso e a recuperação de informações aos usuários. No
tocante à infra-estrutura, a Biblioteca adquiriu novos equipamentos: oito computadores,
uma impressora, um scanner, 61 cadeiras para usuários, um roteador wireless, além de
recuperação das mesas de estudo. Ao acervo, foram acrescidos 928 títulos e 1930
exemplares, que contribuíram para a atualização da coleção e diversificação dos títulos. A
coleção da Biblioteca está integrada ao catálogo on-line do Sistema de Bibliotecas (SIBI) da
UFBA, e disponibiliza atualmente, 9126 títulos e 27502 exemplares. Três funcionárias
participaram dos cursos de capacitação para Ambiente Administrativo (CDH/UFBA). Redação
oficial, português, qualidade no atendimento, ética no serviço público, gestão de processos
e informática básica. Para Ambiente Informacional, duas bibliotecárias participaram dos
seguintes eventos: Workshop do Pergamum: as IES da Bahia, interagindo com o Pergamum,
Seminário Avaliação da Biblioteca Brasileira e XV Seminário Nacional de Biblioteca
Universitária (SNBU), realizado em São Paulo. Continua mantendo as bases de dados da
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD - 104 títulos e da produção acadêmica dos
estudantes (monografias) - 734 títulos. Participou com a direção do SIBI da elaboração do
Projeto Biblioteca sem Fronteiras, do PERMANECER/UFBA, que disponibilizou duas
estagiárias do Curso de Biblioteconomia.



Concurso Público Docente nos Departamentos de Educação I e II. No Departamento I foram
inscritos dez candidatos para o cargo de Professor Assistente, na matéria Psicologia da
Educação, realizado no período de 16 a 18 de dezembro, sendo a primeira colocada a
professora Nelma de Cássia Silva Sandes Galvão, a segunda Maria Izabel Souza Ribeiro e a
terceira Carla Mercês da Rocha Jatobá Ferreira. Para Professor Adjunto, na matéria
Conhecimento e formação humana na sociedade contemporânea. Sociedade da
aprendizagem, espaços e redes sociais, foram inscritos quatro candidatos, e não houve
nenhum candidato indicado. No Departamento II foram inscritos quatro candidatos para
Professor Adjunto, na matéria Dimensão Ética da Educação, e o concurso foi realizado no
período de 10 a 12 de dezembro, sendo o primeiro colocado o professor Eduardo David de
Oliveira, a segunda Ana Kátia Alves dos Santos, e a terceira Noemi Salgado Soares.
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DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
•

Programação inaugural do primeiro Doutorado Multiinstitucional e Multidisciplinar em
Difusão do Conhecimento - DMMDC. A programação aberta ao público ofereceu um dia
aberto à Ciência e Tecnologia no país e na Bahia, através de palestras, exposições, contando
com as presenças do Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Diretora da Fapesb,
Diretor do Instituto Anísio Teixeira, Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UNEB, Diretor de
Inovação da Fapesb, Diretor do Instituto Recôncavo de Tecnologia, Coordenadora de PósGraduação e Pesquisa do Cefet-Ba e o Coordenador de Pós-Graduação do Senai-Cimate.

•

Recepção dos novos alunos da pós-graduação, com a presença dos membros do colegiado do
PPGE, coordenadores de linha e demais professores, realizada no dia 25 de fevereiro, com a
seguinte pauta: Palestra com a professora Dora Leal Rosa, presidente da Fapesb sobre o
tema O financiamento da pesquisa na Bahia: a contribuição da Fapesb; Apresentação do
colegiado e das linhas de pesquisa do programa. Coordenação e Vice-coordenação do
colegiado e coordenadores de linhas; Apresentação do Regimento da Pós-Graduação e do
regime
de
bolsas,
pela
professora
Theresinha
Miranda;
Encontro
de
orientadores/orientandos: negociação de cronograma até a conclusão.

•

Apresentações públicas de 26 teses e de 38 dissertações do Programa de Pesquisa e PósGraduação em Educação (PPGE), coordenada pelo professor Robinson Tenório.

•

Apresentação de 103 monografias de conclusão de curso da pedagogia, dos semestres letivos
2008.1. e 2008.2 Período das defesas 07 a 11 de julho e 09 a 12 de dezembro/2008.

•

Edital PIBIC 2008, contemplada com 28 bolsas.

•

Edital PIBID - Bolsa de Iniciação à Docência, com 65 bolsas. Ação integrada Faced, IQ, IF, IM.

•

Programa Permanecer com 17 projetos e 35 bolsas

•

Atuação de 21 Grupos de pesquisa com cinco linhas no programa de pós-graduação em
educação.

•

ACC - Atividade Curricular em comunidade com o oferecimento de 14 ACC.

•

Curso piloto de especialização em gestão escolar, do Programa Nacional Escola de Gestores,
destinado a gestores escolares (diretor e vice), com carga horária de 400 horas, encerrou a
primeira turma em 12 de dezembro de 2008, com 270 participantes.

•

Projeto Salvador: Licenciatura em Pedagogia/Séries Iniciais para Professores em Exercício
do Município de Salvador. Curso em andamento e conclusão do 5º Ciclo, 2ª turma de
professores da rede municipal, sob a coordenação da professora Mary Arapiraca. O curso
tem uma característica particular: o currículo é desenvolvido em forma de atividades
temáticas.

•

Projeto Irecê: Licenciatura em Pedagogia/Séries Iniciais para Professores em Exercício do
Município de Irecê, sob a coordenação da professora Inez Carvalho. Conclusão do Ciclo 1, 2ª
turma, iniciada em agosto/08, com 70 participantes.

•

Curso de Especialização em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação Física,
Esporte e Lazer, sob a coordenação do professor Cláudio Lira, com carga horária de 360
horas. Conclusão da 1ª turma em março/08, com 33 participantes.

•

Projeto Tapiramutá: Seleção de 90 professores da rede municipal de Tapiramutá, em
novembro/08 e início das atividades em 2009, sob a coordenação da professora Inez
Carvalho.

•

Projeto Licenciatura em educação do Campo, seleção de 50 professores, pertencentes à
rede pública de ensino, sob a coordenação da professora Celi Taffarel. Início em
agosto/2008.
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PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA




































Salvador Lê - observatório de leitura;
Pensamento Educacional Brasileiro e a Formação para o Trabalho: Anísio Teixeira;
As escolas de fábricas na Bahia;
As políticas de Educação de Jovens e Adultos: um estudo do Estado da Bahia (1997 - 2005);
História e Memória das ações protagonizadas pela Faculdade de Educação na Educação de
Jovens e Adultos;
Espaços de Aprendizagem nas feiras livres da cidade de Salvador;
Memórias do futebol e do remo na Bahia;
Cotidiano pedagógico do esporte na escola;
Ordenamento legal e políticas públicas de esporte e lazer: o sistema em rede;
Desenvolvendo a consciência corporal;
Projeto lazer cidadão;
Repercussões das políticas públicas de esporte e lazer na mídia impressa na Bahia;
Pesquisa sobre a memória dos grandes mestres da Bahia;
Projeto 30 anos do DEF/Cefe;
Problemáticas do trabalho pedagógico, da produção do conhecimento, das políticas públicas
e da formação de professores de educação física abordadas através de pesquisa matricial da
rede dos grupos de pesquisa nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia articuladas pelo Grupo Lepel/Faced/UFBA;
Projeto de pesquisa sobre o Curso de Licenciatura em educação no Campo; Avaliação do
curso de Licenciatura em Educação do Campo;
Pesquisa Rede Cedes/ME - Política Pública do Esporte;
Ginástica Alegria na Escola;
Formação de Militantes Culturais;
Formação de Professores de Educação Física e Currículo (DAAD);
Epistemologia da Educação e Educação Física;
Escola, Trabalho e Cidadania: um estudo longitudinal de egressos e ingressantes do
programa de educação de jovens e adultos;
Projetos Geres: estudo longitudinal de desempenho de alunos no ensino fundamental;
Projeto Famílias Educógenas: como as famílias pobres criam ambientes mais favoráveis ao
sucesso escolar;
Currículo e espaços multirreferenciais de aprendizagem;
Gestão do Conhecimento do Cenário Brasileiro;
Educação e Saúde;
Coordenação de Implantação das Redes Interativa de Pesquisa e Pós-Graduação em
Conhecimento e Sociedade;
Reflexões sobre Ciência. Poder e Educação: a postura antropofágica, o inesperado talvez do
Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Matrizes Antropofágicas e Educação (Gepemae);
Cultura Corporal, Lazer e Arte: um estudo histórico cultural afrodescendente a partir do
Nordeste do Brasil - BA;
Os indígenas no território baiano e a relação educativa do governo com eles;
Dito e feito: discursos e práticas pedagógicas em escolas da Prefeitura Municipal de Salvador
- Regional Itapuã - um estudo de caso;
Violência na escola;
Produção colaborativa e descentralizada de imagens e sons para a educação básica: criação
e implantação da RIPE (Rede de Intercâmbio e Produção Educativa).

PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO

•
•
•

Seminários sobre a formação econômica, política e sociocultural do Brasil, no período de 12
de março a 18 de junho de 2008, coordenado pelo Grupo Intérpretes Brasileiros Autofágicos
da Faced.
Curso de Extensão História da Educação na Bahia, no período de 25 de março a 25 de
novembro, sob a coordenação da professora Antonietta Nunes.
Projeto Sexta Ilustrada, no período de 29 de março a 28 de novembro e coordenado pelas
professoras Maria Elisa Lemos e Cláudia Miranda.
Projeto Diálogos em Imagens: interações educacionais, sob a coordenação da professora
Cecília de Paula, no período de 01 de abril a 31 de julho.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Curso A Ontologia do Ser Social, coordenado pela professora Nair Casagrande, Grupo
Lepel/Faced/UFBA, realizado no período de 07 a 18 de abril.
Curso de Extensão de Ensino de Natação, coordenado pela professora Nair Casagrande, no
período de 03 de setembro a 28 de novembro.
Projeto Cinescola, coordenado pelo professor José Albertino Carvalho Lordêlo, no período
de 08 de abril a 27 de novembro.
Curso de Formação de Gestores e Árbitros de Ginástica, sob a coordenação de Maria Elisa
Lemos, no período de 24 de maio a 22 de novembro.
II Curso de Extensão Classe Hospitalar para Professores da Educação Básica, sob a
coordenação da professora Alessandra Barros, no período de 11 de julho a 20 de setembro.
V ENELUDE - Encontro de Educação e Ludicidade, sob a coordenação da professora Cristina
D'Ávila, no período de 17 a 20 de setembro.
Projeto Lazer Cidadão: uma ação comunitária, sob a coordenação de Romilson dos Santos,
no período de 1º de março a 18 de dezembro, aberto ao público, com cerca de 300
participantes/mês.
Programa Permanecer. Projeto Nenhum a menos, coordenado pelo professor José Albertino
Lordêlo, de janeiro a dezembro, tendo como um dos objetivos prevenir e atenuar a evasão e
irregularidade na freqüência escolar. O projeto desenvolveu atividades em 04 escolas de 1º
a 4º série do ensino fundamental.

EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE


Posse da nova direção da Faced para a gestão 2008/2012, na Sala dos Conselhos - Reitoria
da UFBA, no dia 14 de janeiro, sendo empossadas as professoras Celi Nelza Zülke Taffarel e
Iracy Silva Picanço, para diretora e vice, respectivamente.



XXIV Encontro Nacional do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades/Centros de Educação
ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras (Forumdir. III Reunião dos
Coordenadores de Cursos de Pedagogia. I Encontro de Coordenadores/Responsáveis pelas
Licenciaturas das Faculdades/Centros de Educação. Faced/Ufba Salvador/Bahia - 9 a 12 de
setembro de 2008). Tema da Reunião: “Expansão do Ensino Superior, Formação de
Professores e Qualidade da Educação Básica”.



Primeira semana dos calouros dos cursos da Faced, realizada no período de 25 a 29 de
fevereiro, numa programação conjunta com os diretórios acadêmicos e específica do curso
de Pedagogia, incluindo palestras, mostra de filmes, exposição de pôsteres de trabalhos
apresentados por alunos e professores em eventos acadêmicos.



Mesa-redonda sobre o tema Políticas de Formação e Experimentação Educacional do
Instituto Anísio Teixeira, da SEC/BA, com a participação dos professores Penildon Silva,
Priscila Andreato e Ilma Cabral, realizada no dia 29 de fevereiro.



Palestra do professor Victor Hugo Guimarães Rodrigues, da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRS), sobre o tema Ecologia Onírica - ponto de convergência entre
educação estética, educação ética e educação ambiental, realizada no dia 13 de março de
2008. Esta palestra foi promovida por grupos de pesquisa da Faced, e pelo Grupo
Interdisciplinar de Pesquisa Gaston Bachelard: Ciência e Arte, da Escola de Teatro.



Palestra da professora Flávia Garcia Rosa, diretora da Edufba, intitulada A pasta do
professor, realizada no dia 17 de março, que discutiu a importância do uso consequente das
pastas de textos disponibilizadas pelos professores, nas copiadoras da universidade. A
atividade foi promovida pelo Grupo de Estudos da Linguagem (Geling), e coordenada pelas
professoras Dinéa Muniz e Lícia Beltrão.



Conferência sobre a teoria do conhecimento (livro I da obra O Mundo como Vontade e
Representação) de Arthur Shopenhauer, realizada no dia 28 de março, organizada pelo
Grupo de Pesquisa Subjetividade e Educação (PPGE-Faced).



Palestra do professor Nelson Carvalho Marcellino, da Universidade Metodista de Piracicaba
(Unimep), realizada no dia 31 de março/08, sobre o tema A produção do conhecimento na
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área dos Estudos do Lazer. A atividade marcou a abertura das ACC EDC 464, 457 e 458,
organizada pelo grupo HCEL, em conjunto com os grupos ECART/GIPE-CIT, Gepel , MEL,
Necea, GIPGAB.


Palestra sobre o tema Escola Pública Brasileira na Atualidade: lições da História, no dia 03
de abril/08. A atividade foi organizada pela Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física
& Esporte e Lazer(Lepel).



Entrega do título de Doutor Honoris Causa ao mestre João Pequeno de Pastinha, realizada
no dia 23 de abril/08, na Reitoria da UFBA. O autor da proposta foi o professor Pedro Abib.



Pré-lançamento do documentário Memórias do Recôncavo: Besouro e outros capoeiras,
dirigido pelo professor Pedro Abib, realizado no dia 29 de abril. O filme foi vencedor do
Edital Capoeira Viva, do Ministério da Cultura - 2006.



Lançamento do livro Denise Tavares - Traços biográficos, de autoria de Esmeralda Maria de
Aragão e Joseania Miranda Freitas, esta última do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação
em Educação, realizado no dia 07 de maio, na Biblioteca Monteiro Lobato - Nazaré.



Exibição do filme A revolução dos pingüins, iniciativa do Grupo Lemarx, coordenado pela
professora Sandra Marinho, no dia 09 de maio, seguido de debate conduzido pelo professor
Manolo, do Centro de Estudos e Ação Social (CEAS).



Palestra proferida pela professora Caroline Vasconcelos (UESB), sobre o tema A concepção
de sujeito como aparelho psíquico: considerações sobre a crítica de Heidegger a Freud,
realizada no dia 09 de maio. A atividade foi organizada pelo Grupo de Pesquisa
Subjetividade e Educação.



Palestra proferida pela professora e psicanalista Jacy Soares, sobre o tema Psicanálise e
Educação, no dia 12 de maio. Esta atividade foi coordenada pelo Grupo de Estudo e Pesquisa
em Educação e Linguagem (Geling).



Lançamento do livro Escritos sobre educação, comunicação e cultura, de autoria do
professor Nelson Pretto, realizado no dia 13 de maio.



Seminário - O que se pensa, o que se faz em Currículo e (In)formação, realizado no dia 29
de maio, organizado pelos professores da Linha de Currículo e (In)formação, do PPGE. Um
dos objetivos propostos foi discutir concepções de currículo e suas relações com as ações
desenvolvidas pelos grupos de pesquisa.



Palestra sobre o tema As políticas de esporte e lazer no Estado da Bahia, no dia 11 de
junho, proferida pelos professores Michele Ortega Escobar, professora visitante da UFBA, e
Paulo de Jesus Conceição, da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesp).
Promoção: professores e alunos das disciplinas Natação I e Voleibol I.



Palestra proferida pelo professor Luiz Carlos de Freitas, da Universidade de Campinas, no
dia 12 de junho, sobre formação do professor e trabalho pedagógico por iniciativa do Lepel
e do grupo de trabalho do Curso de Licenciatura em Educação do Campo.



Seminário temático intitulado Crítica à Razão Pura: Espaço Transdisciplinar e Tempo
Pedagógico, realizado no dia 14 de junho, na Escola de Administração da UFBA. O evento foi
organizado pelo Laboratório de Epistemologia Genética (LEG), com os professores Dante
Galeffi e Noemi Salgado, do Programa de Pós-Graduação em Educação.



Dois Festivais de Ginástica: Alegria na escola, realizados nos dia 14 de junho e 15 de
novembro no Centro de Educação Física e Esporte da UFBA (Cefe). Os eventos foram
promovidos pelas turmas 2008.1 e 2008.2 de Ginástica Escolar - Curso de Educação Física,
com a participação de estudantes das escolas Edgard Santos, Hildete Lomanto, Manoel
Devoto e Odorico Tavares.



Palestra proferida pelo professor Miguel Arroyo, da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) sobre o tema Educação e Diversidade, realizada no dia 17 de junho, coordenada
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pelo Grupo de Pesquisa Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais (Geine),
com o apoio da SEC/Bahia e Livraria LDM.


Palestra do professor Newton Duarte, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) sobre o
tema Crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria de Vygotsky. No dia 19,
trabalho com o grupo de professores e pesquisadores do Lepel e do GT Educação do Campo.



Discussão sobre o projeto Tabuleiro Digital - seus objetivos, potencialidades, dinâmicas e
tensões, que ocorreu após a apresentação da monografia Tabuleiro Digital: vivências,
dinâmicas e tensões. Um Estudo de Caso, da aluna Joseilda Sampaio de Souza, do Curso de
Pedagogia - semestre 2008.1, realizada em 01 de julho e promovida pelo Grupo de Pesquisa
Educação, Comunicação e Tecnologia (GEC).



História e Memória do Fórum de Educação de Jovens e Adultos da Bahia, realizado nos dias
21 e 22 de julho. Um dos objetivos foi a construção do documento contendo a história e a
memória do fórum EJA/BA. O evento foi coordenado pelas professoras Sandra Marinho e
Fátima Upia (UNEB).



I Feira de Saberes e Experiências em EJA, ocorrida em 02 de agosto. Essa atividade foi
organizada pelos alunos da ACC - 454: Oficinas e Práticas Educativas em EJA (2008.1), numa
realização do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos (Lepeja).



Primeira Semana dos Calouros do Curso de Pedagogia, realizada no período de 11 a 15 de
agosto por ocasião do início do semestre 2008.2. Constaram da programação as seguintes
atividades: recepção aos calouros, apresentação da direção e setores da Faced, mesasredondas, apresentação de monografias do semestre 2008.1 e confraternização.



Conferência Análise da arte em sete dimensões, ocorrida no dia 14 de agosto pelo professor
Alberto Freire de Carvalho Olivieri, da Escola de Belas Artes e Faculdade de Arquitetura da
UFBA. O evento foi promovido pela RICS/REDPECT e abriu o semestre 2008.2 do Doutorado
Multiinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC).



O Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas (Lemarx) promoveu no dia 14 de agosto o
Debate: 70 Anos da Quarta Internacional, quando foi discutido o significado histórico da
fundação da VI Internacional e as perspectivas da luta emancipatória para o séc. XXI.



Seminário sobre o tema História e Cultura Afro-brasileira: a importância do educar para as
relações étnico-raciais, realizado no dia 06 de setembro, destinado a estudantes da área e
interessados.



No período de 09 a 12 de setembro a Faculdade de Educação sediou os seguintes eventos:
XXIV Encontro Nacional do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades/Centros de Educação
ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras (Forundir), III Reunião dos
Coordenadores de Cursos de Pedagogia e o I Encontro de Coordenadores/Responsáveis pelas
Licenciaturas das Faculdades/Centros de Educação. A reunião discutiu a expansão do ensino
superior, formação de professores e qualidade da educação básica, e teve os seguintes
encaminhamentos:



Conversa com Jacqueline Monbaron-Houriet (Universidade de Fribourg - Suíça, sobre o tema
Experiências e Histórias de Vida em Formação: pressupostos e práxis, realizada no dia 10 de
setembro, sob a coordenação do Formacce em Aberto e Grafho-UNEB.



V Encontro Regional de Educação e Ludicidade, Amar e Brincar: Ludicidade no cotidiano
escolar, realizado no período de 15 a 17 de setembro, com a participação dos conferencistas
professores Duarte Júnior, da Unicamp; Jivatman, de Auroville, Índia; Maurício Silva, da
UFSC, e outros. O evento foi organizado pelo Grupo (Gepel), e coordenado pelos professores
Cristina d'Ávila e Cipriano Luckesi, da Faced/PPGE.



Lançamento do livro Além das redes de colaboração. Internet, diversidade cultural e
tecnologias do poder, organizado pelo professor Nelson Pretto e Sérgio Amadeu da Silveira,
no dia 16 de setembro.
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Encontro de Leitura e Escrita do Geling: Todo risco, ocorrido no período de 28 de setembro
a 01 de outubro, destinado a estudantes da graduação e da pós, e a profissionais de
Educação. O evento foi uma realização do grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e
Linguagem (Geling), e teve a coordenação geral da professora Dinéa Muniz.



Seminário sobre Estereótipos, Preconceitos e Exclusão Social, realizado em 02 de outubro,
que debateu o tema A vida em comunidade e a vida comunitária, numa promoção conjunta
dos Programas de Pós-Graduação em Psicologia e em Educação. O evento contou com a
participação do professor José Eduardo, do ISC/UFBA, e o líder comunitário Jean Adriano
Silva.



Palestra proferida pela professora Shirley Maia, doutoranda em Psicologia da Educação pela
USP, sobre o tema A pessoa surdocega e a escola, no dia 09 de outubro. A atividade foi
promovida pelo Grupo de Pesquisa sobre Educação Inclusiva e Necessidades Especiais
(Geine), Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação e o Núcleo de Apoio à Pessoa
com Necessidade Especial (Nape).



Realização da atividade Conversações da Didática com a Antropologia, em 10 de outubro,
que discutiu os seguintes temas: História da Educação: da Colônia à República, A concepção
do saber e da sala de aula através do tempo. Construindo o discurso sobre raça e gênero.
Desafios ao campo educacional. A organização foi da professora Jamile Borges.



Curso sobre Diagnóstico da Educação Física, Esporte no Brasil e na Bahia, com o professo
Mestre Ailton Fernando de Oliveira (SE). 30 e 31 de outubro de 2008.



Palestra do professor Dante Galeffi sobre o tema As dimensões éticas e estéticas na
educação transdisciplinar: uma projeção imagético-conceitual de ação e sensibilidade,
realizada em 16 de outubro, sob a coordenação da Rede Cooperativa e Intervenção em (In)
formação, Currículo e Trabalho (REDPECT).



I SIEPE - Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faced sobre o tema Faced:
A que será que se destina? Realizado no período de 04 a 07 de novembro, coordenado pelo
professor Paulo Gurgel.

INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA


Intercâmbio firmado entre o Deutscher Akadenischer Austausch Dienst (DAAD) com o
professor Dr. Reiner Hildebrandt-Stramann, da Universidade Braunschweig/Alemanha, e a
UFBA, para nos assessorar em projetos acadêmicos para a formação de professores, cujas
ações serão desenvolvidas no período de 2009-2011.



Visita da professora pesquisadora Beatriz de Las Heras, da Universidade Carlos III de Madrid
- Espanha, que proferiu palestra sobre Fotografia, cinema e charge para o estudo de Madri
da Guerra Civil: a imagem na sala de aula.



Visita dos professores pesquisadores Peter McLaren (Universidade da Califórnia) Nathalia
Jaramillo (Universidade de Purdue)- Estados Unidos, especialistas em Currículo, nos dias 08
e 13, que proferiram palestras sobre os temas: Multiculturalismo Revolucionário e a Escola
no Contexto da Globalização; Multiculturalismo Crítico e os Desafios do Currículo
Contemporâneo; Peter McLaren, a Educação para a Práxis Marxista: itinerâncias e
reflexões. A atividade foi uma realização do Formacce/Lepel/PPGE-Faced/UFBA - Grafho
PPGEduC UNEB.



Convite dirigido à professora Celi Taffarel pela Universidad de Pinar del Rio “Hermanos Saíz
M. de Oca”/Cuba, para visita acadêmica, tendo em mira o fortalecimento das relações de
colaboração entre a Faced/UFBA e o Centro de Estúdios de Ciências de la Educación
Superior (Ceces), em 22 de setembro/08.



Ciclo de Intercâmbio Internacional realizado no dia 25 de novembro, com as conferências
dos professores Carlos Paris (Universidade Autônoma de Madri) - O ser humano como animal
cultural. Biologia e cultura e Lídia Falcón (Partido Feminista da Espanha) - A razão
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feminista: a mulher como classe econômica e social. A exploração do trabalho doméstico. O
evento foi organizado pelo Grupo Lepel.


Curso: A atual dinâmica entre a revolução, a reforma, o reformismo, a contra-reforma e a
contra-revolução em nossa “Maiúscula” América: uma perspectiva histórica, realizado no
período de 18 a 20 de agosto, com a presença do professor Luís Suárez Salazar (Cuba), e
organizado pelo Grupo Lepel.

CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE


Convênio de cooperação técnica entre a UFBA e a Universidade de Umeä (Suécia) Visita do
professor Oleg Popov ao grupo de pesquisa GEC, de 11 de fevereiro a 11 de março de 2008,
participando das atividades do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, e
visitando escolas públicas do Estado da Bahia, como parte do programa de cooperação,
viagem dos estudantes de Pedagogia Dart Araújo e Tiago Figueiredo, para cumprir um
semestre letivo na Universidade de Umeä, no dia 12 de março, com recursos do Programa
Lineaus Palm, do governo sueco.



Convênio de cooperação técnico-científica entre a UFBA e o Instituto Superior de Cultura
Física “Manuel Fajardo” (Cuba), com a finalidade de promover o desenvolvimento de
atividades acadêmicas e culturais.



Convênio com a Secad/MEC para desenvolver três projetos sobre educação do campo a
saber: Curso de Licenciatura, Elaboração cadernos didáticos e Pesquisa sobre formação.



Convênio com Ministério do Esporte para desenvolver a Rede Cedes Pólo UFBA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O Projeto Tabuleiro Digital do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC) teve
continuidade com a atuação de monitores do Programa Permanecer, que selecionou dois estudantes
das áreas de Administração e Pedagogia, fortalecendo assim a articulação entre as comunidades
externa e acadêmica.

PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009


Expansão do ensino regular de graduação com a implementação dos cursos noturnos já
aprovados nas áreas de pedagogia, ciências naturais e educação física;



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



Expansão do ensino de pós-graduação lato sensu com a implementação de 10 cursos de
especialização em parceria com o Instituto Anísio Teixeira (IAT);



Expansão do ensino de pós-graduação stricto sensu, com a abertura de um novo programa
de mestrado em educação física;



Fortalecimento do atual programa de pós-graduação em educação, ampliando espaços,
pessoal, projetos e programas e melhorando a base de dados informados ao Datacapes;



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



Instalação de uma nova unidade - Instituto Superior de Educação Física, Esporte e Lazer.
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Reformulação do Regimento Interno da Faced/UFBA, com reestruturação administrativa e
acadêmica.



Comemoração dos 40 anos da Faced/UFBA;



Iniciar a gestão para construção de novo prédio para a Faced/UFBA, em Ondina;



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



Melhorar as formas de comunicação, informatização, documentação da Faced/UFBA, com
infra-estrutura e projetos;



Celebrar novos convênios estaduais, regionais, nacionais e internacionais;



Reformar o atual prédio da Faced/UFBA;



Contribuir para a abertura, a partir da creche UFBA, de uma nova Unidade de Educação
Infantil da UFBA;



Ampliar quadro de servidores e funcionários tecnico-administrativos e de professores através
de concurso público e contratação pelo RJU.

FACULDADE DE FARMÁCIA
1.

METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008

1.1 Adoção do novo currículo do curso de graduação, em 2008.2.
1.2 Funcionamento efetivo da Farmácia-Escola.
1.3 Instalação da recepção e sala de coleta do Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas no
andar térreo do prédio da Faculdade.
1.4 Continuação dos estudos de adequação e criação de espaços e implementação dos mesmos, para
atender as demandas do ensino de graduação e pós-graduação, extensão e pesquisa.
1.5 Criação do Comitê de Ética na Pesquisa
1.6 Adoção de medidas efetivas de biossegurança.
1.7 Instalação do Laboratório de Farmacologia da Dor
1.8 Implantação e Reestruturação do Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas
1.9 Implantação do Mestrado em Ciências Farmacêuticas
1.10 Proposta de participação no Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em
Saúde - PRÓ-SAÚDE.

2. AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO
IMPLEMENTADAS
No que se refere ao cumprimento das metas, esse item será melhor atendido nos tópicos que serão
discriminados na seqüência. Em relação às metas não atendidas cabem as seguintes avaliações:
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2.1 Instalação da recepção e sala de coleta do Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas no
andar térreo do prédio da Faculdade.
O projeto submetido ao Fundo Nacional de Saúde não foi contemplado. Como alternativa, foi
reservado, através de projeto de extensão, o valor correspondente para atendimento das reformas
necessárias, já com projeto arquitetônico devidamente aprovado em Congregação.
2.2 Adoção de medidas efetivas de biossegurança.
Não conseguimos avançar na adoção do Projeto de Implantação das Normas em Biossegurança.
Permanece a necessidade de iniciar o processo com a disseminação de informações detalhadas e
sensibilização de todos os que freqüentam a Faculdade, precedendo a sua adoção.

3.AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Foram aprovados os novos currículos para os cursos de graduação em Farmácia diurno e noturno,
com adoção assegurada para o primeiro semestre de 2009. A oferta de vagas no curso diurno foi
ampliada de 60 para 70, com duas entradas, uma a cada semestre, enquanto que para o curso
noturno, conforme proposta anterior, uma única entrada com 45 vagas. Foi constituído um
Colegiado Provisório para o curso noturno, representado pelos professores Mara Zélia de Almeida
(coordenador), Fernando Rego (vice-coordenador) e Cleuber Fontes.
3.2 Aprovada a Proposta de Reabertura da Farmácia-Escola, de autoria das Profas. Lúcia Noblat e
Regina Santos, com a participação do Farmacêutico Alikson Moura e do Economista Harrison
Floriano. No momento, o prédio está sofrendo reparos e deverá ser submetido a adaptações
estruturais exigidas pela Vigilância Sanitária, precedendo o início das atividades da Farmácia-Escola.
3.3 Criação do Comitê de Ética na Pesquisa - Após apreciação pelo CONEP, foram solicitadas
informações complementares que deverão ser providenciadas na expectativa de que, após o devido
atendimento, seja aprovada a proposta de instalação do Comitê em nossa Faculdade.
3.4 Foram finalizadas as obras de adequação do espaço para instalação do Laboratório de
Farmacologia da Dor. A expectativa é de que durante o ano de 2009 esteja em pleno
funcionamento.
3.5 A CAPES aprovou o Programa de Pós-Graduação em Farmácia, com duas linhas de pesquisa:
Fitoquímica e Farmacognosia e Investigação Laboratorial de Doenças. A oferta inicial foi de 10
vagas, já preenchidas, e começo previsto para o primeiro semestre letivo de 2009.
3.6 Para cuidar do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - PróSaúde, a Diretoria nomeou uma comissão constituída por seis docentes, dois de cada Departamento
e três discentes indicados pelo Diretório Acadêmico, sob a presidência da Profa. Maria do Carmo
Lessa Guimarães. No curso deste ano, várias solicitações foram atendidas para ajuste às exigências
do Fundo Nacional de Saúde.

4.DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
4.1. Aprovação do novo currículo do curso de Farmácia diurno e aprovação do curso noturno de
graduação em Farmácia.
4.2. Aprovação do Mestrado em Ciências Farmacêuticas pela CAPES.

5.PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA
5.1. Resposta Imune Th 17 em portadores de infecção crônica pelo vírus da Hepatite C - CNPq/Edital
Universal - Coordenação: Prof. Ajax Atta.
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5.2. Emprego de métodos moleculares para avaliação de patógenos em alimentos - FAPESB Coordenação: Profa. Alaíse Gil Guimarães.
5.3. Coliformes e Salmonella spp em mariscos processados, congelados e refrigerados à vacuo e em
atmosfera normal - Pibic - Coordenação: Profa. Alaíse Gil Guimarães.

6.PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO
6.1 Assistência laboratorial de média complexidade ao SUS, envolvendo os seguintes laboratórios:
Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas
DILDA - Diagnóstico Laboratorial de Doenças Auto-Imunes
Laboratório de Análises Especializadas em Biologia Molecular e Hematologia
6.2 Prestação de serviços de análises cromatográficas de alimentos e bebidas
6.3 Laboratório de Microbiologia de Alimentos
6.4 Laboratório de Análises Bromatológicas de Alimentos e Bebidas
6.5 Farmácia da Terra
6.6 Centro de Informação sobre Medicamento - CIM
6.7 Centro de Equivalência Farmacêutica
6.8 Controle de Qualidade Físico-Químico de Medicamentos e Cosméticos
6.9 Controle Microbiológico de Medicamentos e Cosméticos
Enquanto ação de extensão, cabe destacar a criação de uma Comissão constituída por seis
professores do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas para atender a meta estabelecida
para 2008 de Reestruturação do Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas, cujos trabalhos
estão em andamento.

7.EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE
7.1 Para demarcar o início do primeiro semestre letivo de 2008 e como parte da recepção aos
calouros, convidamos a Profa. Florentina Diez Del Corral, ex- Diretora da Faculdade de Farmácia,
para proferir a aula inaugural que versou sobre “O Ensino de Farmácia no Contexto dos 200 Anos do
Ensino Superior na Bahia”.
7.2 Como parte das comemorações pelos 193 anos do ensino de Farmácia na Bahia, foram realizadas
duas mesas redondas: a primeira sobre o Ensino Farmacêutico, que contou com nossa participação,
do Magnífico Reitor, Prof. Naomar de Almeida e do diretor da FAMEB, Prof. José Tavares-Neto e
outra sobre Atuação do Farmacêutico na Vigilância Sanitária, com a participação da Dra. Ita de
Cácia Aguiar Cunha, diretora da DIVISA e do Dr. Augusto Amorim, sub-coordenador da VISA. Além
das mesas redondas, foi realizada uma Feira de Saúde no Shopping Lapa, com a participação efetiva
da Diretoria, dos três Departamentos, de membros do corpo discente e do Conselho Regional de
Farmácia.
7.3 Aprovação no CONSUNI, como parte do Plano Diretor da UFBA, da construção de uma Central de
Recepção, Armazenamento, Tratamento e Descarte de Resíduos Químicos e Biológicos, como
sugestão das Diretorias de Farmácia e do Instituto de Química.
7.4 Aprovação da proposta de intervenção no espaço físico atualmente ocupado pelo setor
administrativo, aguardando agora o trâmite de licitação na FAPEX, que foi postergado para evitar o
início das obras durante o período de aulas.
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7.5 A Diretoria contratou os serviços da EletroJr, empresa-júnior do curso de Engenharia Elétrica da
Escola Politécnica da UFBA, para diagnóstico e proposição de soluções das atuais condições da rede
elétrica. No momento, está sendo concluída a etapa de diagnóstico.

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008
O primeiro ponto a destacar é a atualização de equipamentos. Em 2008 não foram recebidos o
número de micro-computadores solicitados para a FFCH e aqueles que foram recebidos foram
distribuídos entre os órgãos que necessitavam desses equipamentos para o seu funcionamento. As
estações de trabalho recebidas em 2007 foram destinadas ao Núcleo de Informática e para a
Biblioteca Isaías Alves. Na referida Biblioteca foram realizadas as seguintes atividades: empréstimo
on-line; lançamento de títulos no PERGAMUS, treinamento de usuários na utilização do novo
sistema; treinamento de funcionários na utilização do novo sistema; levantamento e cobrança de
débitos; mudança do layout da Biblioteca. Todavia existe a coleção de periódicos que se encontra
fechada e seus títulos não foram lançados na Base, além do horário de funcionamento que se
manteve até as 14 horas. Para 2008 estava prevista a ampliação do referido horário com distribuição
das bibliotecárias por turno de atendimento, tendo sido experimentado um período de abertura até
as 16 horas, logo interrompido pela aposentadoria de uma bibliotecária.
Em 2008 não realizamos grandes intervenções físicas na FFCH, apesar das grandes carências
existentes. Realizamos pequenos reparos emergenciais.





Conclusão do CIEDS com recursos FINEP e Petrobrás. Os recursos financeiros são administrados
pela FAPEX e a parte técnica pela PROPLAD e Prefeitura de Campus, esta última manteve um
fiscal, mas não foi ocupada pelos grupos de pesquisa, pois depende da instalação elétrica. Em
dezembro de 2008 conseguimos concluir a parte da instalação da rede e um arranjo elétrico
para ocupação do espaço em 2009.
Conclusão do Pavilhão de Aulas de São Lázaro, resultado da aplicação de verba decorrente de
emendas parlamentares, encontra-se em andamento.
Transferência do Núcleo de Informática para a sala 11 do Pavilhão de Aulas foi concluída e
instalada uma câmara de segurança no local.

Sem o apoio da Prefeitura de Salvador (Limpurb e Superintendência de Parques e Jardins), tivemos
momentos em que a FFCH sofreu investidas no seu entorno, quando indivíduos atacaram os
estudantes da FFCH. O paisagismo de segurança foi ineficiente ao longo de 2008, o demonstrou a
sua importância nesses momentos de fragilidade. Devemos investir mais neste tipo de ação para
2009, para desestimular a presença de estranhos nas dependências da FFCH.
Aposentadorias e pedidos de demissão contribuíram para a redução do quadro docente e técnicoadministrativo na FFCH, prejudicando, ainda mais, o atendimento das atividades acadêmicas. Foram
encaminhados diversos expedientes às instâncias superiores com demonstrativos do quadro de
funcionários de a necessidade de sua recomposição.

AÇÕES IMPLEMENTADAS, CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO


Uma boa parte do acervo bibliográfico foi lançado, mas é necessário lançar o acervo da
FFCH na Base Pergamus, incluindo os livros e os periódicos.



Os currículos da graduação passaram por reformas curriculares, tendo as mesmas sido
aprovados e deverão ser implementados em 2009.



Departamento de História, três (03) discentes participaram do Programa CAPES/FIPSE entre
o Brasil e os Estados Unidos.
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PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009
Devemos investir mais na limpeza da área verde da FFCH, pois este tipo de ação desestimula a
presença de estranhos nas dependências da FFCH.
Ampliação do quadro de funcionários, objetivando suprir as carências existentes, especialmente da
Biblioteca e planejar a substituição daquele que se encontra com o tempo de serviço contato e
prestes a se aposentar.
Ampliar a oferta de uso de equipamentos de informática e áudio-visual.
Para a BIA necessitamos implantar o sistema de segurança que permita o acesso livre dos usuários à
BIA, para isso promover sua informatização e as reformas físicas necessárias à sua implantação.
Iluminação do subsolo, pois temos um acervo enorme no local. Ampliação do horário de
atendimento da Biblioteca, para que esta mudança ocorra informamos necessitamos de cinco
auxiliares de biblioteca, com o perfil apropriado para o bom desempenho das atividades.
AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS
Melhorias Físicas - troca do telhado do prédio administrativo da FFCH, com a recuperação da laje
que havia sido danificada em dezembro de 2007. Entretanto as obras não foram concluídas com a
recuperação interna e externa do casarão. Foram enviados fotos ilustrativas das necessidades e não
foram realizadas as ações necessárias para melhoria do prédio.
Para a reforma do Pavilhão de Aulas foi solicitada a licitação, mas não foi implementada pela PCU.
Foi encaminhado material ilustrativo de todas as áreas com problemas, havendo uma expectativa
que as mesmas sejam realizadas até o início do semestre letivo.
A licitação e a empresa para construção da Estação Elétrica foram contratadas, mas as obras não
foram iniciadas, o que prejudica o uso do Pavilhão de Aulas de São Lázaro que já foi concluídos e o
CIEDS que não pode fazer uso dos equipamentos instalados.
A reforma elétrica do campus foi orçada, Mas não foi implementada, tendo sido instalada a
iluminação de emergência para melhorar os indicadores de segurança do campus, diante das
ocorrências registradas em 2008.
Foi instalado na FFCH o projeto piloto do Sistema de Câmeras, que merece destaque pela sua
eficácia na melhoria das condições de segurança no campus.
Havia uma expectativa da nomeação dos novos servidores técnico-administrativos o que não se
concretizou. Os dois servidores encaminhados à FFCH, um estava em licença médica e a outra à
disposição da Câmara dos Deputados. Neste item destaque para a qualificação das servidoras
técnico-administrativo que realizaram com sucesso o Curso de Gestão. Outro elemento importante é
o treinamento promovido pelo Instituto de Saúde Coletiva dentro das atividades do Projeto UFBA
contra a Dengue.
Na parte administrativa realizamos discussões para a instalação das secretarias unificadas dos
Departamentos e Colegiado do Curso de Ciências Sociais, mas a mesma não foi implementada por
falta de recursos para reforma das instalações e carência de funcionários, pois a servidora da
FUNASA que se encontrava à disposição da UFBA retornou ao seu órgão de origem.
Recebemos equipamentos de informática que foram encaminhados aos setores mais carentes.
Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e pós-graduação
Foram adquiridos novos títulos o que enriqueceu o acervo da BIA, bem como a instalação do Núcleo
de Informática.
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DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
Oferecimento de vagas nas disciplinas de pós-graduação para discentes de graduação se ampliou
com a abertura de novas vagas/turmas/doentes, ampliando o diálogo entre essas duas esferas do
ensino.
O estágio e o tirocínio docentes realizados pelos discentes da pós-graduação - mestrado e
doutorado, respectivamente, contribuem, ainda mais, para o fortalecimento tanto de uma como de
outra esfera do ensino, na medida em que estimula a formação de quadros docentes e motiva o
surgimento de novos pesquisadores juniores. Tal relação também contribui para a disseminação dos
novos conhecimentos produzidos no âmbito da própria UFBA.
Os seminários e atividades promovidas e a ampliação do número de projetos PIBIC, fazem parte
daquelas atividades que contribuem sobremaneira para a melhoria da qualidade de ensino.
Principais projeto de pesquisa
É preferível não citar os projetos, visto que qualquer apresentação neste item estabelece uma
hierarquia desnecessária ao cotidiano da FFCH. Todos os professores desenvolvem projetos, que por
suas próprias natureza evidenciam a relevância para cada área de conhecimento específico.
Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão
Serviço de Psicologia, Oficina Cinema - História - departamento de Sociologia - Prof. Jorge Nóvoa e
o Projeto do departamento de Museologia, com as realizações de exposições dos concluintes do
Curso.
Eventos realizados pela Unidade


II Fórum de História das Ciências e da Saúde, promovido em parceira com a Faculdade de
Medicina da Bahia/UFBA e o Centro de Educação Tecnológica da Bahia - CEFET-BA, realizado
nos dias 04 e 05 de dezembro.



V Simpósio Internacional do CECAB - realizado de 30 de setembro a 03 de outubro.

Intercâmbios de natureza acadêmica
A mobilidade acadêmica entre as instituições federais de ensino superior tem se constituído em
intercâmbio que merece registro neste Relatório, porque esse tipo de atividade evidencia a
importância dos cursos/órgãos da FFCH no trato de questões específicas presentes na sociedade
brasileira, contribuindo para a presença de estudantes de todo o Brasil que se interessam pelos
estudos étnico-raciais, dentre outros temas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A FFCH participou, pela segunda vez, da seleção de projetos do Programa Permanecer, tendo
recebido 4 (quatro) bolsas para o desenvolvimento do Projeto “Por dentro da FFCH”.
A FFCH participa do Programa Água Pura, desde a sua criação, o que vem contribuindo para a
redução do consumo de água e a educação da comunidade nos gastos com a água.
A FFCH manteve em 2008 a cessão de uso de uma sala de aula para o Programa Agente Jovem/Pro Jovem, desenvolvido no Alto das Pombas.
A Resolução 02/08 atingiu os órgãos suplementares, transformando-os em órgãos complementares. A
Resolução foi aplicada ao CRH, NEIM e CAO, excetuando o MAE que foi mantido como órgão
suplementar.
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O CRH, O NEIM e o CEAO deram entrada em processo solicitando as suas permanências como órgão
suplementar, ficando aguardando os resultados dos referidos processo. A FFCH manterá os
funcionários técnico-administrativos servindo nesses órgãos, até a finalização do processo.
A criação do Instituto de Psicologia, uma demanda antiga do Departamento de Psicologia,
promoverá algumas mudanças na estrutura da FFCH, pois é o maior número de docentes e
discentes. Esse desmembramento, além de provocar mudanças no cotidiano institucional, reduzirá o
recurso financeiro destinado anualmente a esta Unidade de Ensino.
REUNI - a adesão da FFCH ao REUNI foi significativa, com a criação de um novo curso - Serviço
Social, a criação de uma turma noturna do curso de História, oferecimento de componentes
curriculares aos bacharelados interdisciplinares, aos novos cursos e aos cursos que promoveram suas
reformulações curriculares como Ciências Sociais, Psicologia, História e Museologia.
Muitos foram os problemas que permanecem sem solução na FFCH: a circulação de pessoas que não
fazem parte da comunidade acadêmica, que fazem da FFCH via de passagem; falta de educação
ambiental com o lixo depositado de forma aleatória, maus tratos aos animais pela comunidade do
entorno, abandono de animais na área interna da FFCH, caça aos pássaros; falta de educação para a
conservação de preservação do patrimônio, seja a vida, os bens móveis e os bens imóveis

PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009
•

Melhorias Físicas - reforma do Pavilhão de Aulas até o início do semestre letivo; construção
da Estação Elétrica; Reforma elétrica do campus; paisagismo do campus; ampliação da
Biblioteca Isaías Alves.

•

Servidores técnico-administrativos - treinamento dos servidores e recomposição do quadro
de servidores da FFCH.

•

Administrativa - reforma administrativa com a instalação das secretarias unificadas dos
Departamentos e Colegiados.

•

Equipamentos - atualização dos equipamentos de informática e aquisição de móveis de
escritório e escolares.

ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE MUSEOLOGIA
a) Relação dos eventos promovidos
 XIII Seminário de Integração Museologia e Museus da Cidade do Salvador. Maio de 2008.
Auditório Alfredo Brito (FAMED/UFBA). Promoção do Departamento de Museologia, com a
coordenação dos professores: Joseania Freitas, Marcelo Cunha de Maria das Graças de S.
Teixeira;
 V Simpósio Internacional do CECAB - Centro de Estudos do Caribe no Brasil. Uma parceria
entre a direção da FFCH e o Departamento de Museologia e o CECAB/UFG. Coordenação dos
professores: Lina Maria Brandão de Aras, Joseania Freitas, Marcelo Cunha de Maria das
Graças de S. Teixeira.
b) Projetos de Extensão em caráter permanente
 Seminário de Integração Museologia e Museus da Cidade do Salvador. Atividade
registrada, realizada anualmente com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão;
 Exposições Didáticas dos alunos da disciplina Museografia II. Atividade realizada
semestralmente com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão;
 Núcleo de Pesquisa e Extensão em Museologia e Museus, Pró-Reitoria de Extensão. Núcleo
de estudos para implantação da Coordenadoria de Museus e Centros de Memória da UFBA.
c) Intercâmbio, parcerias e convênios
 Universidade do Externado - Colômbia. Curso de Graduação em Museologia. Convênio
assinado através da Assessoria de Assuntos Internacionais.
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Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia - Portugal. Curso de Pós-Graduação
em Museologia. Convênio em processo de assinaturas, Assessoria de Assuntos Internacionais.
Parcerias entre museus da cidade do Salvador, UFRB e o curso de Museologia para realização
do XIII Seminário de Integração Museologia e Museus da Cidade do Salvador.

d) Informações quantitativas
 Número de componentes curriculares ofertados em 2008.1 - 09 e 2008.2 - 10
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
 ACC - Disciplina ACC 455 - Meio Ambiente e Educação Ambiental em Espaços Urbanos,
ministrada em 2008.1
 Disciplina "Introdução à Sociologia" - com 68 hs - iniciada para o curso de Licenciatura no
CAmpo da FACED, desdobrando-se em 2009 vez que a mesma se enquadra na Pedagogia da
Alternância;
 Seminário sobre os Museus de Salvador com os estudantes de Museologia com convite para a
comunidade de São Lázaro - Sala de Audio-visual - jul/08
 Seminário sobre Agricultura Baiana com estudantes de Medicina Veterinária com convite
para a comunidade da Escola - Auditorio do PAF 1. - jul e dez/08 (02)

FACULDADE DE ODONTOLOGIA
Ao iniciar o Relatório de Gestão da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia,
relativo ao ano de 2008, vale registrar, para conhecimento da comunidade universitária, um breve
histórico da Unidade e as suas principais características na atualidade.
A história do ensino de odontologia no Brasil tem a Bahia como protagonista, visto que, aqui e no
Rio de Janeiro foram criados os dois primeiros cursos do País em 25 de outubro de 1884. Ressalte-se
que o Curso de Odontologia na Bahia foi criado anexo à Faculdade de Medicina, no prédio do
Terreiro de Jesus, funcionando como tal pelo período de 60 anos. Em 24 de março de 1947, no ano
seguinte à criação da Universidade da Bahia, foi apresentado o projeto de lei que transformava as
Escolas de Odontologia do Rio Grande do Sul e da Bahia, em faculdades autônomas. Uma vez
aprovado o projeto, em dezembro de 1949 foi assinado o decreto de autonomia dos referidos cursos.
Todavia, só em 29 de setembro de 1958 foi inaugurada a sede própria da Faculdade, localizada no
bairro do Canela. Hoje, a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FOUFBA)
apresenta uma estrutura complexa que articula de forma indissociável, no contexto da graduação, o
ensino e a assistência. A quase totalidade das disciplinas clínicas do curso desenvolve as suas
atividades práticas na Faculdade, à exceção do Estágio Supervisionado e das disciplinas de Saúde
Coletiva. Para tanto, a FOUFBA conta com uma capacidade ambulatorial de grande porte,
apresentada no Apêndice I, comparável à rede municipal de serviços de saúde bucal de Salvador.
Além da estrutura ambulatorial propriamente dita e dos serviços de suporte como o Serviço de
Urgência, Pronto Atendimento e Triagem (SUPAT), serviços de apoio diagnóstico (Serviço de
Radiologia e Laboratório de Patologia Cirúrgica), e serviços de apoio logístico (Central de Material
Estéril, Central de Atendimento ao Paciente), na sede da FOUFBA estão instalados ainda
laboratórios didáticos e de pesquisa, laboratório de experimentação animal, biblioteca, anfiteatros
e salas de aula. A adequada manutenção de uma unidade com estas características, no sentido de
garantir a qualidade do ensino e a qualidade da atenção, tem representado um grande desafio.
Todavia, apesar da histórica falta de investimentos/manutenção e da enorme carência de pessoal,
tanto de docentes quanto de técnicos com qualificação específica para atender as necessidades da
Unidade, a comunidade da FOUFBA tem buscado desenvolver da melhor forma possível a sua
importante função social.
PROPOSTAS E PROJETOS DEFINIDOS PARA O ANO DE 2008
Ao final do ano de 2006 realizou-se na FOUFBA um esforço de sistematização dos principais
problemas/ necessidades nos planos: físico - estrutural (Apêndice II, atualizado em Jan/2008);
acadêmico; assistencial; e de pessoal, especialmente, técnico-administrativo (Apêndice III). Desde
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então, a comunidade da FOUFBA, com o suporte da administração central da UFBA, vem buscando
equacionar os problemas identificados.
No plano acadêmico/ensino considerou-se a necessidade de dar continuidade ao processo de
discussão do currículo e aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do Curso, com a implantação de
adequações necessárias ao atendimento das disposições das Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de odontologia; e consolidação/qualificação da pós-graduação stricto sensu.
Quanto ao binômio ensino/assistência foram destacadas as seguintes prioridades: implantação do
Sistema de Informação em Saúde Bucal (SISB); reestruturação da Central de Atendimento ao
Paciente (CAP), implantação de projeto de humanização da atenção e modernização dos processos
de acolhimento, triagem, agendamento, referência e contra-referência; e implementação das ações
propostas pela Comissão de Biossegurança.

AÇÕES IMPLEMENTADAS E AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES
a. Plano físico-estrutural - A partir da sistematização apresentada (Apêndice II) serão
destacadas a seguir as ações realizadas, envolvendo recursos próprios Unidade e da UFBA
além de outras fontes (pós-graduação, projetos de pesquisa e de extensão e doações):
realização do diagnóstico da rede elétrica e compromisso da administração central com a
execução da reestruturação necessária; aprovação pela administração central da
implantação de sistema de câmaras de segurança; serviços de pintura interna; orçamento da
restauração da fachada e compromisso da administração central com a realização de
licitação em 2009 considerando recursos obtidos pela Unidade através de emenda
parlamentar; realização de licitação para urbanização do Campus Canela, incluindo
cercamento e estruturação dos estacionamentos da FOUFBA; manutenção dos jardins da
área externa; conclusão da adequação do espaço e instalação da Clínica de Laserterapia,
com seis consultórios odontológicos; realização de pregão para a execução da
reforma/instalação da nova Central de Material Estéril; em curso execução do projeto de
reestruturação da área de Prótese Dentária - 5º andar (ambulatórios, laboratórios,
gabinetes, etc.); iniciada a reforma do anfiteatro do 5º andar; em curso reforma da área de
Saúde Coletiva - 6º andar; adequação do espaço físico da área de Periodontia - 8º andar;
adequação do espaço físico e instalação do Centro de Oclusão e Articulação TêmporoMandibular (COAT), com dois consultórios odontológicos; em curso reforma do laboratório
de Experimentação Animal; em curso reforma do Arquivo Permanente. Estão ainda em
andamento projetos envolvendo a FOUFBA e a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
(SESAB) que irão viabilizar a implantação do Centro de Referência em Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial e a completa reestruturação do Serviço de Radiologia e do
laboratório de Patologia Cirúrgica da FOUFBA. Vale salientar, neste tópico, a indicação do
Deputado Federal Guilherme Menezes de emenda parlamentar (projeto de Lei Orçamentária
da União para 2008 - PLOA 030/2007) no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para
contribuir com a restauração da fachada e recuperação da área externa da Faculdade de
Odontologia. Outro destaque deve ser feito à aprovação do PRÓ-SAÚDE II - UFBA e liberação
dos recursos referentes ao Ano I para adequação de espaço físico, dos quais R$ 70.000,00
destinados à FOUFBA para a instalação da nova Central de Material Estéril.
b. Plano acadêmico / ensino - são oferecidas semestralmente 43 disciplinas de graduação para
o Curso de Odontologia e 01 para o de Fonoaudiologia. O Curso de Odontologia tem 627
alunos regularmente matriculados e diplomou 117 no ano de 2008. Existem dois cursos de
pós-graduação stricto sensu, o Mestrado em Odontologia e o Programa Integrado de PósGraduação em Odontologia UFBA/UFPB, nível de doutorado, nos quais 46 alunos estiveram
regularmente matriculados em 2008, sendo que 22 defenderam suas dissertações ou teses. A
FOUFBA ofereceu ainda 8 cursos de pós-graduação lato sensu (especializações em
Ortodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Endodontia, Implantodontia, Prótese Dentária,
Radiologia, Periodontia e Odontologia em Saúde Coletiva). Em 2008 foi realizada uma
Oficinas de Avaliação Institucional, organizada pela Comissão do Projeto Pedagógico e um
Seminário da Pós-Graduação, organizado pelo Mestrado em Odontologia. Na II Oficina de
Avaliação Institucional, realizada em dezembro de 2008, entre outros temas, foi conduzida
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uma análise dos resultados do ENADE 2007, quando o Curso de Odontologia da UFBA obteve
conceito 4.
c. Binômio ensino-assistência - as disciplinas clínicas do curso de graduação desenvolvem as
suas atividades práticas nos ambulatórios e/ou serviços da Faculdade, sendo executadas
ações de promoção da saúde e de prevenção das doenças bucais, bem como procedimentos
cirúrgicos, restauradores e de reabilitação oral. Em 2008, foram realizados uma média de
12.900 procedimentos odontológicos/mês, envolvendo ações básicas e ações especializadas
nas áreas de cirurgia, endodontia, periodontia, prótese, radiologia. Além disso, tem grande
relevância no curso o desenvolvimento de atividades práticas extra-muros, realizadas
prioritariamente em áreas do Distrito Sanitário Barra- Rio Vermelho, que envolvem o
diagnóstico das condições de saúde bucal, ações de promoção e proteção à saúde,
envolvendo pré-escolares, escolares, adultos e gestantes, através das disciplinas de Saúde
Coletiva. Continuam em curso as ações necessárias à plena implantação do Sistema de
Informação em Saúde Bucal, como: discussão com a comunidade da FOUFBA e treinamento
de técnicos, docentes e discentes. Através de parceria com a SESAB foram cedidas à
FOUFBA quinze Cirurgiãs-Dentistas que estão atuando em áreas diversas relacionadas com a
atenção odontológica prestada a população do Estado pela FOUFBA. Entre os setores
beneficiados está a Central de Atendimento ao Paciente que, conforme planejado,
encontra-se em pleno processo de reestruturação. Na área de Biossegurança, foram
realizados seminários e oficinas de trabalho, sob a coordenação da Comissão de
Biossegurança e envolvimento direto de alunos do Programa de Educação Tutorial (PET) e
bolsistas do Programa Permanecer. Está em fase final a última versão do Manual de
Biossegurança da FOUFBA e em curso a coleta de dados para subsidiar a elaboração do Plano
de Gerenciamento de Resíduos da Unidade.
Neste item, cabe salientar que a o perfil de custeio da Unidade se reveste de grande
especificidade quando comparado ao de outras unidades universitárias da UFBA,
considerando o binômio ensino-assistência. Ao longo da última década, o funcionamento da
FOUFBA tem dependido fundamentalmente dos recursos oriundos do Sistema Único de
Saúde. Assim, instabilidades e/ou a insuficiência dessa fonte de financiamento tem
implicado no comprometimento das atividades acadêmicas, em particular do ensino de
graduação. Assim, o ano de 2008 foi particularmente difícil, considerando que houve
redução nos repasses realizados pela Secretaria Municipal de Saúde e caso a situação não
seja equacionada em 2009, haverá risco de suspensão das atividades acadêmicas do Curso
de Odontologia.
d. Pessoal - persiste a situação apresentada no Apêndice III.
As dificuldades encontradas para o êxito dos projetos e atendimento às necessidades podem
ser resumidas nos seguintes tópicos: escassez de recursos para investimento e adequada
manutenção das unidades universitárias; dependência absoluta dos recursos provenientes do
Sistema Único de Saúde para o pleno funcionamento do Curso de Odontologia; incapacidade
da Prefeitura do Campus da UFBA de garantir o suporte necessário às unidades; insuficiência
das equipes de Planejamento e Espaço Físico e Setor de Convênios para dar conta das
demandas da UFBA; insuficiência quantitativa e inadequação da formação e do perfil dos
servidores técnico-administrativos para atender as necessidades específicas da FOUFBA.
ATIVIDADES DE PESQUISA
O investimento institucional na consolidação da pós-graduação e na titulação do corpo docente tem
tido reflexos significativos no desenvolvimento da pesquisa e no crescimento da produção científica
da FOUFBA. A Unidade participa de programas institucionais de formação estudantil
(PET/UFBA/CAPES), de iniciação científica (PIBIC/UFBA) e de apoio à pesquisa (PRODOC). Além
disso, um número crescente de projetos, individuais ou de grupos, tem sido contemplado com
financiamento através da FAPESB, CNPq ou outras fontes oficiais. Observa-se também, que é
significativo o número de alunos de graduação vinculados a algum projeto de pesquisa de forma
voluntária.
a. Programa Integrado de Pós-Graduação em Odontologia / Doutorado - UFBA/UFPB São linhas de pesquisa da Área de Laser em Odontologia:
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Biomodulação do Reparo Tecidual: Estudo dos efeitos da luz laser e outras fontes luminosas sobre
o reparo dos tecidos moles e mineralizados através do uso de modelos in vitro e in vivo.
Lasercirurgia: Estudo dos efeitos dos laseres na realização de procedimentos cirúrgicos na prática
odontológica através do uso de modelos in vivo
Laserterapia Clínica: Estudo dos efeitos da laserterapia no tratamento patologias do complexo
bucomaxilofacial
Fotobiologia: Estudo dos efeitos das diversas fontes de energia luminosa capaz de influenciar os
processos biológicos utilizando modelos in vivo e in vitro
Laseres nos processos infecciosos: Estudo dos efeitos da fotosensibilização letal e de lasers
cirúrgico sobre microorganismos
Atualmente o programa tem em andamento 35 projetos de pesquisa vinculados a trabalhos de Tese
dos alunos, Grupo de Pesquisa de Laser em Odontologia. Os referidos projetos são majoritariamente
financiados com bolsas da CAPES, CNPq, FAPESB, e Ministério da Saúde. Adicionalmente alguns
projetos recebem outras formas de financiamento. Vale citar:
402309/2008-1 CNPq Avaliação Clínica da Viabilidade de Utilização da Fototerapia Laser no
Tratamento de Patologias do Complexo Buco-Maxilo-Facial no Âmbito do Sistema Único de Saúde
através do Oral Health Impact Profile (OHIP) - 14;
560689/2008-0 CNPq Avaliação da cicatrização óssea em fraturas com ou sem perda de substância,
provocadas em tíbia de coelhos e mantidas com fixação rígida ou semi-rígida tratadas com ou sem
laserterapia, enxerto ósseo cerâmico bifásico;
501441/2008-5 CNPq Utilização da fotobiomodulação laser na evolução da mucosite oral associada
aos protocolos de quimioterapia CMF e FAC em pacientes portadoras de câncer de mama no Centro
de Alta Complexidade Oncológico de Maceió - AL;
573587/2008-6 CNPq Instituto Nacional de Optica e Fotônica.
b. Mestrado em Odontologia - Linhas de Pesquisa
Materiais odontológicos;
Diagnóstico por imagem e novos exames imaginológicos;
Diagnóstico e tratamento em endodontia;
Laser em odontologia;
Oncologia das vias aero-digestivas superiores;
Reparo em odontologia;
Epidemiologia em saúde bucal.
Estão em andamento 18 projetos de pesquisa vinculados às dissertações dos alunos regulares.
c. Outros projetos
Na FOUFBA existem 9 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e inúmeros projetos em andamento,
muitos deles com o envolvimento de estudantes da graduação, incluindo alunos vinculados ao
Programa de Educação Tutorial (PET) e bolsistas de Iniciação Científica. Em 2008, persistiu o esforço
coletivo no sentido da captação de recursos para pesquisa. Vale citar alguns projetos em
andamento:
Referência e contra-referência da atenção à saúde na Bahia: a implementação dos Centros de
Especialidade Odontológica;Coordenadora: Sônia Cristina Lima Chaves; PPSUS/ Fapesb/ 2007-2008;
Cárie dental na primeira infância: uma abordagem longitudinal; Coordenadora: Maria Beatriz
Barreto de Souza Cabral; PPP/ Fapesb/ 2007-2008;
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Condições de saúde bucal em crianças de 6 a 48 meses com doença falciforme no estado da Bahia;
Coordenadora: Maria Cristina Teixeira Cangussu; PPSUS/ Fapesb/ 2007; Edital Universal CNPQ 20072008;
Condições de saúde bucal de crianças na primeira infância, adultos e idosos de Salvador-BA: uma
abordagem do contexto familiar e da qualidade de vida; Coordenadora: Maria Isabel Pereira Vianna;
PPSUS/ Fapesb/ 2007-2008;
Ocorrência, severidade, extensão e risco da Doença Periodontal na comunidade remanescente dos
quilombos de Barra Bananal e Riacho das Pedras (2006/08); Coord. Profª Gisela Estela Rapp; Edital
PPP/FAPESB;
Estudo multicêntrico de avaliação do impacto da inserção das equipes de saúde bucal no PSF Região Nordeste, Coord. Prof. Ângelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira (UFRN), PROESF/MS.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Inúmeras atividades de extensão foram desenvolvidas pela FOUFBA no ano de 2008. Elas envolveram
eventos; cursos de curta duração; cursos de formação de pessoal auxiliar em odontologia;
programas preventivos e educativos de caráter eventual ou permanente em escolas e creches; além
de atendimento ambulatorial na própria Faculdade, como o Programa de Atenção à Gestante e o
Programa de Atenção à Pacientes Especiais. Alguns dos projetos estão listados abaixo, por
Departamento:
Departamento de Propedêutica e Clínica Integrada
•

Curso permanente de Atenção Odontológica a Gestantes e Pacientes Especiais;

•

Curso permanente de Cirurgia na Clínica Integrada;

•

Curso permanente de Reabilitação Oral e Implantes na Clínica Integrada;

•

Curso permanente de Odontogeriatria;

•

Curso permanente de Técnicas Radiográficas Intra e Extra Bucais;

•

Curso de Radiologia Odontológica Avançada;

•

Curso de Adequação do Meio Bucal;

•

Estágio em Implantodontia;

•

Curso de Tomografia Computadorizada;

•

Jornada on line em Radiologia Odontológica.

Departamento de Clínica Odontológica
•

COAT - Centro de Oclusão e Articulação Têmporo-Mandibular;

•

Curso de Cirurgia;

•

Atendimento OPNE - Enfoque em pacientes com transtorno mental e comportamental;

•

Curso de Metodologia Científica;

•

Capacitação em Emergências Médicas;

•

Atualização em Prótese Dentária;

•

Curso de Estática Dental;

•

Atualização em Periodontia Contemporânea;
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•

Temas em Periodontia: recobrimento radicular; aumento de coroa clinica; ênfase na
instrumentação ultra-sonica; Full Mouth Therapy; cicatrização pós-raspagem; levantamento
do seio maxilar; aumento do volume da papila; o retalho de reposição apical; atenção
odontológica integral - PNE; terapia muco gengival; aspectos clínicos, histológicos e
fisiológicos dos implantes curtos do sistema bicon.

Departamento de Odontologia Social e Pediátrica
•

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

•

Urgências em Odontologia;

•

II Oficina de Avaliação Institucional da FOUFBA;

•

Odontologia na Primeira Infância - de 0 a 3 anos de idade;

•

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

•

Condições de saúde bucal da população coberta pela Equipe de Saúde da Família San Diego,
USF Joanes Leste, Salvador-BA;

•

Promoção de Saúde Bucal em crianças com anemia falciforme da APAE-Salvador;

•

Traumatismo em dentes decíduos - extensão na clínica de Odontopediatria da UFBA;

•

Promoção de saúde bucal em centros de educação infantil;

•

Vivenciando a integralidade na atenção à saúde bucal;

•

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

EVENTOS
2º. Encontro de Ex-alunos do Curso de Especialização em Ortodontia da FOUFBA.

PRÊMIOS
•

1º lugar do trabalho “Odontofobia: origens, intensificadores, sinais e controle” apresentado
pelo graduando Aziz Oliveira, orientado pela Profa. Mariângela Matos durante a 7ª. Jornada
Odontológica da Bahiana- 3º. Lugar Fórum Científico;

•

1º lugar do trabalho “ Impacto do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de
Odontologia da UFBA na formação profissional dos seus ex-bolsistas” pelo graduando Felipe
Soares, orientado pela Profa. Mariângela Matos, durante a 25ª. Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Pesquisa Odontológica;

•

1º lugar do trabalho “Colonização e transmissibilidade horizontal de Streptococcus mutans
em uma coorte de bebês”, apresentado pela Profa. Alessandra Castro Alves no 9º. Congresso
Internacional de Odontologia para Bebês;

•

2º lugar do trabalho “Perfil epidemiológico das Condições de Saúde bucal em crianças de 0 a
40 meses, apresentado pela graduanda Thaís Rossi, orientada pela Profa. Maria Cristina
Teixeira Cangussu, durante a V Jornada de Odontologia e menção honrosa do mesmo
trabalho apresentado na 25ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa
Odontológica, área 4;
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•

1º lugar no XV CIOBA do trabalho “Alterações oclusais em crianças de 18 a 48 meses em
áreas cobertas pelo PSF em Salvador-BA, 2007, apresentado pela graduanda Thaís Marques
Amorim orientado pela Profa. Maria Isabel Pereira Vianna, Fórum Acadêmico Científico;

•

1º lugar - área da saúde - do trabalho “ Condições de saúde bucal em crianças em áreas
cobertas pelo PSF Salvador, 2007, apresentado no XXVI Seminário Estudantil de Pesquisa da
UFBA pela graduanda Bruna Alves Moura orientada pela Profa. Maria Isabel Pereira Vianna;

•

Menção honrosa em 3o lugar na categoria de Painel de Caso Clínico "Three-Dimensional
Identification of Vascular Compression in Eagle's Syndrome Using Computed Tomography:
Case Report”, XVI Congresso Brasileiro de Odontologia pela Profa. Sílvia Regina Reis;

•

5º. Lugar do trabalho “Laserterapia no tratamento das manifestaçõe orais do penfigóide
bolhoso”, APCD - Congresso Internacional de Laser e Novos Recursos, apresentado pelo Prof.
Jean Nunes;

•

1º lugar - tema livre - do trabalho “Periodontite apical crônica por corpúsculo de russel” na
V Jornada de Odontologia da UEFS, apresentado pelo Prof. Jean Nunes;

•

Menção honrosa do trabalho “Maturação das vértebras cervicais e desenvolvimento dos
dentes em Salvador-BA, apresentado pelo graduando Marcos Regis de Oliveira, orientado
pela Profa. Regina Cerqueira Wanderley Cruz apresentado na 25ª. Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, área 7;

•

2º lugar na apresentação de Painel Clinico “Frenectomia Labial Superior com Laser de CO2”,
Futura 2008 - APCD, Prof. Antônio Barbosa Pinheiro;

•

1º lugar na apresentação de Painel Clínico “Laser de Baixa Potência e Tratamento das
disfunções temporomandibulares”, Futura 2008 - APCD, Prof. Antônio Barbosa Pinheiro;

•

3º lugar na apresentação de Painel Clinico “Laserterapia com diodo no infravermelho para
prevenção em lesões de mucosite oral em paciente oncológico”, Futura 2008 - APCD, Prof.
Antônio Barbosa Pinheiro;

•

3o lugar na categoria Painel Científico “Efeito do comprimento de onda na dor associada a
quadros de DTM”, Futura 2008, Prof. Antônio Barbosa Pinheiro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tiveram funcionamento regular no ano de 2008 o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP - FOUFBA) e o
Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEEA - FOUFBA). Foram submetidos ao CEP 55 projetos
sendo 34 aprovados, 01 não aprovado, 16 pendentes e 4 ainda não analisados. Ao CEEA, foram
submetidos 16 projetos, sendo 12 aprovados, 02 não aprovados e 01 pendente.
PERSPECTIVAS PARA O EXÉRCÍCIO 2009
Em 2008, a comunidade da FOUFBA buscou dar conta dos desafios diários e do cumprimento pleno
da sua importante função social. Persistem, todavia, muitas dificuldades a serem enfrentadas em
2009, a exemplo da insuficiência e instabilidade dos recursos de custeio provenientes do Sistema
Único de Saúde e da necessidade de comprometimento de 62% destes recursos, já escassos, com a
contratação de pessoal, imprescindível ao pleno desenvolvimento das atividades de
ensino/assistência da Unidade. Investimentos em infra-estrutura concernentes às redes hidráulica,
elétrica e de informática são absolutamente necessários. Além disso, cabe ressaltar: a permanente
preocupação com a melhoria das condições de desenvolvimento das atividades de
ensino/assistência; a ampliação/consolidação da pós-graduação stricto sensu; e o enfrentamento
dos demais problemas de natureza físico-estrutural. Como projeto prioritário para 2009 situa-se a
constituição de Órgão Complementar voltado para a estruturação do componente assistencial da
FOUFBA.
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APÊNDICE I
Estrutura ambulatorial da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, 2008.
PISO

AMBULATÓRIO

NO DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS

1o

Ambulatório 1A

28

1o

Ambulatório 1B

12

1o

Centro de Laser

06

2o

SUPAT

05

2o

Ambulatório 2A

19

3o

Ambulatório 3A

30

3o

Ambulatório 3B

15

5o

Ambulatório 5A

19

5o

Ambulatório 5B

06

7o

Ambulatório 7A

14

8o

Bebê Clínica

06

10o

Centro Cirúrgico

04

10o

Clínica de Implantodontia

05

10o

COAT

02

TOTAL

171

APÊNDICE II (atualizado em Jan / 2008)
1) Aspectos gerais
Risco iminente de colapso; licitação para
•

•

Rede hidro-sanitária

Rede elétrica

Aguardando

elaboração de Projeto aprovada pela Vice- retorno da PCU
Reitoria / PROPLAD em 2006; PCU foi

quanto à

acionada para encaminhar a licitação;

licitação;

Necessidade de avaliação geral e
redimensionamento;

Solicitamos à
administração
central uma

122

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
avaliação /
orçamento;
Necessidade
•

Internet

de

avaliação

geral,
___

redimensionamento e adequação da rede
física;

•

Elevador (1o ao 10o)

Existem 03 elevadores na FOUFBA, mas só

A PCU fez

02 funcionam; o elevador que está

avaliação e orçou

desativado é o único que permite o acesso

a modernização

o

ao 1 pavimento, onde existem 03 clínicas

em final de 2007

(46 consultórios instalados); problema de

por R$

acessibilidade;

57.000,00;

São freqüentes os problemas de segurança
na FOUFBA; considera-se necessária a
•

Segurança interna

instalação de sistema de câmaras; a
melhoria do controle de acesso; e a
ampliação do número de vigilantes no
período noturno de um para dois;

•

Pintura interna

Vem sendo realizada com recursos
próprios;

Solicitamos a
inclusão da
FOUFBA no
Projeto de
Segurança
Campus do
Canela;

___

2) Área externa

•

A FOUFBA lançou em 29/09/06 o

Solicitamos à

Movimento pela Restauração da Fachada

Coordenação de

visando captar os recursos necessários à

Planejamento e

Restauração da

realização da obra; obtenção de emenda

Espaço Físico a

fachada

parlamentar (projeto de Lei Orçamentária

elaboração de

da União para 2008 - PLOA 030/2007) no

projeto

valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil

/orçamento

reais);

envolvendo toda
a área externa

•

Estacionamentos

Inadequados, insuficientes, sem

(fachada,

pavimentação; necessidade de projeto e

estacionamentos,

reforma;

cercamento,
iluminação,

•

Cercamento

Previsto no Projeto de Segurança do

jardins e

Campus do Canela;

123

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
A FOUFBA tem feito um esforço no sentido
•

Iluminação

rampas);

de melhorar a iluminação da sua área
externa, mas ainda insuficiente;

•

Mantidos precariamente com recursos

Jardins

próprios;

3) 1o Andar
Solicitamos à
•

Pátio externo /

Coord. de

copa / depósito /

Necessidade de adequação desta área,

Planejamento e

cobertura do acesso extremamente desordenada e mal

Espaço Físico a

ao Centro de Laser

elaboração de

aproveitada;

em Odontologia

projeto /
orçamento;

•

Adequação

do Um espaço ocioso no 1o andar foi destinado

espaço destinado à à Clínica de Laser e precisa ser adequado à
Clínica de Laser

___

nova função;
Solicitamos à
Coord. de

•

Reforma dos

Adequação para atender pacientes com

sanitários

necessidades especiais; acessibilidade;

Planejamento e
Espaço Físico a
elaboração de
projeto /
orçamento;

•

Climatização do
Ambulatório 1A

Necessidade de adequação às normas da
Vigilância Sanitária; equipamentos
adquiridos com recursos SISMAT/2007;

Aguardando
adequação da
rede elétrica
para instalação;

4) 2o Andar
Solicitamos à
•

Adequação sala de

Coord. de

espera / recepção / Adequação necessária às novas rotinas de

Planejamento e

acesso dos

Espaço Físico a

pacientes

controle de acesso dos usuários;

elaboração de
projeto /
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orçamento;
Solicitamos à
Coord. de
•

Rampa de acesso da
CAP para o hall do
2o andar

5 degraus impedem o acesso à FOUFBA por
usuários com necessidades especiais;

Planejamento e
Espaço Físico a
elaboração de
projeto /
orçamento;

•

Climatização do
ambulatório 2A

•

Novas instalações
da Central de
Material Estéril

Necessidade de adequação às normas da
Vigilância Sanitária; equipamentos
adquiridos com recursos SISMAT/2007;

Parte dos recursos necessários obtidos
através do PRÓ-SAÚDE II;

Aguardando
adequação da
rede elétrica
para instalação;

___

5) 3o Andar
Solicitamos à
•

Adequação do hall

Neste momento, o 3o andar é o mais

de entrada /

problemático da FOUFBA e requer uma

recepção / catraca

avaliação global para equacionamento

/ salas de espera

progressivo dos principais problemas;

Coord. de
Planejamento e
Espaço Físico a
elaboração de
projeto /
orçamento;

•

•

Climatização do

Necessidade de adequação às normas da

Aguardando

Ambulatório 3 A

Vigilância Sanitária; equipamentos

adequação da

(Adhemar Sena)

adquiridos com recursos SISMAT/2007;

rede elétrica;

Climatização do
Ambulatório 3B

•

Centro de
Radiologia

Necessidade de adequação às normas da
Vigilância Sanitária; equipamentos
adquiridos com recursos SISMAT/2007;

Projeto e orçamento prontos; necessidade
de adequação às normas da Vigilância
Sanitária;

Aguardando
adequação da
rede elétrica
para instalação;
No aguardo da
liberação dos
recursos
necessários
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através de
Convênio com a
SESAB;
No aguardo da
•

Sanitário público

Projeto e orçamento prontos;

liberação dos

acessibilidade;

recursos
necessários;

6) 4o Andar
•

Reforma dos
sanitários

•

Será realizada com recursos próprios;

___

Projeto de médio / longo prazos;

___

Projeto para
aproveitamento da
laje / adequação da
área administrativa

•

Projeto para
aproveitamento da
área da Biblioteca mudança da mesma

Realizar discussão interna para definir
prioridades de uso do espaço;

___

para a BUS
7) 5o Andar
•

Reforma e

A Unidade está analisando a possibilidade

climatização do

de realizar a reforma com recursos da pós-

anfiteatro

graduação lato sensu;

Reforma do Setor

Em curso com recursos da pós-graduação

de Saúde Coletiva

lato sensu e de projetos de pesquisa;

Reforma e

A Unidade está analisando a possibilidade

climatização do

de realizar a reforma com recursos da pós-

anfiteatro

graduação lato sensu;

Modernização do

Solicitação de compra dos equipamentos

Laboratório de

através do SISMAT/2008;

___

7) 6o Andar
•

•

•

___

___

___
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Dentística /
Materiais
Odontológicos
•

Adequação do
Laboratório de
Pesquisa Dentística /

Em processo de captação de recursos;

___

Materiais
Odontológicos
8) 8o Andar
•

Reforma e
climatização da sala
de aula Prof. João
Gonçalves

•

Reforma e

A Coord. de Planejamento e Espaço Físico
fez o cadastro e estamos em processo de
definição quanto ao projeto de reforma;

A Unidade está analisando a possibilidade

climatização da sala de realizar a reforma com recursos da pós-

•

___

de aula (pq.)

graduação lato sensu;

Adequação do

A reforma será realizada com recursos da

espaço físico da

pós-graduação lato sensu e de projeto de

Periodontia

pesquisa;

Reforma e

A Coord. de Planejamento e Espaço Físico

___

___

9) 9o Andar
•

climatização da sala fez o cadastro e estamos em processo de
de aula

definição quanto ao projeto de reforma;
Trata-se de um importante laboratório da

•

Reforma do
Laboratório de
Patologia Cirúrgica

___

Unidade, utilizado em atividades de
graduação, pós-graduação e pesquisa;
necessita com urgência de reforma e
adequação às normas da Vigilância
Sanitária;

No aguardo da
liberação dos
recursos através
de Convênio com
a SESAB;

10) 10o Andar

127

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
Em dezembro de 2004 foi assinado um
convênio entre a UFBA e a SESAB para
•

Reforma do Centro
Cirúrgico

implantação do Hospital Dia na FOUFBA,
todavia, o Plano de Trabalho original não

___

permitia a realização de reforma, o que já
foi resolvido mediante assinatura de termo
aditivo.

•

Conclusão da
reforma da Clínica
de Implantodontia /
instalação de

fez a doação dos equipamentos necessários
e está em curso a reforma com recursos da

___

pós-graduação lato sensu;

equipamentos
•

Uma empresa de produtos odontológicos

Adequação do
espaço destinado ao
Centro de Oclusão e
Articulação

O espaço originalmente ocupado pela
Prótese Buco-Maxilo-Facial foi cedido para

___

instalação do COAT e disciplina de Oclusão;

TêmporoMandibular (COAT)
11) 11o Andar
•

Reforma do
Laboratório de
Experimentação

Em processo de captação de recursos;

___

Será realizada com recursos próprios.

___

Animal (LAB)
•

Reforma/adequação
do
Permanente

Arquivo
da

FOUFBA
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APÊNDICE III

CARGOS

NÚMERO

JUSTIFICATIVA

Cirurgião-Dentista

04

Serviço de urgência e coordenação de ambulatórios;

Administrador

01

Gestão do complexo ambulatorial (credenciamento do
Sistema Único de Saúde - SUS, controle contábil,
compras, manutenção);

Assistente Social

01

Central de Atendimento aos Pacientes;

Técnico em Aparelho
Odontológico

03

Manutenção dos 169 consultórios odontológicos e
laboratórios didáticos;

Técnico em Radiologia

01

Suporte ao Serviço de Radiologia;

Técnico em Prótese Dentária
(TPD)

04

Atender às 05 disciplinas da área de prótese e à Clínica
Integrada (Obs: na atualidade a FOUFBA paga a
laboratórios privados para realizarem o serviço, pois os
TPD aposentaram e não foram substituídos);

Atendente de Consultório
Dentário (ACD)

10

Hoje a FOUFBA tem 07 ACD contratados pela FAPEX,
atendendo de forma insuficiente às necessidades;

Auxiliar de Enfermagem

02

Centro Cirúrgico;

Técnico em contabilidade /
faturista

01

A FOUFBA gerencia recursos oriundos da UFBA, do SUS
e do projeto de Apoio Institucional (Res. 02/06);

Almoxarife

01

A FOUFBA mantém um almoxarifado de médio porte
para atender ao complexo ambulatorial;

Técnico em arquivo

01

Central de Atendimento ao Paciente - Serviço de
Arquivo Odontológico;

Recepcionista

02

Central de Atendimento ao Paciente; recepção dos
usuários do SUS;

Contínuo

01

Apoio à administração;

Encanador

01

Suporte permanente à estrutura ambulatorial;

Eletricista

01

Suporte permanente à estrutura ambulatorial.

06

Suporte às atividades de graduação (departamentos,
colegiado de graduação e disciplinas); suporte às
atividades de pesquisa e pós-graduação (colegiados do
mestrado acadêmico e doutorado interinstitucional;
Comitê de Ética em Pesquisa; Comitê de Ética em
Experimentação Animal, Revista da FOUFBA);
atividades administrativas da Direção.

Assistente em administração

TOTAL

40
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INSTITUTO DE BIOLOGIA
METAS DEFINIDAS PARA O ANO 2008 ALCANÇADAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS
1.PROJETO DE REFORMULAÇÃO CURRICULAR - AJUSTES DE CURRÍCULO implantados no currículo
2008.1, atendendo aos ajustes aprovados pela Câmara do Ensino de Graduação em 12/2007:
1.1 Ajustes procedidos nas grades curriculares da LICENCIATURA e dos BACHARELADOS EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS (vigentes para ingressos até 2007.2 - cursos 202120; 202132 e 202133 e para ingressos a
partir de 2008.1 - cursos 202120 e 202134)
1.1.1 - redução de carga horária de disciplina: GEO 024 - Paleontologia, de 102 para 68 horas Processo n° 034590/07-73 Parecer CEG 004/2008 ;
1.1.2 - redução da carga horária com substituição de disciplina - MAT 027 - Introdução à Estatística
(102 horas) por MAT A44 - Estatística V (68 horas) - a partir de 2008.1. (Parecer CEG 017/08);
1.1.3 - criação/fusão de disciplinas - criação de GEO A74. Geologia Geral (68 horas) em substituição
à GEO 004 -Geologia I (102 horas) e à GEO 005 - Geologia II (102 horas) - Processo n° 034590/07-73
Parecer CEG 004/2008 ;
1.1.4 - substituição da disciplina FIS001 por FISA92, com manutenção da carga horária de 68h e
ajustes apenas na ementa (no projeto de reformulação consta o código FIS001);
1.1.5 - registro das novas disciplinas OPTATIVAS:
•
•
•
•
•

•

BIO A01 Introdução à Biologia Comparada; BIO A02 Biologia Evolutiva de Crustácea (Parecer e
voto 178/2005);
BIO 166 - Fisiologia de Animais Marinhos, BIO 167 - Bentologia, BIO 168 - Nectologia, BIO 169 Ecologia de Ambientes Estuarinos, BIO 170 - Gerenciamento de Ambientes Costeiros (Processo
n° 23066.001796/07-53; Parecer e voto CEG 740/07 );
GEO 141 - Biogeografia,GEO 223 - Avaliação de Impacto Ambiental (Processo n°
23066.001796/07-53; Parecer e voto CEG 740/07)
BIOA60 Genômica, Proteômica e Bioinformática e BIOA59 Ambiente e Educação (Processo n°
034590/07-73 - Parecer CEG 004/2008 );
DIR 034 Direito Ambiental; ICS 016 Parasitologia II; ICS 028 Microbiologia I ; ICS 045 Imunologia I
; BIOA66 Bioética; BIOA67 - Tecnologia do DNA recombinante; BIOA68 - Biologia Social; BIO A69
- Tópicos em Ecologia de Briófitas; BIOA70 - Estudo Prático em Florística e Fitossociologia;
BIOA71 - Tópicos Avançados em Genética (constam do Projeto de Reformulação do Curso Processo 23066.019882/06-22);
BIOA76 - Temas de Filosofia da Biologia; BIOA77 - Aspectos Evolutivos da Reprod. dos Org.
Clorofilados; BIOA78 - Fundamentos de Agroecologia (disciplinas criadas após o envio dos
processos de Reformulação e de Renovação de Reconhecimento -)

1. 2. Ajuste procedido nas grades curriculares da LICENCIATURA e do BACHARELADO EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( vigentes para ingressos a partir de 2008.1 - cursos 202120 e 202134):
1.2.1- Criação das disciplinas BIOA63 - ECOLOGIA GERAL I (85h) em substituição a BIO130 e BIOA64
(68) - ECOLOGIA GERAL II, em substituição a BIO 127 e BIO140; (Processo n° 034590/07-73 Parecer
CEG 004/2008)
1.3 Ajustes específicos da grade curricular da LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (curso
202120 - ingressos a partir de 2008.1)
1.3.1 - inclusão de 200 (duzentas horas) para as Atividades Complementares, cujo cumprimento
passa a ser obrigatório para os ingressos a partir de 2008 (Processo n° 034590/07-73 Parecer CEG
004/2008)
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1.3.2 - substituição das disciplinas EDC 140 - Didática I, EDC 201 - Metodologia e Prática do Ensino
de Biologia I e EDC 204 - Metodologia e Prática do Ensino de Biologia II por: EDCA11, EDCA12
Didática e Práxis Pedagógica I e II; EDCB33 e EDCB34 - Didática e Práxis Pedagógica do Ensino de
Biologia, em atendimento à Resolução CNE/CP2, de 19/02/2002 (Processo n° 034590/07-73
Parecer CEG 004/2008)
1.3.3 - inclusão de EDCA03 Filosofia da Educação como disciplina OBRIGATÓRIA - 68h. (Processo n°
034590/07-73 Parecer CEG 004/2008)
1.4. Ajustes específicos da grade curricular do BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - (curso
202134 - vigente para ingressos a partir de 2008.1)
1.4.1 - retirada das ênfases dos Bacharelados para ingressos a partir de 2008; deixam de existir os
Bacharelados em Ecologia (202133) e em Zoologia (202132), ficando apenas o Bacharelado em
Ciências Biológicas (202134); (Processo n° 034590/07-73 Parecer CEG 004/2008)
1.4.2 - extinção das disciplinas BIO155 - Estágio Curricular Supervisionado em Ecologia/Recursos
Ambientais e BIO 156 - Estágio Curricular Supervisionado em Zoologia/Organismos Aquáticos e
criação BIOA61 (300h) Estágio Curricular Supervisionado e BIOA62 (204) Trabalho de Conclusão de
Curso (para o Bacharelado em Ciências Biológicas - 202134 (Processo n° 034590/07-73 Parecer
CEG 004/2008)
1.4.3 - inclusão de 68h (sessenta e oito hora) para as Atividades Complementares, cujo
cumprimento passa a ser obrigatório para os ingressos a partir de 2008. (Processo n° 034590/07-73
Parecer CEG 004/2008);
1.4.4 - conversão das disciplinas CO, a seguir relacionadas, em OPTATIVAS, cujo nº passou de dois
para sete: BIO137; BIO139; BIO144; BIO157; BIO163; ECO145; GEO102 ( CO do curso 202133)
BIO 128; BIO145; BIO146; BIO147; BIO148; BIO149; BIO150; ENG271; GEO232 ( CO do curso 202132)
2. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO NOTURNO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS elaborado em 07/2008, em atendimento à proposta de adesão deste IBIO ao REUNI:
O projeto previu a oferta inicial de 45 vagas, a serem preenchidas no semestre 2009.2., cujo
quantitativo será complementado para 60 vagas/semestre, a partir da implementação da infraestrutura prevista.
A estrutura curricular, seguindo a do curso diurno, terá alterada na sua duração, estendida para
nove semestres com o limite diário de quatro horas-aula e de 20 horas-aula semanais e por conta
disso, a periodicidade semestral de algumas disciplinas. As disciplinas referentes às Zoologias (BIO
005, BIO 112, BIO 113 e BIO 116) foram reduzidas em uma hora; Fisiologia Animal I e II (BIO 134 e
BIO 135), Botânica IV (BIO 132), Botânica V (BIO 133) e ICS 053 (Bioquímica IV), em duas horas,
adequando-se ao limite diário máximo de 4h/aula.
Os conteúdos dos conhecimentos biológicos e das áreas das ciências exatas/da terra e humanas,
estão agrupados em:
a)Trinta e quatro disciplinas obrigatórias(2278 h), oferecidas do 1º ao 9º semestre, que garantirão a
formação básica e profissional, no campo das Ciências Biológicas;
b)Quatro disciplinas optativas(323h), do 7º ao 9º semestre, escolhidas em um elenco oferecido por
vários Institutos/Departamentos;
c) Atividades Complementares(100 h) - estudos e experiências extra-escolares, de livre escolha do
aluno, realizados ao longo do curso;
d) Estágio Supervisionado(300 h) - formado pelos componentes curriculares: EDCA11 Didática e
Prática Pedagógica I, respectivamente, EDCB 33 e EDCB 34 Didática e Prática Pedagógica de Biologia
I e II, a serem desenvolvidas em escolas, na comunidade;
Carga horária Total do curso: 3001h.
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Implantação do curso de Mestrado em Diversidade Animal com o ingresso de cinco alunos de um
total de onze inscritos - Meta alcançada em 2008
Ampliação do Corpo docente por Concursos Publicos
Departamento de Zoologia: Professores Adjuntos DE: 3
Departamento de Biololgia Geral: Professores Adjuntos DE: 5

AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO
Workshop sobre Ensino de Pós Graduação em Ecologia no IBUFBA (dezembro/2008). Responsável:
Profa. Blandina Felipe Viana.
Cursos Internacionais de Polinização, realizados na Chapada Diamantina, Bahia, promovido pela
Rede Baiana de Polinizadores e coordenado pelos cursos de Pós Graduação em Ecologia e
Biomonitoramento e de Diversidade Animal do IBUFBA. Responsável: Profa. Blandina Felipe Viana
NO ENSINO DA GRADUAÇÃO
Ações De Apoio Ao Ensino/ Formação Discente
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA - trata-se de um programa contínuo de apoio e orientação
aos alunos do curso, ao longo de sua vida acadêmica, quanto às suas experiências de aprendizagem
e especialmente importante quando do planejamento semestral de inscrição em disciplinas.
Implantado desde 2001, tem sido desenvolvido sob a coordenação do Colegiado e apoio de quinze
professores do curso, que atuam como Orientadores Acadêmicos de grupos de 20/25 alunos, dos
ingressantes aos concluintes.
CONVÊNIOS DE PARCERIA PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES - o curso conta com 41
convênios firmados para fins de concessão de estágio curricular; em termos de novas parcerias, foi
firmado um convênio com a Universidade Federal de Sergipe e se encontra em fase de negociação
um outro com o Centro de Estudos Socioambientais - PANGEA, com área de atuação em conservação
ambiental e desenvolvimento sustentável.
ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES PARA ESTÁGIOS CURRICULARES - 43 bacharelandos foram
encaminhados a Órgãos diversos para fins de cumprimento do Estágio Curricular Supervisionado.
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - em termos de bolsas de iniciação científica foram concedidas
26 (vinte e seis) no período 2007/2008 e 35 (trinta e cinco), em 2008/2009, totalizando 61
(sessenta e uma) bolsas em andamento do Programa PIBIC/FAPESB/CNPq. Vale destacar, contudo,
que o número de estudantes que realiza estágio voluntário ou como bolsista em projetos de
pesquisa e/ou extensão amparados por outras fontes financiadoras é bem superior ao contemplado
pelos Programas Institucionais de IC. Nos dois semestres de 2008, o nº de estudantes que
realizou/realiza estágio voluntário nos diversos laboratórios de pesquisa deste Instituto foi de 69.

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO CURSO
EDIÇÃO DO “CATÁLOGO ELETRÔNICO DE MONOGRAFIAS”, semestres 2008.1 e 2008.2, contendo
um resumo de cada trabalho de conclusão de curso, apresentado como exigência para a conclusão
do Bacharelado em Ciências Biológicas - modalidades: Ecologia e Zoologia. Em 2008.1 o catálogo
reuniu 18 monografias, apresentadas no período de 23 e 26/11; de 10 a 18/12/2007 e de 15 a
18/01/2008. Para 2008.2, a expectativa é de que sejam apresentadas 26 monografias, nos seguintes
períodos: 15/09/2008; 14 e 19/11 e de 09 a 19/12/2008 e de 04 a 15/01/2009
EDIÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO “O Curso de Ciências Biológicas em Números”, versão 2008,
representando uma tradução quantitativa do curso desde 1995, em termos de corpo docente
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(titulação e regime de trabalho), corpo discente (relação candidato/vaga vestibular; perfil do
alunado; egressos por semestre e por habilitação) e de infra-estrutura;
BANCO DE MONOGRAFIAS - envio, para o acervo da Biblioteca Central, dos 18 exemplares impressos
das monografias apresentadas no semestre 2008.1 e expectativa de remessa de 24 monografias
previstas para 2008.2, até o mês de janeiro/2009.
INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA
INTERNACIONAL- em 2007.1, o curso recebeu um aluno oriundo da Santiago de Compostela, que
retornou em 2008.1.
Em 2008, duas alunas deste Curso se ausentaram para participar do Programa de Intercâmbio na
Espanha; por outro lado, duas alunas retornaram do intercâmbio, também de universidades
espanholas.
MOBILIDADE ESTUDANTIL - o curso recebeu um aluno oriundo da UFMG (João Carlos), semestres
2008.1 e 2008.2.
ENADE 2008 - De acordo o Art. 1 da Portaria Normativa nº3/MEC, de 1/04/08 o curso integrou o
grupo dos selecionados para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes -ENADE/2008,
realizado em 09/11. Na Licenciatura, foram inscritos 98 alunos na categoria de Ingressantes e 130
na de Concluintes. Da Licenciatura, foram selecionados 57 ingressantes e 40 concluintes e do
Bacharelado, 17 ingressantes e 61 concluintes.

DESTAQUES NA GRADUAÇÃO E NA PÓS-GRADUAÇÃO
PRÊMIOS RECEBIDOS
Prêmio “Selo Quatro Estrelas” premiação máxima conferida pela Editora Abril/ Guia do Estudante
em 10/2008 aos melhores curso de Ciências Biológicas do Brasil. Em função de tal premiação, o
curso participa no GE Guia do Estudante - Melhores Universidades 2008, publicado anualmente pela
referida editora, desde 2005.

PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA
Departamento Biologia Geral
Principais projetos de pesquisa.
•

Citogenética de espécies de angiospermas de ocorrência nas Dunas do Abaeté.

•

Conservação ex situ de espécies de Bromeliaceae.

•

Avaliação do efeito tóxico de produtos petroquímicos e biodiesel sobre o crescimento
da microalga marinha Tetraselmis chuii..

•

Avaliação comparativa do efeito tóxico da gasolina, óleo diesel e biodiesel (B100) sobre
o crescimento da microalga Tetraselmis chuii.

•

A presença feminina na produção científica da UFBA nas Ciências Naturais.

•

Ciências no Ensino Fundamental em Salvador-Bahia: práticas pedagógicas e livros
didáticos numa perspectiva de gênero.

•

Correlação cariótipo/fenótipo em diferentes cromossomopatias.

•

Genética na Prática Social.

•

Estudos sobre o envelhecimento na síndrome de Down.
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•

Estudos sobre características genéticas e fenotípicas do albinismo.

•

Estudos sobre características genéticas do envelhecimento.

•

Estudos sobre a aplicação dos testes de micronúcleo e alterações nucleares em peixes
para o monitoramento de danos genotóxicos e citotóxicos.

•

Melhoramento da abóbora (Curcubita moschata) para produção de alimento funcional.
Sub-projeto: Estudo da diversidade genética da coleção BAG Embrapa Semi-Árido por
meio de marcadores moleculares do tipoRAPD e sua correlação com altos teores de
carotenóides.

•

Identificação de acessos de abóbora (Cucúrbita moschata) promissores quanto ao teor
de betacaroteno, via rapd.

•

Identificação e caracterização das enzimas de biossíntese dos esteróides de
Moniliophtoras perniciosa por ferramentas de bioinformática

•

Projeto de desenvolvimento da infra-strutura do Laboratório de Biologia Computacional
do Instituto de Biologia da UFBA

•

Implantação do laboratório de diagnóstico molecular das afecções genéticas Fibrose
Cística, doença de Huntington e Síndrome do X-frágil no serviço de Genéticado IB/UFBA

•

Genética molecular para estudos de filogenia e conservação biológica de vertebrados e
invertebrados do Museu de Zoologia da UFBA.

•

Geração, adaptação e desenvolvimento de tecnologia para o controle de moscas-dasfrutas nos pólos de fruticultura do semi-árido baiano.

•

Comportamento reprodutivo das moscas-das-frutas Ceratitis captata
Tephritidae): avaliação dos fatores que influenciam o sucesso de cópula.

•

Germinação e conservação de sementes de cactáceas.

•

Conservação e aproveitamento sustentável de cactáceas nativas da caatinga com
potencial ornamental.

•

Micropopagação de flores da Bahia: produção de mudas selecionadas para o
abastecimento dos agricultores locais.

•

Desenvolvimento de tecnologia voltada para propagação e micropopagação de planta
ornamentais nativas da Bahia.

•

Conservação e Caracterização de cactáceas.

•

Programa Educação Ambiental e qualidade de vida.

•

Café Científico Salvador - Trata-se de atividade de popularização da ciência.

•

Investigações sobre livros didáticos de Biologia do ensino médio publicados no Brasil.

•

Estudos Teóricos e Empíricos sobre Sistemas de Informação em Seres vivos.

•

Problemas Históricos, Filosóficos e Educacionais em Ecologia e Evolução.

•

Cencepções Epistemológicas de Estudantres e Professores e Propostas Instrucionais para
sua Transformação.

•

Educação Científica Multicultural: Investigações da Perspectiva do Pluralismo
Epistemológico, do Pragmatismo e do Modelo de Mudança de Perfis Conceituais.

•

Da agressão à filiação: Evolução da socialidade em roedores equimiídeos.

(Díptera:

134

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
•

Emergência de propriedades e casualidade em sistemas complexos.

•

Investigação sobre o conceito de vida.

•

Determinismo, reducionismo, orientação sexual e gênero.

•

Sistemas de informação em sistemas vivos (estudos teóricos e empíricos).

Departamento de Botânica
• Briófitas da Chapada Diamantina Setentrional, Bahia, Brasil - PROGRAMA BRIOFLORA.
Coordenador: Dr. Cid José Passos Bastos.
• Levantamento e Caracterização da Brioflora como Instrumento Conservacionista na Serra
do Barbado, Bahia. Coordenador: Dr. Cid José Passos Bastos. Financiamento FAPESB.
• Programa de Avaliação de Riscos Associados à Eutrofização no Reservatório de Pedra do
Cavalo (Bahia). 1. Estudos Básicos. Coordenador: Doriedson Ferreira Gomes.
• Programa de Avaliação de Riscos Associados à Eutrofização no Reservatório de Pedra do
Cavalo (Bahia). 1. Estudos Básicos. Coordenador: Dr. Eduardo Mendes Silva.
Financiamento: CNPq.
• Ambientes Acidificados Estudados Pela Ecotoxicologia Tropical. Coordenador: Dr.
Eduardo Mendes da Silva. Financiamento: CNPq.
• Estudos Limnológicos Básicos de Zonas Regularizadas: contribuição para a implantação de
vazões ecológicas no Baixo Curso do Rio São Francisco. Coordenador: Dr. Eduardo Mendes
da Silva. Financiamento: CNPq.
• Diversidade, Estrutura Ecológica e Genética de espécies de macroalgas marinhas de
potencial econômico no litoral da Bahia, Brasil. Coordenador: Dr. José Marcos de Castro
Nunes.
• Composição e estimativa da biomassa das algas arribadas em praias do litoral baiano e
suas aplicações. Coordenador: Dr. José Marcos de Castro Nunes.
• Influência da Precipitação Pluviométrica Anual Na Formação dos Anéis de Crescimento
em Plantas da Caatinga do Nordeste do Brasil. Coordenador: Dr. Lazaro Bendito da Silva.
• Estudos Em Anatomia e Densidade e a Madeira de Plantas da Caatinga Nordestina Visando
seu Potencial Econômico e Desenvolvimento Sustentável. Coordenador: Dr. Lazaro
Benedito da Silva.
• RENORBIO - Bioprospecção E Uso Sustentável de Espécies Vegetais Nativas da Caatinga e
Semi-Árido Nordestino. Coordenador: Dra. Maria Aparecida José de Oliveira.
• Diversidade de Polinizadores como Medida da Qualidade e Conectividade no Corredor
Central da ata Atlântica na Bahia. Coordenador: Dr. Mauro Ramalho. Financiamento:
FAPESB.
• M - Dinâmica espacial na diversidade de polinizadores e flora associada: heterogeneidade
de habitats e conectividade funcional em mini-corredores ecológicos no Corredor Central
da Mata Atlântica (CCMA-BA). Coordenador: Dr. Mauro Ramalho. Financiamento: CNPq.
• Composição e Estrutura da Comunidade Arbustivo-arbórea de um Remanescente de Mata
Atlântica no Extremo Sul da Bahia. Coordenador: Dra. Nádia Roque.
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Departamento de Zoologia
• Desenvolvimento da Taxonomia de Esponjas Marinhas (Porifera) no Brasil - CENPESPETROBRAS / UFRJ / UFBA / UFPEP. Profa Carla Menegola (coordenadora na UFBA) e
Profa Solange Peixinho.
• Descoberta e desenvolvimento de potenciais agentes quimioterápicos a partir de
invertebrados marinhos e microorganismos - FAPESP. Profa Solange Peixinho.
• Capacitação para Pesquisa em Taxonomia, Filogenia e Biogeografia de Poríferos da
América do Sul (PROJETO ESPONJAS) - CNPQ. Profa Carla Menegola (em parceria com
UFRJ).
• Funcionamento e Impacto em Ecossistemas Costeiros: Biodiversidade, Ecologia e
Conectividade - CNPQP. Profa Carla Menegola (em parceria com UERJ).
• Encontro de Biotas: Composição e Distribuição de Poríferos na Confluência Austral dos
Oceanos Pacífico e Atlântico - CNPQ. Profa Carla Menegola (em parceria com UFRJ)
• Taxonomia e Distribuição de Porifera da Baía de Camamu: Subsídios a Bioprospecção e ao
Biomonitoramento - FAPESB. Profa Carla Menegola (coordenadora na UFBA) e Profa
Solange Peixinho.
• Esponjas Coletadas pelo Programa de Avaliação do Potencial de Recursos Vivos da Zona
Econômica Exclusiva - REVIZEE SCORE NORTE II E III - CNPQ.Profa Carla Menegola (em
parceria com FZBRS).
• RAP Ilha Grande: Um Levantamento da Biodiversidade. Profa Carla Menegola (em
parceria com UERJ).
• Adaptações de vertebrados terrestres ao ambiente semi-desértico de Caatinga: uma
análise quantitativa morfológica e fisiológica. Prof. Wilfried Klein
• Composição, aspectos ecofisiológicos e estrutura da comunidade dos Anfíbios da APA
Estadual do Rio Preto, Formosa do Rio Preto, Oeste da Bahia, Brasil Financiador:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Pesquisador envolvido:
Prof. Wilfried Klein, Coordenador do Projeto: Marcelo Felgueiras Napoli”.
• Aspectos ecofisiologicos da reprodução de tartarugas marinhas no Projeto TAMAR, Litoral
Norte (BA). Pesquisador envolvido: Prof. Wilfried Klein.
• Estudos Fisiológicos da Economia de água em uma comunidade de anuros no Litoral Norte
Da Bahia. Pesquisador envolvido: Prof. Wilfried Klein .
• Fisiologia e morfologia do sistema respiratório de répteis, projeto a ser elaborado dentro
do “Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fisiologia Comparada”. Edital CNPq
15/2008. Pesquisador envolvido: Prof. Wilfried Klein, Coordenador do projeto: Augusto S.
Abe, UNESP - Rio Claro. Projeto aprovado com financiamento em 2008.
• A influência da umidade do ar e do solo sobre a atividade e o comportamento de anfíbios
anuros. Edital Universal 2008. Coordenador do Projeto: Wilfried Klein. Projeto aprovado
com financiamento em 2008.
• Brânquias de peixes como biomarcador histopatológico. Edital CAPES Projeto Nacional de
Pós-Doutoramento. Coordenador do Projeto: Wilfried Klein. Projeto aprovado com
financiamento em 2008.
• Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Semi-árido (PPBio/Semi-árido). Profa.
Ângela Maria Zanata
• Phylogenetic relationships of the genus Triportheus Cope, 1872 (Teleostei:
Characiformes: Characidae)(iniciado com a bolsa de pós-doutoramento no ano de 2003 e
auxílio financeiro para pesquisa). Profa. Ângela Maria Zanata
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• Caracterização da ictiofauna indicadora da vazão ecológica para o baixo curso do rio São
Francisco, parte da rede intitulada “Estudo do regime de vazões ecológicas para o baixo
curso do rio São Francisco: uma abordagem multicriterial”, financiado pelo CT-Hidro,
CNPq. Marlene Campos Peso de Aguiar e Ângela Maria Zanata.
• Conhecimento e conservação da fauna de peixes de água doce das principais drenagens
costeiras do Estado da Bahia, Brasil aprovado no Edital MCT/CNPq 15/2007 - Universal.
Profa. Ângela Maria Zanata.
• Biodiversidade Marinha Brasileira: Desenvolvimento da Taxonomia de Nematoda Marinhos
/ Programa: Rede Temática de Monitoramento Ambiental Marinho. Petrobras/Convênio
Específico nº 24. Termo de Cooperação nº 0050.0023462.06.4. Coordenador Geral da
Rede de Nematoda: Profª Drª Verônica Gomes da Fonseca Genevois/Centro de Ciências
Biológicas - CCB/Universidade Federal de Pernambuco. Coordenador - UFBA: Orane
Falcão de Souza Alves/Departamento de Zoologia/Instituto de Biologia/Universidade
Federal da Bahia /vigência: 28/01/2008 - 30/07/2010. Fapex (identificação n. 070279)
• Implementação de infra-estrutura laboratorial para fomento à Taxonomia de
invertebrados marinhos e análises bentônicas em estudos de monitoramento ambiental.
Programa: Rede Temática - Monitoramento Ambiental MarinhoCoordenador: Profa. Dra.
Marlene Campos Peso-Aguiar (Inst. Biologia - UFBA). Previsão de conclusão: agosto-2009.
• Invertebrados marinhos, com enfase em Crustacea, associados a comunidades coralineas
da Bahia. Prof. Rodrigo Johnsson T. da Silva.
• Estrutura das Redes de Interações entre espécies vegetais e visitantes florais em áreas de
relevância ecológica no Estado da Bahia - CNPq. Profa. Blandina F. Viana.
Projetos vinculados à Pós-Graduação
MESTRADO EM DIVERSIDADE ANIMAL
Além dos projetos de pesquisa que estão sendo elaborados pelos alunos ingressados no programa em
2008.1, foi aprovado o projeto “ADEQUAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM DIVERSIDADE ANIMAL AO USO
DE MÉTODOS E FERRAMENTAS DE ANÁLISE ESPACIAL” no Edital de Infra-Estrutura da FAPESB com
valor de cerca de R$ 110.000,00.
•

Edital do Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD 2007. Concessão em abril de
2008, implementada em Setembro de 2008. Bolsista: Dr Danilo Boscolo. Projeto: Análise
da Conectividade Funcional da Paisagem e sua Influência sobre a Manutenção Dinâmica
de Áreas Heterogêneas de Cerrado na Chapada Diamantina, Bahia. Profa. Blandina F.
Viana.

PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARATER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO
CURSOS MINISTRADOS:
•

Cultivo de microalgas: 40 horas. Alunos de graduação e pós-graduação.

•

ACC - BIO 456 - Genética e Diversidade Huana - 68 horas.

PROJETOS/PROGRAMAS:
• Genética na prática Social. (Permanente)
• Programa de Educação Sexual - PROEDSEX. (Permanente)
• Genética em Articulação com a Sociedade (Permanente)
• Laboratório de Genética Humana e Mutagênese - em 2008 foram determinados 45 cariótipos,
realizadas extrações de DNA para teste do X-Frágil, orientação de 09 bolsistas, três estagiários
voluntários, uma monitora e um estagiário de conclusão de curso.

137

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008


Maricultura Familiar Solidária no Baixo sul baiano - MARSOL. Coordenador: Dr. Miguel da
Costa Accioly. Financiamento: CNPq. Governo do Estado da Bahia.



Implantação do Núcleo de Formação em Tecnologias Agroecológicas com foco na
agricultura familiar na comunidade de Nova Itapecirica, Itanagra/ba. Coordenador: Dra.
Josanídia Santana Lima. Financiamento: CNPq.
−

PROGRAMA PERMANENTE DE ATUALIZAÇÃO EM BIOLOGIA (PROPAB): a magia da água.
Coordenador: Dr. Eduardo Mendes da Silva.

−

Exposição do Museu de Zoologia na Semana de Ciência & Tecnologia - Museu UNEB 20 a 26 de outubro/2008.

−

“Os Animais das Nossas Praias” / Edital MCT/CNPq n.º 12/2006 / Projetos para Apoio
a Projetos de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia (em parceria com a
UEFS). / Processo: 553772/2006 - 6. Pesquisadora envolvida: Profa. Orane Falcão de
Souza Alves

COOPERAÇÃO/SEMINÁRIOS
•

Com instituições especializadas para pessoas com deficiência. (Permanente)

•

Seminário em Homenagem ao dia Internacional da Síndrome de Down no Instituto de BiologiaUFBA.

Seminários Novos e Velhos Saberes. Coordenação: Dr. Eduardo Mendes da Silva e Coordenação do
Curso de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento
SERVIÇOS:
•

Estudo de cariótipo - serviço gratuito para a comunidade.(Permanente).

•

ASSESSORIA EM BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA MOLECULAR - 40 horas (Permanente).

•

CIÊNCIA EM FOCO: UMA ABORDAGEM NA GENÉTICA E BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR - 60
horas. (Permanente).

•

Museu de Zoologia - Curadoria. Durante o período foram realizadas atividades de triagem,
identificação, catalogação e depósito de exemplares coletados para a ampliação do acervo
biológico do MZUFBA, bem como envio e recebimento de material biológico por empréstimo,
para desenvolvimento de pesquisas científicas.

EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE
• III SEMBIO - SEMANA DE BIOLOGIA Período: 17/08/08 a 22/08/08,
• Semana dos Polinizadores, promovido pela Rede Baiana de Polinizadores, com o apoio da UFBA setembro-2008

INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA
• Prof. CHARBEL NINO EL-HANI - Pesquisador Visitante, Universidade do Mar Egeu, Hermoupolis,
Syros, Grécia. Período: 05/09/08 a 06/10/08.
• Profa. LUCIANA VEIGA BARBOSA - Bolsista da Fundación Carolina. Programa de Movilidad de
docentes de Universidades Públicas Brasilenas - Período: 01 de deciembre 2008 - 28 de febrero
2008. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Inginieros Agrônomos.
Departamento de Biologia Vegetal.
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• Pós-doutoramento da Profa. Rejâne Maria Lira da Silva junto ao Museu de História Natural da
Universidade de Lisboa. 2008.
• Pós-doutoramento da Profa. Orane Falcão de Souza Alves no Programa de Pós-Graduação em
Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco.
H - CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE
• Convênio UFBA/Plantações Michelin LTDA, através dos Termos Aditivos referentes aos Projetos:
“Estudos Florísticos e Ecológicos das Briófitas da Reserva Ecológica das Plantações Michelin da Bahia
LTDA, Baixo Sul, Bahia, Brasil, coordenado pelo Prof. Dr. Cid José Passos Bastos.
" Dinâmica espacial da diversidade de polinizadores e flora associada: heterogeneidade de habitats
e conectividade funcional no Corredor da Mata Atlântica (CCM-BA)", coordenado pelo Prof. Dr.
Mauro RamalhoConvênio UFBA/Plantações Michelin LTDA (Dept. Botânica)
• Convênio UFBA/ CETREL S.A./FAPEX através do Projeto: “Estudo Temporal Interdisciplinar da
Vida Bentônica Oceânica sob a influência dos Emissários Submarinos da CETREL e da LYONDELL
(Ciclo 2008)”.
• Convênio UFBA/CODEBA/FUNDAÇÃO ADM através do Projeto: Programa de Monitoramento da
Dragagem de Manutenção do Porto Organizado de Salvador. 2008.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pós-Graduação:
Um dos problemas recorrentes que afetam a rotina e limitam a expansão das atividades do
Programa de Pós-Graduação é a limitação de espaço físico e infra-estrutura áudio-visual. Para
oferecer as disciplinas regulares ano de 2008, com a implantação efetiva do Mestrado, as disciplinas
tiveram que ser ministradas no Labão e nas dependências do MZUFBA, pois não existiam mais salas
disponíveis no Planejamento de Salas e Anfiteatros do IBIO.
Além disso, falta uma sala adequada para as secretárias da pós-graduação trabalhar. Com dois
programas de pós-graduação no Instituto naturalmente aumenta a demanda ao núcleo
administrativo/acadêmico.
Produção Científica
Trabalhos publicados no período
- Departamento da Botânica: 14
- Departamento de Zoologia: 13
- Departamento de Biologia Geral : 22
Livros e/ou Capítulos de livros
- Departamento da Botânica: sem informação
- Departamento de Zoologia: 11
- Departamento de Biologia Geral : 03
Trabalhos apresentados em congresso
- Departamento da Botânica: sem informação
- Departamento Zoologia: 21
- Departamento de Biologia Geral : 17
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.
COLEGIADO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO:
• Ampliação das parcerias e convênios para fins de estágio curricular, com vistas a inserção cada vez
maior dos estudantes em experiências relativas ao campo de trabalho do biólogo; Sistematização
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dos dados documentais do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, bem como da interação
deste órgão com os Departamentos envolvidos no curso, de modo a otimizar as condições de
atendimento aos critérios de avaliação do MEC. Em termos do projeto e de planejamento
pedagógico, manter o acompanhamento sistemático dos ajustes curriculares.
• Implementação das ações assumidas para o alcance das metas do REUNI com o oferecimento de
componentes curriculares aos cursos noturnos - Ciências Biológicas e Farmácia - e à ampliação de
vagas dos cursos regulares - Veterinária, Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Fonoaudiologia.
COLEGIADOS DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO:
• Fomento ao acolhimento de bolsistas de pós-doc.
• Ampliação da cooperação inter-intitucional.
• Ampliação de convênios com instituições de pesquisa nacionais e internacionais
• Aumento da produção científica do corpo docente e discente.
• Implantação do Programa de Mestrado em Genética.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO
METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008


Implantação e Inauguração da PAREDE GALERIA-Finalidade de exposição de artes plástica.



Criação de uma disciplina, ou de um projeto de extensão, ou outra forma ainda a ser
gerada, acerca do que vem sendo denominado pela Escola de Música (EMUS) da UFBA de
“Arquivologia musical”.



Ajustes finais e prosseguimento da tramitação do projeto de Reformulação Curricular do
Curso de arquivologia para sua implementação em 2009.1.



Organização de Oficina Visual, num primeiro momento, seguida de seminário sobre
Preservação de documentação e de Imagem em Movimento.



Apoio e participação na semana do Arquivista de 2008.



Apoio e participação no XII ENARQ- Encontro Nacional de estudantes de Arquivologia que
acontecerá em Salvador em 2008.



Publicação de coletânea de legislação pelo Colegiado de Arquivologia no ano de 2007, para
ofertar aos calouros de 2008.1.



Comemorações dos 10 anos do ICI, que coincide com os 10 anos da criação do Curso de
Arquivologia e do Curso de mestrado.



Participação na Recepção Calorosa 2008.1



Continuar intensificando os contatos com outras universidades brasileiras e estrangeiras e
outras instituições para a celebração de convênios e parcerias.



Agilizar ações para melhoria da biblioteca do ICI e dos arquivos da Unidade.



Manutenção do prédio do ICI/ Ondina instalando os laboratórios já institucionalizados,
através da implantação do Núcleo de Laboratórios.



Estudos para implantação do Doutorado.
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AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS
Em referências as metas definidas para 2008, acima especificadas foram alcançadas as definidas
como alínea a, c, d, e f,g,h,i,j,k(em parte)l (em parte) e m.
Para implementação das metas foi decisiva a participação e apoio dos órgãos e da Reitoria da UFBA,
da VICE-REITORIA, DA PROPLAD, DA PROGRAD, CÂMARA DE GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO e
PRPPG, a Assessoria Internacional, além do apoio incondicional da FAPESB.
A participação dos docentes, dos coordenadores dos colegiados de Arquivologia, Biblioteconomia da
Pós-graduação dos chefes de Departamento, coordenadores da Biblioteca e dos laboratórios do ICI é
um dos destaques para alcance das metas, que teve participação de toda comunidade do ICI, dos
funcionários e dos discentes que sempre atendem as solicitações e participam das atividades.
Destacamos aqui a meta referente ao ENEARQ, coordenada pelos alunos com o apoio de professores
que se dedicaram ao desenvolvimento do Encontro Estudantil.
A Oficina visual, teve participação esperada. O seminário previsto foi inserido no VIII CINFORM, que
focalizou o tema referente ao acervo de som e imagem em movimento.
Para a meta Comemorações dos 10 anos do ICI, que coincide com os 10 anos da criação do Curso de
Arquivologia e do curso de mestrado (alínea h foi possível com a ajuda incondicional da Reitoria e
da FAPESB, que financiou a vinda de professores da França, de Santa Catarina, São Paulo. E todo
material gráfico. Também a Petrobrás que concedeu apoio logístico. No mesmo dia foi inaugurada a
PAREDE GALERIA . A presença do Reitor da UFBA,foi muito importante em todas as fases da
comemoração.
As alíneas k e l respectivamente,respectivamente Agilizar ações para melhoria da biblioteca do ICI e
dos arquivos da Unidade e Manutenção do prédio do ICI/Ondina instalando os demais laboratórios já
institucionalizados, foram desenvolvidas em parte porque não foi possível a conclusão devido à falta
de recursos para compra de equipamentos e material permanente, como por exemplo os
mobiliários. Também devido ao não repasse dos recursos de emenda parlamentar previsto para
2008. Foi mantido contato com o Departamento de decoração da Escola de Belas Artes para
desenvolvimento de um projeto para a Biblioteca, este trabalho foi feito pelos alunos do curso de
decoração com a coordenação da professora e chefe do Departamento da Unidade.
Quanto aos arquivos do ICI, através de bolsa da Pró- Reitoria Estudantil foi possível iniciar.
Entretanto falta muito para concluir, inclusive os arquivos necessários para guarda de documentos.
Um problema grave é a falta de funcionários técnico- administrativo, em toda unidade só contamos
com oito funcionários. Através do Programa Reuni estamos na espera da contratação de mais três
funcionários.
O curso de doutorado foi aprovado na Câmara de pós -Graduação e já foi encaminhado para a
CAPES, para apreciação.

Ações previstas e não implementadas:
Criação de uma disciplina, ou de um projeto de extensão, ou outra forma ainda a ser gerada, acerca
do que vem sendo denominado pela Escola de Música (EMUS) da UFBA de Arquivologia musical. O
estudo ainda está em andamento.

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


Reestruturação curricular dos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia e revisões de
resoluções do Colegiado e regulamento de estágio;



Qualificação docente - doutorado e pós-doutorado, com conseqüente aumento do número
de professores no quadro da pós-graduação;



Ampliação do quadro de professores através de Concurso Público;



Participação no Programa REUNI;
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Criação do curso noturno de Arquivologia, ampliando vagas discentes;



Participação na Calorosa da UFBA, para divulgação dos cursos oferecidos pela unidade;



Projeto de implantação do curso do doutorado, aprovado pela Câmara de Pós-graduação
da UFBA;



Convênios de cooperação com Universidades nacionais e internacionais para intercambio
de alunos e desenvolvimento de projetos;



Palestras aberta a comunidade: proferidas por docentes externos, para Graduação e Pós
Graduação (Entidades convidadas: Internacionais: Université de NICE- França;
Universidade do Porto- Portugal; Nacionais: UFSC; UFSCar; Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia- IBICT);



Curso de especialização em Engenharia e Gestão do conhecimento: Inteligência
Empresarial: duas turmas: uma para profissionais graduados em áreas diversas e uma para
oficiais da Policia Militar;



Busca de ações em parcerias, com empresas, com o terceiro setor, institutos de pesquisas,
universidades nacionais e estrangeiras, estabelecendo alianças estratégicas e pesquisas
cooperativas.

DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO


Criação do Curso Noturno de Arquivologia, com 45 vagas.



Apresentação pública dos TCC, submetidos a Comissões julgadoras, em 2008, que
enriqueceu o curso de graduação em Arquivologia, deixando um sentimento de
aperfeiçoamento e aprimoramento do curso, nos seus dez anos de implantação.



Participação de dois professores na coletânea dos melhores trabalhos apresentados no VII e
IX ENANCIB, Selecionados pelos participantes do GT3 da ANCIB, durante evento em São
Paulo.



Promoção de Curso de especialização, que há mais de 15 anos não era oferecido na
Unidade. O Curso em Engenharia e Gestão do conhecimento: Inteligência Empresarial, tem
duas turmas em andamento e com uma grande procura.Uma das turmas é formada por
profissionais graduados em áreas diversas do conhecimento e a segunda é formada de
oficiais da Policia Militar.



Participação do ICI no Conselho Nacional de Arquivo- CONARQ, órgão da Casa Civil da
Presidência da República , como membro efetivo. O destaque é principalmente por ser a
UFBA a única Universidade Federal que tem assento no Conselho.



Bolsas Capes para Mestrandos em 2008: 07 (sete).



Bolsa CNPq para Mestrandos em 2008: 01 (uma).



Publicações Docentes, Participações em Bancas Examinadoras em várias Universidades
Federais e na UFBA, Participações como Pareceristas Ad Hoc em Comitês Científicos de
Eventos e de Periódicos Científicos: constantes dos respectivos Currículos Lattes e dos
Relatórios Anuais dos Departamentos de lotação dos professores.



Realização de concurso pùblico para o curso noturno de Arquivologia, através do Programa
Reuni.



Destaca-se também a procura em melhorar as condições dos Diretórios Acadêmicos,
implantando rede, compra de equipamentos, implantação de linha telefônica.



Desenvolveu-se várias reuniões com a Assessoria de Planejamento Administrativo e Físico da
UFBA para o desenvolvimento da planta arquitetônica do novo prédio do ICIi, no campus de
Ondina. Como resultado foi entregue pela Assessoria a planta do projeto arqutetônico.
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Aprovação do projeto Baia e Baie, Bom dia!... De um Costa a Outra (D'um Rivage à l' Autre,
pelo Comitê misto composto pelo Ministério da Cultura, no Brasil e Ministères France para
participação nas comemorações do Ano da França no Brasil 2009, juntamentwe com a
Université de Nice.

PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA
O ICI intensifica a cada ano os projetos de pesquisa, registrados no SIDOC/UFBA, com bolsa PIBIC, e
do Permanecer. A qualificação docente permite aumento crescente de projetos apoiados pelo PIBIC,
UFBA e pela FAPESB, intensificando a inserção da graduação nos projetos de pesquisa.
Destaca-se este ano o “projeto história da UFBA”, com dois subprojetos: Elementos de Informação
para a história da Ufba e a história da UFBA, um passeio através da memória dos reitores.
Este projeto foi solicitado ao ICI pela reitoria da UFBA, fazendo parte das comemorações dos 60
anos da Universidade, com a participação de todas as Unidades de Ensino da UFBA e órgãos
suplementares.
PROJETO DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO
Vários projetos de extensão estão em desenvolvimento, entretanto destaca-se o projeto “Livro
Livre Salvador” como o mais relevante para o ICI, no ano de 2008. O destaque é dado pela sua
abrangência, é itinerante e várias comunidades de baixa renda, e bairros variados de Salvador são
visitados pelo projeto com a participação de várias entidades do estado da Bahia, pública e privada.
EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE
a) I Fórum Baiano em Ciência da Informação, em comemoração aos 10 anos do ICI, dez anos de
implantação do Mestrado em Ciência da Informação e do Curso de Arquivologia. Promoção ICI/UFBA
e Université de NICE -Fr.(março). Foi também lançado o projeto Livro Livre Salvador,na Praça do
Campo Grande, fazendo parte das comemorações dos dez anos do ICI.
a. IX CINFORM- Encontro Nacional de Ciência da Informação, Promoção ICI (junho)
b. SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS. Promoção ICI (setembro)
c. MEDINFORM 2008 -Colóquio Internacional "A medicina na era da Informação”. Promoção ICI/
FAMED/ Universidade do Porto. (set/out.)
d. XII ENEARQ- Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia. Promoção DA de Arquivologia
do ICI.
INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA
Intercambio de professores com colaboração em pesquisa: Universidad de León- Espanha; Université
de Nice -França ; Universidade do Porto- Portugal, Universidade do Texas- EUA.
O programa de intercâmbio pode incluir estudantes de graduação e pós-graduação; professores,
pesquisadores e pessoal técnico e administrativo de nível superior.
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE
Foi assinado convênio com Universidades estrangeiras, através da Assessoria Internacional da UFBA,
como objeto desenvolver programa de Intercâmbio e Cooperação em todas as áreas acadêmicas
oferecidas pelas Universidades. Incluindo programa de intercâmbio
Convênios assinados em 2008; Universidad de León-Espanha; Université de Nice-França;
Universidade do Porto- Portugal.
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Na área estadual assinamos convênios e contrato , através da Coordenadoria de Convênios e
Contratos da UFBA:
-com a Polícia Militar, para a realização de Curso de Especialização em Engenharia e Gestão do
Conhecimento e Inteligência Empresarial.
- com a Fundação Pedro Calmon;-Instituto Anísio Teixeira e com o Colégio Antonio Vieira para
desenvolvimento de projetos de pesquisa e cooperação técnica.
Convênio com a FAMED-Faculdade de Medicina referente a conservação e preservação do acervo
daquela faculdade, com a participação de alunos e professores de ambas unidades.

PREMIAÇÕES RECEBIDAS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE


Premio PIBIC de pesquisa e de publicação.



Premio de melhor dissertação de mestrado em Ciência da Informação, no Brasil, "Cidade,
informação, internet e política: uma análise dos sites governamentais de serviços públicos
da Cidade de Salvador", Premio concedido pela Associação Nacional de Pós -Graduação em
CI, durante o IX ENANCIB, São Paulo entre 28/09 e 01/10/2008.Defesa em 2007, no
programa de Pós -Graduação- POSICI.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Relação das Dissertações Defendidas em 2008
ALMEIDA, Maria da Graça Gomes. O papel do profissional da informação bibliotecário no apoio à
prática da medicina baseada em evidências: olhares convergentes entre profissões em Salvador.
2008. ... f. Mestrado (Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. Orientadora: Profa. Dra. Kátia de Carvalho.
CASTRO, Maura Icléa Cardoso de. Contribuição dos egressos do programa de Pós-Graduação em
Ciência da informação/UFBA para a consolidação e visibilidade da Ciência da Informação. 2008.
... f. Mestrado (Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. Orientadora: Profa. Dra. Aida Varela Varela.
COELHO, Marlene Morbeck. Competência informacional no ambiente de trabalho: percepção do
bibliotecário de órgão público. 2008. ... f. Mestrado (Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto
de Ciência da Informação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. Orientadora: Profa. Dra.
Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras Gomes.
LEITE, Martinho de Souza. A interação humano-computador e a informação no contexto social de
inclusão digital. 2008. ... f. Mestrado (Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da
Informação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. Orientadora: Profa. Dra. Lídia Maria
Batista Brandão Toutain.
OLIVEIRA, Albano Souza. Horizonte compreensivo da biblioteca digital do pesquisador. 2008. ... f.
Mestrado (Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação, Universidade
Federal da Bahia, Salvador, 2008. Orientadora: Profa. Dra. Ângela Maria Barreto.
OLIVEIRA, Maria Dulce Paradella Matos de. Acesso e uso da informação em telecentros: um estudo
em comunidades carentes de Salvador. 2008. ...f. Mestrado (Mestrado em Ciência da Informação) Instituto de Ciência da Informação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. Orientadora:
Profa. Dra. Ângela Maria Barreto.
PEDROSA, Robert Barrêto. O propagandista de produtos farmacêuticos como agente de
informação: estudo de caso com ginecologistas e obstetras de Salvador e Região Metropolitana.
2008. ... f. Mestrado (Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. Orientadora: Profa. Dra. Zeny Duarte.

144

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008
PERES, Ricardo Luís Rodrigues. O estudante universitário e a recuperação da informação na
internet. 2008. ... f. Mestrado (Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da
Informação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. Orientadora: Profa. Dra. Aida Varela
Varela.
REIS, Marivaldina Bulcão. Biblioteca universitária pública e a disseminação de informação. 2008.
... f. Mestrado (Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. Orientadora: Profa. Dra. Kátia de Carvalho.
RODRIGUES, Katia de Oliveira. Mudanças nas práticas de desenvolvimento de coleções de
periódicos científicos nas bibliotecas universitárias brasileiras. 2008. ... f. Mestrado (Mestrado em
Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação, Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 2008. Orientadora: Profa. Dra. Nanci Elizabeth Oddone.
SOUZA, Alan Araújo Monteiro de. A influência da cultura organizacional no gerenciamento
eletrônico de documentos: o caso da Diretoria Jurídica do Banco do Brasil. 2008. ... f. Mestrado
(Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação, Universidade Federal da
Bahia, Salvador, 2008. Orientadora: Profa. Dra. Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras Gomes.
SZABO, Inácio. Comunidades virtuais de conhecimento: informação e inteligência coletiva no
ciberespaço. 2008. ... f. Mestrado (Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da
Informação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. Orientador: Prof. Dr.Rubens Ribeiro
Gonçalves da Silva.
VELASCO, Juliana Oliveira. O uso do livro eletrônico na prática científica. 2008. ... f. Mestrado
(Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação, Universidade Federal da
Bahia, Salvador, 2008. Orientadora: Profa. Dra. Nanci Elizabeth Oddone.
PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009















Início das obras da nova sede do ICI;
Organização do acervo Arquivístico do ICI;
Implementação da Biblioteca e do Núcleo de Laboratórios, com destaque para os
laboratórios de Higienização, digitalização e preservação;
Realização do simpósio Internacional memória social e meios de armazenamento em
parceria com o GOETHE- INSTITUT;
Implantação do doutorado em Ciência da Informação;
Programa estratégico de Desenvolvimento de PEssoas , tomando por base o Programa
estratégico de Quali processo e modernização de gestão, da PRODEP- busca de eficácia
administrativa, através da modernização dos processos de trabalho e da valorização e
capacitação das pessoas. A meta é tornar o ambiente de trabalho agradável e estimulante
para desenvolvuiimento da criatividade e autonomia dos servidores;
Oferecer apoio social aos estudantes do ICI, de acordo com os programas da UFBA. Estimular
a busca de bolsa e estágio par os alunos da graduação e da p[ós -graduação, através de
programas de ações afirmativas;
Inserção de alunos em programas como o de Monitoria, Pesquisa, visando participação ativa
melhoria do ensino e da convivência;
Dar Condição de melhoria á sala do Diretório Acadêmico de Biblioteconomia e Arquivologia;
Incentivar e apoiar a Educação continuada de profesores , através da busca de convênios e
de recursos para financiamento;
Propiciar melhoria das condições de trabalho, ,propocionando salas individuais,
devidamente equipadas, visando a permanência dos docentes no ambiente de trabalho,
desta forma, tendo maior participação dos mesmos na gestão do ICI;
Participação ativa no Ano da França no Brasil, programa do Governo Federal com
participação da UFBa. O ICI juntamente com a Université de Nice desenvolveu o projeto
Baia e Baie, Bom dia!...
De uma Costa a Outra (D'un Rivage à l' Autre).

145

Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2008

INSTITUTO DE FÍSICA
O relato das atividades realizadas no ano de 2008 não pode prescindir do fato de que as
universidades federais vivem, no atual momento, processo de crescimento pela implantação efetiva
do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. Na UFBA, como é
comum ocorrer em processos de transformação, a implantação do REUNI não foi realizada sem
embates. Alguns resultados desse processo podem ser citados: definições acerca do Plano Diretor da
Universidade e da construção de novos prédios, entre os quais uma biblioteca setorial para a Física,
Química, Matemática e Geociências; criação de novos cursos, entre os quais os Bacharelados
Interdisciplinares, com um substancial aumento do número de vagas para ingressos de estudantes;
criação de novas unidades acadêmicas; abertura e realização de concursos para docentes, tendo o
IFUFBA efetivado cinco novos docentes e encaminhado processo de transferência (redistribuição)
para a UFBA de outros dois. Além disso, está previsto para o início de 2009 a realização de mais três
concursos docentes, para substituição de docentes do quadro temporário.
É importante ressaltar que, nesse processo de expansão, embora se tenha avançado em definições
nos planos acadêmico e institucional, muitas questões permanecem indefinidas: papel das
fundações de apoio e seu relacionamento com a universidade; revisão do Estatuto e elaboração da
Regimento da UFBA, dentre outros. Destaque-se, ainda, o papel ativo da representação do IFUFBA
nos conselhos superiores da universidade, em comissões temáticas e em discussões setoriais.
Principais atividades realizadas em 2008
Entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no período merecem destaque:
Ensino de Graduação e Pós-graduação
•

Compromisso da Congregação do IFUFBA de encaminhar à Câmara de Ensino de Graduação,
durante o ano de 2009, proposta de reestruturação curricular dos cursos de física
objetivando a criação da modalidade bacharelado no turno noturno, e a expansão de vagas
anuais nos cursos de Física para 180 alunos, 90 em cada turno, com ingresso semestral;

•

Crescimento dos cursos de pós-graduação com o ingresso de novas turmas, particularmente
no Doutorado em Física;

•

Participação no Programa PIBID em conjunto com os Institutos de Química e Matemática de
formação de professores licenciados;

•

Homenagem ao Curso de Pós-Graduação em Física durante Encontro de Físicos do NorteNordeste;

Atividades de Extensão
•

Participação na organização do 1° Encontro de Físicos da Bahia, realizado em Ilhéus em
Julho/2008;

•

Participação institucional no Programa Permanecer com 10 bolsistas;

•

Organização e realização da Olimpíada Brasileira de Física-2008 no Estado.

Atividades de Pesquisa
•

Na pesquisa, foi dada continuidade aos planos de trabalho e à publicação de resultados em
revistas especializadas nacionais e internacionais; docentes do IFUFBA participaram de
vários eventos (com ampla participação de estudantes de graduação e pós-graduação) e, em
particular, da organização do 9th International Conference on the Structure of Surfaces,
realizado em Salvador entre os dias 3-8/8/2008;

•

Continuação das atividades de iniciação científica;
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•

Continuidade das ações no sentido da implantação efetiva do Projeto Multi-Usuário de
Microscopia Eletrônica e da iniciativa de criação do Laboratório de Espectroscopia Atômica e
Molecular.

No plano administrativo foram realizadas ações de manutenção básica e de readaptação de espaços
em vista de novas atividades. Ressalte-se que as instalações físicas do Instituto de Física, com mais
de 40 anos de uso, estão em processo de acentuada deterioração exigindo uma revisão completa.
Ademais, a ampliação das atividades didáticas oriundas do Programa REUNI, em particular aquelas
de natureza experimental, exige a ampliação do espaço físico da instituição.

INSTITUTO DE LETRAS
METAS DEFINIDAS PARA O ANO DE 2008
Para o ano de 2008, foram traçadas algumas metas, tanto para o setor administrativo como para o
setor acadêmico.
No que tange ao primeiro, pretendeu-se melhorar as condições de trabalho, procurando-se
aproveitar os espaços existentes, com a troca de móveis por outros mais adequados, aquisição de
computadores, impressoras, além da climatização do ambiente de trabalho. Além disso, como
preparação para a instalação do Curso de Graduação noturno foram tomadas providências, no
sentido de melhorar as condições de iluminação do entorno do Instituto, com a colocação de postes
e de holofotes nas paredes externas do prédio.
Quanto ao setor acadêmico, no primeiro semestre, foi indicada pela Congregação uma Comissão
para elaborar o Projeto Pedagógico dos Cursos noturnos de Letras, assim como das disciplinas a
serem oferecidas por este Instituto para os Bacharelados Interdisciplinares (BIs), a serem
implementados no ano de 2009. Outra meta almejada foi a reestruturação do Programa de PósGraduação em Letras, com a finalidade de melhor consolidar o Curso de Pós-graduação. Assim, foi
aprovado, em reunião de 27 de novembro de 2008, o desmembramento do PPGLL em dois novos
programas: Língua e Cultura e Literatura e Cultura. Os projetos já foram encaminhados à PRPPG.
Outra meta alcançada foi a elaboração de proposta de um Doutorado Interinstitucional com a
UNIOESTE (PR), o que foi realizado através do Edital Novas Fronteiras, encaminhado à CAPES em 14
de novembro de 2008. Outra meta definida foi dar continuidade à interiorização da Pós-graduação,
tendo-se levado o Curso de Especialização para várias cidades interioranas. Também pretendeu-se
apoiar e incentivar os Grupos e Núcleos de Pesquisa e o desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e
da Extensão nos níveis da Graduação e da Pós-Graduação.
AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS
Foram realizadas várias obras para melhoria das condições de trabalho dos professores e dos
técnico-administrativos do Instituto de Letras. Foram adquiridos armários, computadores,
impressoras e aparelhos de ar condicionado para salas do primeiro e do terceiro pavimentos.
No que se refere ao setor acadêmico, discutiu-se muito a respeito da implantação do Curso de
Graduação noturno.
Para o cumprimento da reestruturação do Programa de Pós-Graduação em Letras, foi revista toda a
estrutura do PPGLL, mantendo-se as áreas de conhecimento consideradas de excelência dentro do
mesmo: Lingüística Histórica e Teorias e Crítica da Literatura e da Cultura, os núcleos da nova
proposta. Quanto à área Descrição e Análise Lingüísticas, foi reanalisada e passou a integrar cada
um dos novos programas.
Para a implementação do Projeto DINTER com a UNIOESTE, foi montado um programa para ser
aplicado fora da sede, a partir de 2009 e encaminhado à CAPES em novembro de 2008. Quanto à
interiorização do Curso de Pós-graduação, desde 2002, a cada ano, se tem oferecido uma turma em
uma cidade do interior. Já aconteceu em Itaberaba, em Santo Antônio de Jesus, em Valença, São
Félix e, em 2008, este Curso foi oferecido em Amargosa. Vale salientar que tem havido muita
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aceitação não apenas na cidade onde o Curso é ministrado, mas também nas diversas comunidades e
regiões circumvizinhas àquela cidade e que, para a realização do referido curso no interior, tem-se
contado com o apoio dos prefeitos locais e de outras pessoas da comunidade. No momento atual, foi
aprovada a oferta deste Curso de Especialização para os professores da Rede Estadual, na cidade de
Jequié, contando com o patrocínio do Instituto Anísio Teixeira (IAT).
AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
Graduação
Curso de LIBRAS: será oferecida mais uma turma do Curso Letras-Libras para o ano de 2009.
Novo currículo do Curso de Letras: na implementação do novo currículo do Curso de Letras, no final
de cada semestre, têm-se realizado as oficinas de produção de textos.
Objetivando oferecer melhores condições de atendimento aos discentes do Instituto de Letras, com
recursos de uma verba da bancada federal, assim como dos Cursos de Extensão (na FAPEX), já foi
realizada licitação para iniciar-se a obra de reforma e ampliação do prédio do Instituto dentro de
poucos dias.
Também com recursos dos Cursos de Extensão, foram adquiridos equipamentos (aparelhos de DVD,
gravadores, Multimídia etc.), para a melhoria do ensino.
Pós-Graduação
Deu-se continuidade ao Programa de Estágio Docente estendido para todos os bolsistas do PPGLL,
não apenas para os CAPES- DS.
No final do ano de 2008, deu-se nova expansão do Curso de Especialização em Estudos Lingüísticos e
Literários, com a aprovação de novas turmas: uma em Salvador e uma em Jequié, ambas com o
apoio do IAT.
O Programa de Pós-Graduação vem buscando, permanentemente: (1) uma melhor integração entre
seus níveis, atividades e integrantes (entre ensino e pesquisa, entre orientando e orientador, entre
a Pós-Graduação e a Graduação); (2) o aperfeiçoamento de sua estrutura curricular, tendo como
horizonte a revisão da disciplinaridade tradicional e institucionalizada e a crescente prática inter e
transdisciplinar; (3) proposição de áreas, linhas de pesquisa e disciplinas estreitamente derivadas
das atividades de investigação mais sedimentadas e produtivas, desenvolvidas pelo corpo docente
permanente do Curso e pelos seus discentes. Durante os dois semestres de 2008, foram convidados
vários professores de Universidades brasileiras e estrangeiras para a realização de conferências,
palestras e cursos na Pós-graduação do Instituto de Letras.
Destaques em relação ao ensino de graduação e de pós-graduação
Graduação



Implantação e operacionalização do novo Curso noturno de Letras.
Implantação do Curso de LIBRAS.

Realização do SEPesq - Seminário Estudantil de Pesquisa, destinado à apresentação de projetos de
investigação e dos resultados alcançados pelas pesquisas dos estudantes de Graduação e de PósGraduação do ILUFBA.
Pós-Graduação
Credenciamento de novos docentes para o PPGLL do Instituto de Letras.
Realização de conferências com a participação de Professores de outras Universidades nacionais e
estrangeiras. O maior destaque no ensino da Pós-Graduação, com reflexos na Graduação, em
especial na preparação de bolsistas de Iniciação Científica, foi a manutenção do convite feito à
Profa Dra Cláudia Neiva de Matos pela Profa Dra Doralice Alcoforado. A permanência da referida
professora, junto ao Grupo de Pesquisa em Literatura Popular, preencheu uma lacuna deixada pelo
falecimento da Profa Doralice Alcoforado. Assim, a Professora Visitante ministrou parte da disciplina
para a qual fora convidada e participou das discussões do grupo de pesquisa. Outra importante
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atividade foi a presença do Prof. Dr. Michael Ferreira (Washington University) que participou da
disciplina Seminários Avançados I e fez um treinamento intensivo com estudantes de graduação para
informatização de dados.

Principais projetos de pesquisa
Linhas de pesquisa e projetos distribuídos por Departamento
(1) Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras:
Linha: Crítica textual
Projetos: Crítica textual e a gramática estilística do autor
Edição de textos portugueses quinhentistas da literatura de viagens
Edição semidiplomática de textos notariais dos séculos XVIII e XIX
Teorias Críticas de Literatura Comparada na América Latina
Linha: Estudos de teorias e representações literárias e culturais
Projetos: Jogos de cenas: a representação do amor no século XX
O escritor e seus múltiplos: migrações
Projeto integrado: Século XX: narrativas de expressão portuguesa e italiana:
A produção de Ruy Espinheira Filho e de Milton Hatoum
A produção de Silviano Santiago, Affonso Romano de Sant'Anna e Cleise Furtado Mendes
A produção de Judith Grossmann e de Maria da Conceição Paranhos
O intelectual e a formação teórica da pesquisa literária nas Instituições de Ensino Superior
Linha: Mudanças lingüísticas na România
Projetos: Estudo diacrônico de fenômenos lingüísticos da România: fase II
Estudos em Lexicografia Românica
A língua nos anos 500
Estudos em Semântica
Processos de gramaticalização
Linha: Perspectivas teóricas na análise da linguagem
Núcleo de Pesquisa e Capacitação em Produção e Compreensão Textual (NUPEC)
Núcleo de Pesquisa do Discurso (NUPED)
Descrição e análise lingüística
Discurso e texto
Estudos gramaticais
Edição Modernizada do Dietário do Mosteiro de São Bento da Bahia: atualização ortográfica,
adequação sintática e vocabulário comentado.
Dietário do Mosteiro de São Bento da Bahia, volumes 1 e 2: edições e estudo filológico
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(2) Departamento de Letras Vernáculas:
Linha: Constituição Histórica do Português
Projetos: Programa para a História da Língua Portuguesa (PROHPOR)
Banco informatizado de textos do Programa para a História da Língua Portuguesa
GRAM - Aspectos da gramaticalização na história do português
Linha: Documentos da Memória Cultural
Projetos: Sob o signo da Comunidade. Imagens identitárias e relacionais nas culturas de língua
portuguesa contemporâneas: lusofonia, interlocução, alteridade. Fase I - Brasil/Bahia - Portugal Angola - Moçambique, no 1622
Projetos: Memórias da Crítica
DEPARC: Dicionário Etimológico do Português Arcaico
Linha: Diversidade Lingüística no Brasil - DIVERSITAS
Projetos: Atlas Lingüístico do Brasil - Projeto ALIB
Estudo da Norma Lingüística Urbana Culta
Estudo da Variação Lingüística em Tempo Real
Vertentes do Português Rural da Região da Bahia e Sergipe
Formação de professores indígenas: língua, escrita e (re)construção de identidades étnicas/ Etapa III
Linha: Aquisição e Ensino do Português como Língua Materna
Projeto: Programa de Estudos sobre a Aquisição do Português como Língua Materna - PROAEP
Linha: Documentos da Memória Cultural
Projetos: Etnicidades: entre a cidade letrada e a rua (Integrado ao Projeto Resgates da memória
cultural: acervos, imagens, etnicidades
Projeto: EtniCidades: escritores/as e intelectuais negros/as no Brasil
Programa de Estudo e Pesquisa da Literatura Popular
Projeto: Bahia: cadinho de culturas orais (PEPLP)
Projeto: Culturas de língua portuguesa, investimentos transnacionais e embates da póscolonialidade: iniciativas editoriais de recepção e circulação da produção cultural africana no Brasil,
em tempos globalizados.
(3) Departamento de Letras Germânicas:
Linha: Língua Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução
Projetos: Recortes Interculturais na Sala de Aula de Línguas
NUPEC - Núcleo de Pesquisa e Capacitação em Produção e Compreensão Textual
(interdepartamental)
Linha: Documentos da Memória Cultural
Projeto: Literatura e Crítica Genética, interinstitucional com a UFM
Projeto: A Literatura Pós-Colonial Caribenha de Língua Inglesa
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Linha: Língua Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução
Projeto: Novos Rumos das Literaturas Anglo-Germânicas
Projeto: Signos verbais e não-verbais sob a perspectiva da Crítica Genética
Linha:

Língua Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução

Projeto: Lingüística Aplicada à Tradução do Inglês e do Alemão (PLAT)
Projeto: Tradução, Mídia, Audiodescrição e Dança - TRAMADAN
Projeto: Tradução e Mídia - TRAM 2004
Projeto: Tradução do alemão para o português do acervo do Consulado Alemão.
Projeto: Processo de criação em literatura e tradução inter-artes
Projeto: Tradução intersemiótica através da Paródia.
Projeto: São Bernardo: interculturalidade e intersemiótica
Projeto: Shakespeare passeia pela contemporaneidade.
Projeto: Shakespeare vai ao cinema contemporâneo.
Linha:

Documentos da Memória Cultural

Projeto: Representações Intersemióticas em Oficinas de Escrita
Projeto: Inglês instrumental para negócios
Projeto: Audiodescrição: promovendo a acessibilidade dos cegos brasileiros ao audiovisual
Projeto: Da Irlanda para o Brasil: Textos críticos - Convênio USP/ UFBA.
Linha: Escrita Estrangeira: Ensino-aprendizagem e Tradução
Projeto: Especialização em Língua e Literatura Alemã
(4) Departamento de Letras Românicas:
Projeto: Lingüística Aplicada ao Ensino/Aprendizagem de Línguas Românicas
Projeto: Espaço Público e Cidadania
Projeto: Espaço Público, Identidades e Mídia
Projeto: A hora e a vez dos quadrinhos: uma abordagem sócio-pragmática
Projeto: Diccionario de Locuciones para la enseñanza del español.
Projeto: Fraseografia teórica y práctica. Bases para la elaboración de un Diccionario de Locuciones.

Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão
(1) Departamento de Letras Vernáculas:
- Programa de Pesquisa, Ensino e Extensão - ProPEEP: envolve projetos de extensão voltados para
duas modalidades: Português como língua materna e Português como língua estrangeira.
Coordenadora: Profa Dra Iracema Luíza de Souza.
Como o ProPEEP é um Posto Aplicador do Exame CELPE-Bras, atende, a cada semestre, cerca de 50
candidatos nos períodos de inscrição (fevereiro a março e agosto a setembro).
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(2) Departamento de Letras Germânicas:
- Núcleo de Extensão de Letras Germânicas (NELG) - em sete anos, o Núcleo de Extensão tem aliado
qualidade e comprometimento educacional a um projeto permanente que reúne mais de 2.000 (dois
mil) alunos da UFBA e da comunidade em geral por semestre. O NELG oferece 6 (seis) semestres
letivos de cursos de inglês e alemão básico para a comunidade em geral.
- Centro de Estudos Anglo-Germânicos (CEAG) - apesar de ter sido criado em 2003, o Centro de
Estudos Anglo-Germânicos já oferece 15 atividades gratuitas e não-gratuitas permanentes, orienta 8
alunos de graduação em projetos de pesquisa acadêmica, e aloja uma Biblioteca III, com mais de
2.500 exemplares em inglês e alemão, distribuídos em livros, fitas cassete, revistas e jornais da área
de metodologia e aprendizado de inglês e fitas de vídeo.
- Centro de Estudos e Ensino de Inglês para Fins Específicos (CEIFE) - destina-se à pesquisa e ao
estudo das práticas pedagógicas voltadas ao ensino de inglês como língua estrangeira, para suprir as
necessidades lingüísticas imediatas do aprendiz relativas às quatro habilidades básicas: ouvir, falar,
ler e escrever. Foram oferecidos os seguintes Cursos: “Preparação para a conversação”, “Estratégias
de Leitura”, “Metodologia para o Ensino do Inglês”, “Metodologia II”, “Estratégias de Aprendizagem
em Línguas Estrangeiras” e “Conversation Light”.
(3) Departamento de Letras Românicas:
- Curso de Extensão em Língua Francesa (CELF) - funciona desde 1996. Atualmente tem como
Coordenador o Prof Dr. Sérgio Cerqueda, do Departamento de Letras Românicas do Instituto de
Letras da Universidade Federal da Bahia.
- Centro de Extensão de Espanhol (CEE) - trata-se de um conjunto de atividades de extensão
universitária do Departamento de Letras Românicas do Instituto de Letras da UFBA, sob a
Coordenação da Profa Iára Lobo. Tem como objetivo atender à comunidade interna e externa da
UFBA que buscam cursos de espanhol, capazes de responder às exigências da realidade brasileira
contemporânea.
- Curso de Francês Instrumental - Relações Internacionais (FIRI) - para alunos da Faculdade de
Administração da UFBA.

Outras ações
Cursos
(1) Departamento de Letras Românicas
- Curso de Conversação em Língua Italiana - Curso gratuito para a comunidade - 40 horas,
organização da Profa Dra Silvia La Regina
(2) Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras
- Curso “A Análise de Discurso por Dominique Maingueneau”. Período: 25 a 29/08/2008.
Coordenação: Profa Dra Lícia Heine.
- Curso “Tópicos em Lingüística Textual: objetos de pesquisa e desenvolvimento”. Docente:
Ingedore Kock - UNICAMP.
Período: 07 a 11/01/2008. Coordenação: Profa Dra Lícia Heine.
Eventos relevantes realizados pela Unidade
- VI Seminário Interuniversitário de Estudos Canadenses (SEMINECAL) - Parceria: ABECAN,
Universidade Autônoma Metropolitana (México) e Universidade de Havana (Cuba). Colaboração:
ABECAN e UFBA. Local: Instituto de Letras da UFBA.
Período: 13 a 14/03/2008.
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- VI Workshop Nacional do Projeto Atlas Lingüístico do Brasil. Período: 07 a 09/04/2008. Comissão
Organizadora: Profas. Dras Suzana Alice Cardoso e Jacyra Mota.
- Seminário: “Abertura de inscrições para o Congresso Internacional Rosae” - 27/05/2008.
- Seminários de Literatura Popular, com a participação da Profa Dra Cláudia Neiva de Matos. Período:
12 a 22/06/2008.
- III Seminário de Estudos Filológicos. Período: 06 a 08/08/2008. Coordenação: Profa. Dra Rosa
Borges dos Santos.
- III Simpósio de Estudos Irlandeses na América do Sul: “Third Symposium of Irish Studies in South
America”
Período: 10 a 12/09/2008. Coordenadora: Profa. Dra Noélia Borges de Araújo.
- VI Semana Ítalo-Brasileira (Convênio entre a UFBA e a Università Gabriele d'Annunzio de ChietiPescara - Itália). Período: 18 a 19/09/2008. Comissão Organizadora: Profas. Dras Silvia La Regina e
Elizabeth Ramos.
- Seminário de Comemoração dos 35 anos de Independência da Guiné Bissau: “No pensa Guiné:
reflexões sócio-políticas e culturais da Guiné Bissau” - 24/09/2008. Coordenação: Profa. Dra Maria
de Fátima Maia Ribeiro.
- Seminário “Dia Nacional da Consciência Surda” - 26/09/2008
Coordenação: Profa. Dra Elizabeth Reis Teixeira.
- Seminário “VIII Semana Italiana no Mundo” - 24/10/2008 - Local: Instituto de Letras.
- Seminário “Dia de la Hispanidad” - 29 a 30/10/2008 - Local: Instituto de Letras.
- X Seminário de Lingüística Aplicada - “Formação de professores de línguas: saberes, diálogos,
contextos”. Período: 09 a 12/12/2008. Comissão Organizadora: Profa. Dra Edleise Mendes e Profa.
Maria da Conceição Torres.
- Além dos eventos acima enumerados, em coparticipação com outras instituições, destacou-se o
“Ciclo de Conferências”, do qual citam-se: Profa. Dra Márcia Paraquett (UFF) - “Língua estrangeira e
interculturalismo”, Profa. Dra Jerusa Pires Ferreira (PUC-SP) - “O universo conceitual de Paul
Zumthor: poética do corpo”, Prof. Dr Francesco Guardiani (IIV-RJ) - “Barreiras culturais: da
modernidade precoce à modernidade tardia”, Profa. Dra Laure Limongi (SCAC) - “BLOG: une
publication? Une edition?”

Intercâmbios de natureza acadêmica
- Programa de Licenciaturas Especiais (PROLE), através de Convênio entre a UFBA e a Secretaria de
Educação do Estado da Bahia - em 2008, foi realizada a formatura das duas turmas do PROLE - uma
em janeiro e uma em setembro.
- Programa Napoli - Bahia e Cooperação Internacional com Universidades Italianas - Profª Silvia La
Regina e Prof. Mauro Porru.
- Intercâmbio de alunos de alemão (Graduação) com as Universidade de Jenna e Passau - Alemanha.
- Há alunos do Instituto de Letras em intercâmbio em Universidades estrangeiras, assim como alunos
de Universidades estrangeiras cursando Letras na UFBA.
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Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade
- Intercâmbio de docentes, a Settimana Italo-Brasiliana, composta anualmente por dois eventos: um
realizado em Salvador e um em Pescara, Itália.
- Convênio firmado entre a UFBA, a Universidade de Kassel e o Goethe-Institut Inter-Nationes, para
o desenvolvimento do Projeto do Curso de Especialização e Reciclagem de Professores Brasileiros,
através do Estudo à distância das áreas de Germanística e Língua Alemã como Língua Estrangeira
para a Região Nordeste.
- Convênio com a Universidade de Tours, França, para o desenvolvimento da pesquisa “Histoire et
Représentations”.
- Desde o início de 2002, o Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística passou a integrar o
pool de Universidades brasileiras e latino-americanas que desenvolvem o Projeto Margens / Margens
e publica a Revista semestral do mesmo nome, com repercussão favorável no Brasil e no exterior.
- Convênio assinado pela Prefeitura de Salvador, pela Agência Espanhola de Cooperação
Internacional, a UFBA e o Instituto Cervantes para a formação de professores de Espanhol da rede
de Ensino Municipal (agosto de 2005 - dezembro de 2007).
- Convênio firmado entre a UFBA e a Galícia - Centro de Estudos Galegos (CELGA), sediado no
Instituto de Letras, sob a Coordenação da Profa. Dra. Teresa Leal Gonçalves Pereira.
- Convênio firmado entre a UFBA e a Universidade de Alcalá - Espanha.
- Presença de três Professores Leitores no Departamento de Letras Românicas com vencimentos
pagos pelos respectivos países ou regiões, a saber: a) Espanha - Prof. Francisco Manoel Gómez
Domingo; Galícia - Prof. Marcos Aparício Francisco/ Maria Fernández Bernádez; Itália - Prof. Sérgio
Facchetti.
- Convênio firmado entre a UFBA e a Espanha - Embaixada da Espanha - Ministério de Educação da
Espanha, sediado no Instituto de Letras. Convênio assinado em maio de 2007, vindo a funcionar o
Centro em outubro de 2007.

Prêmios recebidos por discentes e\ou docentes vinculados à Unidade
- Premiação SEPESQ: prêmios conferidos às alunas Tania C. de Carvalho, que apresentou o trabalho
“Aspectos maturacionais nas realizações de cinco crianças de 8 a 16 meses nos inventários de
desenvolvimento comunicativo”, orientada pela Profa Dra Elizabeth Teixeira e Adriana S. da Costa,
que apresentou o trabalho “Algumas considerações sobre o léxico dos Lunfardos nas letras de tango
de autores portenhos do início do século XX”, orientada pela Profª Elizabeth Baldwin.
Informações complementares
Para a implementação dos Grupos de Pesquisa, houve uma considerável melhoria no espaço
de trabalho de professores, apesar de permanecer ainda bastante crítica a situação do espaço físico
no ILUFBA, que já não comporta as diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidas. Entretanto, a obra de ampliação do prédio deste Instituto já foi licitada e terá início
nos próximos dias.
Perspectivas para o exercício de 2009
- Nova turma do Curso de Língua Brasileira de Sinais.
- Implantação dos novos cursos de Graduação noturnos: Curso de Letras Vernáculas e Curso de
Língua Estrangeira - Inglês e de Língua Estrangeira - Espanhol.
- Criação do Curso de Graduação em Letras - Licenciatura/ Bacharelado com habilitação em Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Curso de Tradução.
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- Oferta de componentes curriculares para os Bacharelados Interdisciplinares.
- Integração das Atividades e Programas de Pesquisa ao Ensino de Graduação (Oficinas)
- Ampliação do espaço físico do Instituto de Letras.
- Melhoria dos ambientes de circulação e convivência de alunos e professores.
- Apoio e incentivo às atividades acadêmicas nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação.
- Espera-se a implantação do DINTER com a UNIOESTE, com seleção prevista para fevereiro de 2009,
caso o programa venha a ser aprovado.
- A reestruturação e o desmembramento do PPGLL para dois programas: Língua e Cultura e
Literatura e Cultura, que, se aprovados, terão a seleção já em 2009.
- Intercâmbio de alunos e professores com Universidades Estrangeiras.
- Incentivo para a criação e desenvolvimento de Grupos de Pesquisa
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3. ÓRGÃOS SUPLEMENTARES
CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS – CEAO
Metas definidas para o ano de 2008.
O CEAO é um órgão suplementar da Universidade Federal da Bahia direcionado para o estudo, à
pesquisa, e a ação comunitária na área dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas em favor
das populações afro-descendentes, bem como na área dos estudos das línguas e civilizações
africanas e asiáticas. Compõem o CEAO as seguintes unidades: o Museu Afro-Brasileiro; a Biblioteca
do CEAO; a Livraria Afro-Oriental, gerida pela Editora da UFBA; o CEAFRO - Projeto direcionado para
a profissionalização e para a cidadania, voltado para a formação de jovens e adolescentes afrodescendentes; o Programa Multidisciplinar de Estudos Étnicos e Africanos (POSAFRO), que tem a
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas como unidade de ensino; e os núcleos Administrativo, de
Pesquisa e de Extensão.
As metas para o ano de 2008 se consolidaram em torno das atividades acadêmicas, enfatizando o
ensino e a pesquisa, e realizando, ademais, tarefas relacionadas a extensão universitária.
No plano administrativo, por outro lado, pretendeu-se investir na melhoria de suas instalações e
equipamentos, bem como em seus recursos humanos. Vale como exemplo, a implementação de
ações da Biblioteca do CEAO, assim como a melhoria dos auditórios Milton Santos e Agostinho da
Silva, das salas de aulas e laboratório de Informática, indispensáveis a realização de suas atividades.
Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas:
As ações voltadas para a melhoria do ensino, o desenvolvimento de projetos de pesquisa, as
atividades relacionadas a extensão universitária, a seguir desdobrados, conformam as ações
implementadas no Centro de Estudos Afro-Orientais, para consecução de suas metas em 2008.
Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de pós-graduação:
Dentro da perspectiva de melhoria do ensino o CEAO programou ações que demandavam
investimentos no ensino de pós-graduação e, conseqüentemente, na pesquisa. O ensino no CEAO se
definiu, fundamentalmente, pela busca da melhor qualificação do POSAFRO. Conforme já apontado
o CEAO oferece um Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos,
com 15 vagas em nível de mestrado e 8 em nível de doutorado, aberto a candidatos/as com curso
superior legalmente reconhecido em qualquer área disciplinar. O programa forma pesquisadores
voltados para o contexto africano e para as populações afro-americanas, com ênfase nos processos
de construção de identidades étnicas e raciais. Neste sentido, investiu-se pesadamente na
divulgação do programa. O Posafro foi montado com um apoio substantivo do Programa Fábrica de
Idéias, financiado pela Fundação Ford e pelo Sephis Programa. Deu-se seguimento a um projeto de
infra-estrutura da Fapesb, em colaboração dom o Programa de Pós-Graduação em História da UEFS e
o Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE. Este projeto se destina a ampliação da
biblioteca de estudos africanos no CEAO e para a criação de um Arquivo Digital da Memória Africana
na Bahia e em Pernambuco - que servirá de base para criação de um Museu Digital. Foi finalizado
também um acordo para a realização PROCAD, junto ao Programa CEPPAC da UNB (Programa
multidisciplinar de estudos das Américas) e o Programa de Pós-Graduação de Antropologia da UFPE.
Outro instrumento importante relacionado a pesquisa diz respeiro a manutenção de convênios que
possibilitam a publicação da AFRO-ÁSIA. Além de ter neste ano publicado dois números, a revista
AFRO-ÁSIA, se consolidou como uma das mais importantes publicações especializadas brasileiras
sobre temática étnica e africana, tendo recebido pelo CNPQ o selo de qualidade, com conceito A em
História.
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Principais Projetos de Pesquisa:
Todos os docentes do Posafro realizam pesquisa, muito deles com o apoio de bolsistas de IC e AT.
Não resta dúvida, todavia, que o principal trabalho de pesquisa realizado no CEAO durante o ano de
2008 foi o Mapeamento dos Terreiros de Candomblé da Cidade de Salvador. O CEAO, em parceira
com as Secretarias Municipais da Reparação e da Habitação de Salvador, realizou uma grande
pesquisa sobre as religiões de matrizes africanas na cidade do Salvador. O objetivo era conhecer
mais a fundo os terreiros da nossa cidade, saber quantos são, onde estão localizados, suas condições
de documentação, regularização fundiária e infra-estrutura, entre outros aspectos sócio-culturais e
demográficos. Os resultados da pesquisa foram divulgados em seminário ocorrido na Reitoria da
UFBAe, posteriormente, em livro editado pelo CEAO.
Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão:
As atividades do Museu Afro-Brasileiro no período de janeiro a dezembro de 2007 podem ser
relatadas nos seguintes termos: 1 - Visitação O Museu Afro-Brasileiro, em parceria com o Museu de
Arqueologia e Etnologia, recebeu cerca de vinte e seis mil visitantes no ano de 2008. Deste número
aproximadamente 17.600 visitantes eram estudantes. 1.1 - Ação educativa / atendimento ao
público. O Projeto de Formação de Novos Monitores para Museus e Instituições Culturais, apoiado
pelo Instituto Cooperforte/Programa Passaporte do Futuro e desenvolvido durante o ano de 2007,
foi encerrado em 25/01, com entrega de diplomas aos jovens capacitados. Quatro monitores
selecionados foram convidados a permanecerem no MAFRO, realizando visitas monitoradas com as
escolas públicas e privadas. A partir do mês de novembro uma nova versão deste programa foi
aprovada pelo Instituto Cooperforte, com apoio da Bovespa, executada pelo Museu Eugênio Teixeira
Leal, em parceria com o Museu Afro-Brasileiro. Uma nova turma de 20 jovens carentes, cursando o
Ensino Médio em escolas públicas, iniciou o treinamento no mês de dezembro e desta turma, doze
deverão estar atuando como monitores no museu a partir de fevereiro de 2009. 2 - Melhorias /
Infra-estrutura Durante todo o ano de 2008, foi desenvolvido o Projeto de Implantação da Reserva
Técnica e Recuperação do Acervo Armazenado, financiado pelo BNDES através do Programa de
Apoio a Projetos de Preservação de Acervos, com financiamento no valor de R$ 182.655,00. O
projeto coordenado pela Prof. Griselda Kluppel, da Faculdade de Arquitetura da UFBA, teve a
participação de arquitetos e museólogos, além de bolsistas alunos da Escola de Belas Artes, e dos
cursos de Museologia e Arquitetura. Contou também, com a participação da Prof. Teresa Cristina
Toledo de Paula, do Museu Paulista da USP, especialista em conservação de Têxteis, que prestou
consultoria para o diagnóstico, conservação e armazenamento do acervo de indumentárias do
MAFRO. Este projeto encontra-se agora em fase de conclusão, após a realização das obras de
ampliação da Reserva Técnica e instalação do mobiliário e equipamentos técnicos necessários. A
previsão para a inauguração é o mês de março. 3 - Exposições temporárias O Museu Afro-Brasileiro
participou de duas exposições temporárias no ano de 2008 relacionadas ao tema da Capoeira: 3.1.
Na Roda da Capoeira - exposição realizada no Museu do Folclore Edson Carneiro no Rio de Janeiro,
no período de 24 de abril a 02 de novembro, enfocando diversos aspectos dessa manifestação
cultural brasileira. O MAFRO participou enviando 17 peças das coleções dos Mestres Pastinha, Bimba
e Cobrinha Verde. 3.2. Vem Jogar mais eu Camará - Exposição realizada pelo Projeto Mandinga
Associação Integrada de Educação, no Conjunto Cultural da Caixa em Salvador, no período de 03 de
julho a 03 de agosto. Nove peças relacionadas ao tema, pertencentes ao acervo do MAFRO
estiveram presentes. 4 - Estágios Além de ter sido utilizado como tema para vários trabalhos
acadêmicos, o museu recebeu, no segundo semestre, duas novas estagiárias do Projeto Permanecer
(desde o segundo semestre do ano anterior o museu participa deste Programa), para o
desenvolvimento de Pesquisa e para o desenvolvimento de atividades de apoio e complementação
ao Programa de Ação Educativa do Museu. Vale ressaltar que este projeto foi aprovado com a nota
máxima na sua avaliação. O museu também participou do Assessoramento ao projeto do Programa:
Cultura, Desenvolvimento e Justiça Social da Escola para Treinamento Internacional - SIT, apoiando
o projeto de estudo independente (PEI - ISP), oferecendo estágio orientado pelo Prof. Marcelo
Cunha a uma das alunas norte americanas deste projeto, durante o mês de novembro. 5 - Pesquisas
Durante o ano de 2008, foi dada continuidade às pesquisas: 6.1 - O afro-carnaval no Atlântico;
Barranquila (Colômbia) e Salvador (Brasil): por uma memória solidária. Coordenada pela Profa. Dra.
Joseania Miranda Freitas (Departamento de Museologia da Ufba) e com participação das professoras
Martha Sophia Lizcano (Colômbia) e Maria Manuela Borges (Lisboa) e das estudantes de Museologia
Luzia Gomes Ferreira, Priscila Maria de Jesus. 6.2 - Museu Afro-Brasileiro: Ações afirmativas de
caráter museológico no Novo Setor da Herança Cultural Afro-Brasileira. profs. Joseania Miranda
Freitas e Prof. Marcelo Cunha, do Departamento de Museologia da Ufba, com participação das
professoras Martha Sophia Lizcano (Colômbia) e Maria Manuela Borges (Lisboa) e da estudantes de
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Museologia Luzia Gomes Ferreira. Durante o ano de 2008 o Museu foi utilizado como local para
gravação de várias entrevistas locais e recebeu personalidades de alguns países estrangeiros,
inclusive a visita da Secretária de Estado Americana, Sra. Condoleeza Rice, acompanhada do
Governador da Bahia Sr. Jaques Wagner, alguns Ministros e autoridades.
Noutra esfera, o Programa Preparatório para a Promoção da Igualdade Étnico-racial na Educação
(UNAFRO-MEC/CEAO-UFBA) inseriu-se num conjunto de ações previstas no Programa de Ações
Afirmativas da Universidade Federal da Bahia, aprovado em 17 de maio de 2004 e em processo de
implantação desde 2005. O programa está estruturado sobre dois eixos: 1) Ações de incentivo à
permanência de estudantes ingressos na UFBA via sistema de cotas (apoio financeiro e aulas de
Inglês, Informática e Produção de Textos), e 2) Formação para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileiras (cursos presencial e à distância para professores, que funcionou até maio de 2007). Como
parte do Programa de Ações Afirmativas da UFBA, O Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO/UFBA)
promoverá, de 2008 a 2010, no âmbito do Projeto Fórum Interinstitucional em Defesa das Ações
Afirmativas no Ensino Superior, o Projeto de Incentivo à Permanência de Estudantes Cotistas. Serão
formadas 3(três) turmas nos semestres 2008.1, 2008.2 e 2009.1, com 40(quarenta), 30(trinta) e
40(quarenta) estudantes, respectivamente. A distribuição desigual das 100(cem) bolsas deve-se ao
fato de que no primeiro semestre ingressa maior número de estudantes que no segundo semestre a
cada ano acadêmico. O Projeto está sendo realizado em duas fases: Fase 1 - Promoção de cursos de
Informática (60 horas), Inglês (80 horas) e Produção de Textos (80 horas);Fase 2 - Realização de
oficinas para discussão de temas relacionados à temática étnico-racial (20 horas, de participação
obrigatória) e mostra de filmes abordando a situação dos negros na diáspora (20 horas, de
participação facultativa). Com o desenvolvimento destas ações, pretende-se consolidar o Programa
de Ações Afirmativas da UFBA, ampliar as oportunidades de permanência na universidade para
alunos negros e de baixa renda, além de estimular o conhecimento da história e cultura afrobrasileiras. Foram destinadas 40(quarenta) bolsas de estudo no valor de R$ 300,00 (duzentos e
sessenta reais), de fundamental importância para a garantia do apoio necessário para a cobertura
de despesas básicas (lanches, transporte, cópias etc.), liberando os(as) estudantes do exercício de
atividades remuneradas desvinculadas do curso ou que os impeçam de garantir a freqüência à
universidade.
Já o CEAFRO é um programa de educação e profissionalização para igualdade racial e de gênero do
CEAO /UFBA. As ações realizadas pelo CEAFRO, durante o ano de 2008, são expressas através de
diversos Projetos, e podem ser expostas a partir de dois Eixos: 1. Políticas Públicas de
Enfrentamento ao Racismo e Sexismo e 2. Políticas Públicas de/para/com Juventude. Apresenta,
ainda, outras ações realizadas por meio da participação em Eventos e Articulação em Redes e
Fóruns, em âmbito local e nacional. 1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO E
SEXISMO Este Eixo refere-se a ações de Formação de educadores/as, gestores e técnicos, visando à
educação das relações étnico-raciais e inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana no
currículo escolar e das dimensões raça/gênero no planejamento institucional de organizações
governamentais e não-governamentais. Com apoio do UNICEF, TERRE DES HOMMES, INSPIR, INGÁ,
SPM destacam-se: Guia Cultura e Identidade Afro-Brasileira e Indígena na Amazônia; Formação de
gestores/as para abordagem das dimensões de raça/gênero no planejamento institucional;
Formação de professoras alfabetizadoras nas temáticas de Raça/Gênero Territorialidade e
Pertencimento Religioso; Formação de professores em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;
E: Elaboração da Proposta de Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana - Lei Nº 10.639/2003; F: PROJETO CUIA - Curso de Capacitação Interdisciplinar em
Alfabetização; Elaboração do II PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES; INSPIR - Formação
de dirigentes sindicais em igualdade de oportunidades; Lançamento do livro “Igualdade das Relações
Étnico Raciais na Escola: Possibilidades e Desafios para a Implementação da Lei 10.639/03”. Projeto
KAIALA: Águas e Liberdade: Fruto de uma parceria entre o CEAFRO e o Instituto de Gestão de Águas
e Clima (INGÁ), foi realizada, entre os meses de novembro e dezembro, a primeira etapa do
projeto, formando 219 Servidores Públicos do Estado da Bahia, sobre o tema Racismo Institucional
na Gestão Governamental. O projeto Kaiala: Águas e Liberdade seguirá formando mais sete turmas
em 2009, aprofundando vários subtemas. em 72 horas, por turma. Esse projeto é mais uma
oportunidade de incidir diretamente na execução de políticas públicas para comunidades negras
rurais. 2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE/PARA/COM JUVENTUDE. Neste eixo, o CEAFRO deu continuidade
às ações do Escritório de Garantia de Direitos da Juventude Negra de Salvador, para desenvolver 2
projetos concebidos por jovens deste Escritório, junto a 2 bairros de Salvador: Projeto Cidadania e
Consciência Negra - Pé-De-Moleque/Alto De Coutos e Projeto Centro Educacional para Mulheres
Negras/Bairro Da Paz. No primeiro foram realizadas Oficinas de Contos ligados à tradição negra, de
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Dança Nordestina, de Hip-Hop, de Consciência Negra, de Artesanato Afro e Atividades de Integração
da Comunidade como um todo. O segundo projeto se caracteriza por alfabetizar mulheres negras, a
partir das dimensões raça/gênero. As mulheres tiveram aulas de Leitura e Escrita; Matemática;
História e Ciências, além de participarem de oficinas e Vigílias de Enfrentamento à Violência contra
as Mulheres.
A Fábrica de Idéias é um núcleo acadêmico responsável pelo Curso Avançado sobre Relações Étnicas,
Raciais e Cultura Negra. Inicialmente, era administrado pelo Centro de Estudos Afro-Asiáticos da
UCAM e atualmente é organizado pelo CEAO (Centro de Estudos Afro-Orientais, da UFBA).
Caracteriza-se como uma bem sucedida iniciativa tanto pela qualidade do ensino quanto pelas
possibilidades de encontro e intercâmbio que oferece para jovens pesquisadores das relações raciais
no Brasil e em outros países, sobretudo da América Latina. O curso enfatiza, além dessa modalidade
de trocas, o debate em torno de temas como a cidadania, a saúde reprodutiva, as relações de
gênero e a sexualidade. A Fábrica de Idéias realizou-se este ano nas dependências do Instituto
Anísio Teixeira e deu passos determinantes para se tornar um Programa Permanente de Extensão da
UFBA.
Num outro plano o CIEE Programa de cooperação com instituição americana que articula várias
universidades dos Estados Unidos com o objetivo de trazer turmas de estudantes para cursos
semestrais de lingua portuguesa e cultura afro-brasileira na UFBA/CEAO. Este programa é dirigido
pelo Profº Jeferson Bacelar. Foram suas principais atividades: Curso Raça e Classe : Bahia e Brasil:
Curso Manifestações Artísticas e Culturais; Curso Brasil Contemporâneo (Junho- Julho); Curso Raça e
Classe : Bahia e Brasil (agosto a dezembro); Curso Manifestações Artísticas e Culturais:(agosto a
dezembro). Recebeu-se 25 alunos no primeiro semestre e 56 no segundo.
O CEAO abriga o escritório do South-South Exchange Programme for Research on the History of
Development (SEPHIS) que promoveu em 2008 as seguintes atividades: mini-curso sobre teorias de
gênero e conferências sobre a classe média na Índia com a intelectual indiana Janaki Nair em
diversas cidades brasileiras, inclusive Salvador; mini-curso sobre "Trabalho forçado e nações na
África: desafios e embates", com Patrícia Santos Schermann, professora da Unifesp/Unicamp, São
Paulo, nos dias 4, 5 e 6/11, no CEAO.
Na Biblioteca do CEAO os resultados são palpáveis, denotando a sua importância para a UFBA e a
comunidade externa.
Eventos relevantes realizados pelo CEAO
O CEAO promoveu e organizou eventos voltados para a comunidade baiana. Os tipos mais freqüentes
de eventos são: cursos, seminários e conferências; reuniões e assembléias de associações e
organizações da comunidade negra; celebrações, recepções e solenidades envolvendo
representações de países africanos e organizações da comunidade negra; Lançamento de livros,
revistas e CD´s de intelectuais e artistas negros. Dentre estas atividades podemos destacar:
Cursos: Árabe Básico I e II - Professor Alhay A. H. Ahnad Bakari (2 semestres); Língua e Cultura
Japonêsa - (dois semestres), Professor Noriteru Fuzasaki; Curso ”Comunicação política de
Comunição” a partir de 03/04/08; Curso de capacitação dos Jovens guias e grupos de trabalho das
comunidades ESTRELA ( Conexões Criativas para Transformar Brasil & Bretanha) A partir de
05/04/08; Metamorfoses das Cidandanias Africanas - 25/008 a 29/08/08; Curso de Políticas e
Políticas da Comunicação; 10/07/08; Curso Formação de Professoras alfabetizadaras do projeto
Letras da diversidade uma parceria entre o CEAFRO e a SEMEC -Secretaria Municipal de Educação e
Cultura; Ernest Wamba dia Wamba “Trabalho forçado e nações na Àfrica : desafios e embates” 4,5,6/11/08.
Lançamentos: Revista Afro-Ásia Nº 36 - 29/05/08 “ Pele Negra Máscara Brancas” de Frantz Fanon 10/04/08; Ilê Aiyê e a relação com o Estado: interfacese ambiguidades entre poder e cultura na
Bahia de Walter Altino; Africa, Brazil and the Construction of Trans-Atlantic Black Identities
Boubacar Barry, Elisée Soumonni and Livio Sansone. (Org.); Raça: novas perspectivas antropológicas
de Osmundo Pinhop e Livio Sansone; O Projeto UNESCO no Brasil 50 anos depois. Organizado por
Cláudio Pereira e Livio Sansone; Revista Afro-Ásia Nº 37 - 03/12/08 “Escrita e Oralidade” de Liza
E.Castilho - 03/12/08; “ O desafio do Escombro” Moema Parente - 09/12/08.
Palestras: Aula Inaugural do Pósafro proferida pelo Prof. Dr. Robin Cohen Universidade de Oxford 04/04/08; O fenômeno Barak Obama Palestrante : Prof. Stanfiel (Indiana University ) - 25/04/08; De
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Fidel a Raul - Uma perspectiva Afro -Baiana sobre a transição em Cuba Palestrante: Pedro Cubas
(Doutorando do Pós-afro) 09/05/08; Palestra sobre a República democrática do Congo - 09,10 e
11/06/08; "Metamorfoses da Cidadania Africana"Professor Severino Ngoenha (Universidade de
Lausanne, Suíça) 22 de agosto; "Globalização, Exclusão e Cidadania" Professor Enrique Dussel
(Universidade Autônoma do México) 27 de agosto; O escritor angolano João Melo palestra sobre o
livro Filhos da Pátria, 06/11; João Pedro da Cunha Lourenço Imprensa e sociedade em Angola: 18661923. A geração, o discurso e a emergência do nacionalismo, 06/11.
Seminários, Encontros e Reuniões: Reunião do movimento negro - 23/04/08- 30/04/08; Oficina de
estética Negra (Pérolas Negras-Núcleo de Estudantes Negras da Bahia - 26/04/08; Projeto
Etnicidades: Escritores/e intelectuais negros/as no Brasil Comemoração da Morte do poeta Cruz e
Souza - 24/04/08; Reunião da diretoria da Associação de pesquisadores negros - 17/10/08 - Reunião
do Grupo Atitude Quilombola - 08/11/08; Encontro para Formação de Homens em Direitos Sexuais e
Reprodutivos para redução da mortalidade materna SPM- Superintendência Especial de Políticas
para Mulheres - 17;18,19/09/08; Encontro com jovens e mulheres Negras, em atividade sobre
turismo comunitário - 12/09/08; Encontro de Educadoras/es alfabetizadores/as do projeto Letras da
diversidade uma parceria entre CEAFRO e a SMEC- Secretaria Municipal de Educação - 03/10/08;
Recebemos a visita da representante permanente da missão da União Africana (AU) nos Estados
Unidos, embaixadora Amina Salum Ali. Seminários: Cinema Negro em Discursão - 01 a 05/09/08.
Produtos acadêmicos: DVD: “O-BOM festival dos ancestrais”, recuperação de filme de Nelson de
Araújo, como parte das comemorações dos 100 anos da Imigração Japonesa; Livro: “ Pele Negra
Máscara Brancas” de Frantz Fanon; Revistas: Afro-Ásia 36 e 37; Livro: Mapeamento dos Terreiros de
Salvador coordenado por Jocélio Teles dos Santos.
Convênios, Cooperações e Parcerias
Em 2008, foram iniciados os contatos para a realização do Brazilian Culture Immersion Program,
através de convênio a ser firmado entre a UFBa e a Princeton University, Estados Unidos. O CEAO
coordenará as atividades acadêmicas e culturais para um grupo de estudantes que permanecerá
durante três semanas em Salvador. O Projeto Acesso e Igualdade na Educação Superior no Brasil e
nos Estados Unidos, foi um dos selecionados do Programa de Consórcios em Educação Superior Brasil
- Estados Unidos, no período de 2008 a 2011, com apoio da Capes (Brasil) e da Fipse (Estados
Unidos), e será abrigado no CEAO com a coordenação da Profa. Paula Barreto. O Curso à distância
de Formação em Relações Étnicas e Raciais também foi um dos selecionados pelo SECAD-MEC com a
implementação prevista para 2009-2010.
Informações complementares
As professoras Paula Cristina da Silva Barreto e Florentina Silva Souza tomaram posse,
respectivamente, como diretora e vice-diretora do Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBa, para o
biênio 2008-2010. A cerimônia ocorreu na Sala dos Conselhos, no Palácio da Reitoria, no dia 22/10.
Perspectivas para o ano de 2009.
Em 2009 o CEAO completa cinqüenta anos de existência e estão previstos os seguintes eventos como
parte das comemorações: Participação na Calourosa com exposição relativa ao tema; Colóquio CEAO
50 Anos, em setembro de 2009; exposição itinerante comemorativa organizada pelo Museu AfroBrasileiro e Biblioteca; uma edição comemorativa da Revista Afro-Ásia; lançamento de
documentário e livreto sobre o tema; ciclo de conferências ao longo de todo o ano com intelectuais
africanos e asiáticos convidados; campanha de divulgação nos meios de comunicação sobre a
história e a produção intelectual do CEAO. A estas atividades se somarão outras previstas nos
programas já existentes no CEAO.
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CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES PARA O
SETOR PÚBLICO – ISP
O desenvolvimento de atividades de pesquisa e de extensão, na área da gestão pública, constitui a
missão institucional do Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público (ISP), órgão
suplementar da UFBA vinculado à Reitoria. Historicamente, as atividades desenvolvidas pelo Centro
comportam dois focos: o primeiro é relativo aos trabalhos realizados no âmbito interno da
Universidade, de apoio técnico aos processos de gestão; o segundo diz respeito a articulações e
parcerias externas com outros órgãos locais, nacionais e internacionais. As metas definidas para
2008 expressam a consolidação desses dois âmbitos de sua atuação, e põem em destaque:
•

o apoio a projetos desenvolvidos no âmbito da gestão acadêmica da UFBA, relativos a
educação a distância, reconfiguração curricular dos cursos de graduação e processos de
controle da gestão de pessoas, de recursos materiais e financeiros;

•

a continuidade e o aprofundamento de programas e projetos de pesquisa e extensão,
voltados para a comunidade externa, com destaque para temáticas concernentes a
ambiência organizacional, avaliação institucional e de programas, gestão educacional e
formação de gestores da educação básica.

Atualmente, a estrutura básica do ISP se compõe de Núcleos, diretamente vinculados à Direção:
Núcleo de Sistemas e Processos Gerenciais (NSPG), Núcleo de Pesquisa (NPESQ), Núcleo de
Desenvolvimento de Talentos Humanos (NDTH), Núcleo de avaliação (NAV) e Núcleo de Gestão
Educacional (NGE). Os núcleos configuram uma organização flexível, capaz de agregar projetos
afins, potencializando as ações, e, ao mesmo tempo permitindo relações de horizontalidade e de
intercâmbios internos e externos.
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Através de seu Núcleo de Sistemas e Processos Gerenciais (NSPG), o ISP vem desenvolvendo
projetos voltados para concepção e elaboração de sistemas informatizados, em parcerias internas,
particularmente com a PROPLAD, o CPD e a SAD, encarregando-se do gerenciamento desses
sistemas. Destaque-se, nesse âmbito, a produção de tutoriais para utilização do Sistema de
Acompanhamento de Documentos (SIAD), uma solução inovadora, com utilização de recursos de
áudio e vídeo. É importante assinalar que esse é o primeiro e atualmente o único sistema da UFBA
que utiliza esse tipo de tecnologia, e que os tutoriais estão disponíveis no site
http://www.siad.ufba.br.
No Núcleo de Pesquisa (NPESQ) do ISP, continua em curso a Pesquisa de Ambiência Organizacional
(iniciada em 2000), realizada através de Convênio Petrobrás/FAPEX/UFBA-ISP, cujo objetivo é a
análise e interpretação dos dados da pesquisa anual de clima organizacional em diversas unidades
administrativas da Petrobrás. Em 2007, essa pesquisa foi aplicada na RLAM - Camaçari (BA), UN-NA Salvador (BA), FAFEN (BA) e CENPES (RJ). Além disso, esse grupo vem desenvolvendo a Pesquisa de
Satisfação da Comunidade, que visa a avaliar à recepção dos projetos sociais desenvolvidos pela
Empresa, a natureza do relacionamento e da comunicação entre ela e o público e os impactos
relativos à preservação do meio ambiente, às questões de saúde e segurança, e ao papel e o
conceito da empresa junto às comunidades em que atua. O grupo de pesquisa, a partir de agosto de
2007, contou com a participação de um professor visitante, bolsista da FAPESB, que vem
desenvolvendo a pesquisa Comportamento de busca de emprego e inserção profissional entre
estudantes de cursos da UFBA. O NPESQ desenvolveu, através do Grupo de Pesquisa ´Indivíduos,
Organizações e Trabalho´, um conjunto de pesquisas sobre os vínculos do trabalhador com sua
organização e trabalho em empresas do Pólo Agroindustrial de Juazeiro/Petrolina, com
financiamentos do CNPq. e FAPESB. Tais pesquisas têm gerado dissertações de Mestrado e Tese de
Doutorado, em articulação com os Programas de Pós-Graduação em Psicologia e em Administração.

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Administrativa (SPGA)
No desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Administrativa ,
para Universidade Federal da Bahia, foi identificado vários problemas no almoxarifado da Divisão de
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Material que, simplesmente, não tinha nenhum tipo de controle sobre a entrada e a saída de
material.
Também, por conta desse descontrole o Almoxarifado desde 2007, não encaminhava para a DCA
os “Relatórios de Movimentação do Almoxarifado”.
Em função dessa situação decidiu-se por uma ação emergencial para resolver o problema.
Após essa ação retomamos a definição e desenvolvimento do Subsistema de Material, um módulo do
SPGA.
Como esse subsistema não ficaria pronto até o final do ano para fazer o planejamento de compras,
partindo do SISMAT/2007, desenvolvemos uma nova versão, denominada SISMAT/2008, com as
seguintes funcionalidades incluídas:
Digitação do resultado da licitação, vinculando o que foi planejado pela Unidade/órgão com o
resultado do pregão.
Limite de compras da Unidade/Órgão condicionado ao que foi planejado e ao valor da dotação
orçamentária estipulada pela PROPLAD.
Emissão da Nota de Empenho pela Divisão de Material, no próprio SISMAT.
Em função dessas mudanças um novo treinamento foi ministrado, em agosto deste ano, para as
Unidades/Órgãos que, inclusive, já fizeram o planejamento para aquisição de material
permanente, a serem comprados com os recursos provenientes de emendas de parlamentares.
Nesse treinamento, os representantes das Unidades/Órgãos, que participam do programa,
solicitaram que a emissão da NE fosse feita por eles; pediram, também, que se descentralizasse o
recebimento de material permanente, em vez de continuar centralizado na Divisão de Patrimônio
(DP).
Das justificativas para tal medida, na ótica das Unidades/Órgãos, salientam-se a falta de informação
de quando o material seria entregue, falta de contato com o fornecedor para fazer as devidas
cobranças e entrega do material, pela DM, com o prazo de garantia já por vencer.
Como esse era o entendimento do Grupo Gestor do SPGA e, também, da própria Divisão de
Patrimônio, resolvemos atender à solicitação, até porque com as modificações introduzidas no
espaço físico ocupado pela Divisão de Material, que foi reduzido à metade, não havia outro
caminho.
O atual Sistema de Patrimônio (SIPAT), mesmo não sendo WEB, encontra-se implantado em todas as
Unidades/Órgãos, desde 1992 que, embora não o utilizem, podem realizar consultas, emitir
relatórios e fazer transferência interna dos bens.
Foram necessárias as seguintes adaptações no SIPAT:
Permitir que as Unidades/Órgãos possam cadastrar seus bens patrimoniais, sem contudo poder fazer
exclusão, que continua privativa da DP.
Incluir um campo para a data da NF, o que possibilitará que se calcule automaticamente a data
limite de garantia.
Numerar o Termo de Responsabilidade (TR) automaticamente pelo sistema, o que atualmente é
feito manualmente.
Todas essas alterações constam da “Rotina de Emissão de Nota de Empenho para Aquisição de
Material Permanente” e da “Rotina de Recebimento, Cadastramento e Tombamento de Material
Permanente, Descentralizadamente”.
Para o ano de 2009 está prevista a implantação:
Requisição de Material Eletrônica, em substituição à atual RM que é feita manualmente.
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Planejamento de compras para aquisição de material permanente e de consumo
Automatização do controle de estoque dos almoxarifados setoriais
Sistema de Monitoramento e Avaliação do PROJOVEM - Projeto integrante da Política Nacional de
Juventude objetiva a inclusão social de jovens através da elevação de sua escolaridade, qualificação
para o trabalho e ações voltadas para a cidadania. Tem como público alvo jovens entre 18 e 24
anos, que não tenham concluído o ensino fundamental e não tenham emprego formal. O Sistema de
Monitoramento e Avaliação responsabiliza-se por:
- Supervisionar a implementação do Programa nos municípios, através de acompanhamento inicial e
permanente das condições de realização e desenvolvimento do PROJOVEM.
- Realizar as avaliações externas dos alunos, a saber: Avaliação Diagnóstica, Exame Final Nacional
Externo e sua 2ª chamada.
- Proceder pesquisas sobre a efetividade e a implementação do Programa.
O ISP atua na Região Nordeste I que inclui as cidades de Aracaju, Maceió, Salvador, São Luis e
Teresina, atendendo a um total de 46.600 jovens. Além do quantitativo apresentado na tabela a
seguir, no ano de 2008, também foram realizados o Relatório Técnico Nacional da pesquisa com
evadidos, Relatório Parcial de Avaliação do Programa e Relatório Técnico dos grupos focais de
Qualificação Profissional e Ação Comunitária.
Atividades realizadas ProJovem
Janeiro/2008 a Dezembro/2008
Cidades

Supervisão
Rotina

Rotina
Intermediária

2

1

3

2

Avaliação Externa de
Alunos

Rotina
Especial

3

Rotina
Estação
Juventude

1

Exame
Final
Nacional
Externo

2

Número de núcleos visitados em cada Rotina

2ª
Chamada
Exame
Final
Nacional
Externo

Número de alunos
avaliados por avaliação

Avaliação do
Programa
Survey

II

III

Quantitativo de
instrumentos
aplicados

Aracaju

15

14

15

15

15

15

2

2

755

96

603

90

Maceió

16

15

8

16

15

8

2

2

834

68

302

54

Salvador

24

24

—

24

24

—

3

3

1.309

301

1.029

120

São Luis

13

11

13

13

12

13

2

2

487

94

—

123

Teresina

13

13

13

13

13

13

2

2

658

240

559

127

TOTAL

81

77

49

81

79

49

11

11

4.043

799

2.493

514

Sistema de Monitoramento e Avaliação do PROJOVEM URBANO - Projeto integrante da Política
Nacional de Juventude objetiva a inclusão social de jovens através da elevação de sua escolaridade,
qualificação para o trabalho e ações voltadas para a cidadania. Tem como público alvo jovens entre
18 e 29 anos, que não tenham concluído o ensino fundamental e, preferencialmente, não tenham
emprego formal. Devido sua atuação anterior no Sistema de Monitoramento e Avaliação do
ProJovem, o ISP foi convidado a também participar da Rede Nacional de Monitoramento e Avaliação
do PROJOVEM URBANO, responsabilizando- se pela Região Nordeste I que inclui as cidades de
Salvador (7.200 jovens); Feira de Santana (2.000 jovens); Ilhéus (840 jovens); Itabuna (840 jovens);
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Juazeiro (640 jovens); Vitória da Conquista (1.200 jovens); Maceió (2.400 jovens); Arapiraca (560
jovens); Aracaju (1.760 jovens), além de cidades com menos de 200.000 habitantes nos estados de:
Alagoas (2.480 jovens); Bahia (19.400 jovens) e Sergipe (3.920 jovens). Atendendo a 43.240 jovens
no total. Com vigência até agosto de 2010 cabe ao ISP:


Supervisionar a implementação do Programa nos municípios e estados, através de
acompanhamento inicial e permanente das condições de realização e desenvolvimento do
PROJOVEM URBANO.



Realizar as avaliações externas dos alunos, a saber: Avaliação Diagnóstica, Exame Nacional
Externo I Ciclo, Exame Nacional Externo II Ciclo, Exame Final Nacional Externo.



Proceder pesquisas sobre a efetividade e a implementação do Programa.

A tabela abaixo apresenta o quantitativo das atividades realizadas em 2008, sendo que o Projeto
teve seu inicio em agosto deste ano:
Atividades realizadas pelo ProJovem Urbano - Região Nordeste I
Agosto/2008 a Dezembro/2008
AÇÕES REALIZADAS POR METAS
Avaliação
Externa de
Alunos

Supervisão
Cidades

Nº de alunos
avaliados

Nº de ROTINAS APLICADAS
Matrícula

Formação
Inicial de
Educadores

Condições
de Oferta

Observação
de
Frequência
de alunos e
educadores

Qualificação
Profissional

Avaliação
Diagnóstica

Imperatriz

4

—

—

—

—

—

Juazeiro

16

25

4

4

4

600

Salvador

172

240

32

32

32

2.946

Vitória da
Conquista

14

47

7

7

7

1.121

206

312

43

43

43

4.667

TOTAL

Núcleo de avaliação (NAV)
No primeiro semestre de 2008, o Núcleo de Avaliação participou intensamente dos preparativos para
a elaboração e publicação do livro “EAD no contexto brasileiro: perspectivas nos municípios
baianos”, editado no âmbito do Programa de Formação Continuada de Gestores de Educação BásicaPROGED-ISP/UFBA (ISBN 978-85-99674-05-5, 317 p.)
Ainda no primeiro semestre de 2008, o NAV tomou parte nas reuniões referentes à integração do
Hospital Ana Nery e do Quinto Centro de Saúde à Universidade Federal da Bahia, discutindo a
proposta de integração e ações a serem tomadas com a direção do ISP e os representantes da
PRODEP, ICS e Hospital Ana Nery.
Durante o ano todo, o NAV ficou envolvido com o processo de implantação da Universidade Aberta
do Brasil-UAB no âmbito da UFBA. Neste contexto, foi montado no ISP o escritório da UAB, com os
respectivos arquivos e atendimento. O NAV fez parte da comissão que visitou, pela segunda vez,
três Pólos da UAB: Camaçari, Simões Filho e Lauro de Freitas a fim de fazer avaliação “in loco” das
condições existentes em cada um destes municípios. O escritório da UAB está assim articulando os
contatos e ações dentro do triângulo que compreende a CAPES, os municípios/pólos e a
Universidade Federal da Bahia. O primeiro curso de graduação do Sistema da UAB, i.e. Licenciatura
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em Matemática a Distância, a ser ministrado pela equipe do Instituto de Matemática da UFBA, está
previsto para acontecer no primeiro semestre de 2009. Ao todo são dez pólos selecionados pelo MEC
para receber o curso em questão: Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Ipupiara, Itamaraju, Itapicuru,
Jacaraci, Lauro de Freitas, Mundo Novo, Paratinga e Simões Filho. O Edital referente ao Processo
Seletivo foi publicado no dia 27 de julho. Foram oferecidas 500 vagas, 50 para cada Pólo, sendo que
a metade das vagas foi reservada para professores da rede pública em exercício. Foram registrados
717 inscritos, sendo selecionados 450 candidatos que se submeteram ao processo seletivo. A
Diretora da SGC mandou publicar o Edital no dia 26 de outubro, convocando os candidatos
selecionados para efetivar a primeira etapa da Matrícula (a apresentação e entrega dos
documentos) no dia 4 de novembro de 2008. Tudo transcorreu conforme planejado.
No segundo semestre de 2008, o NAV deu expressivo apoio ao planejamento, execução e
acompanhamento do Curso de Formação de Tutores em EAD para atuação no curso de Licenciatura
em Matemática a Distância da UFBA, realizado pela equipe do ISP no período de julho a setembro de
2008. Ainda no âmbito da UAB/UFBA, o NAV ajudou a organizar o encontro dos Coordenadores dos
Pólos (municípios) que fazem parte do sistema da Universidade Aberta do Brasil.
A principal meta do NAV para 2008 continua sendo, como nos anos anteriores, participar ativamente
em todas as ações promovidas pelo ISP, desenvolvendo sobretudo atividades ligadas à implantação
do longamente esperado Núcleo de Educação a Distância que deve atender as necessidades de todos
os segmentos da Universidade Federal da Bahia.
O Núcleo de Gestão Educacional (NGE) do ISP dedica-se atualmente à execução do Programa de
Formação Continuada de Gestores de Educação Básica (PROGED), que integra o Centro na REDE
SEB/MEC, instituindo-o como centro de referência na área de formação de gestores educacionais.
Esse Programa, através da modalidade ensino à distância (EAD), visa à melhoria da qualidade da
Educação Básica, através do aperfeiçoamento da gestão educacional no ensino público. Além de
promover a formação continuada de gestores de sistemas educacionais e de unidades escolares,
forma tutores em EAD e desenvolve tecnologias que focalizam a melhoria da qualidade do
atendimento educacional público. No ano de 2008 o PROGED publicou quatro livros: 1 -Na Trilha do
IDEB - Reflexões sobre a gestão escolar e sobre o financiamento da educação no estado da bahia.2 Reflexões sobre educação online.3- Plano Municipal de educação: estratégias, mecanismos e
experiências de elaboração. 4 - Ead contexto Brasileiro: perspectivas nos municípios baianos.
Através do Plano de Ação Articuladas - PAR, uma parceria com o Governo Federal, foi Elaborado o
Diagnóstico de 180 municípios do Estado da Bahia,.

PERSPECTIVAS
Em 2008, ao lado do cumprimento das obrigações referentes a convênios e contratos em
andamento, o ISP manteve uma atenção permanente para a própria Universidade, no sentido de
inserir-se no contexto das perspectivas abertas para o seu futuro. Assim, o Centro vem participando
e colaborando na formulação e desenvolvimento ações referentes a temas como modernização
administrativa, educação a distância, inovações em gestão acadêmica e avaliação de programas
educacionais. Essas atividades vêm contribuindo para consolidar e ampliar a capacidade instalada
do Centro, posta à disposição da própria Universidade, frente às demandas que certamente lhe
serão feitas em função do conjunto de políticas públicas do Governo Federal, definidas em 2008,
cujo pico de implementação se dará em 2009. Dentre elas, destacam-se na continuidade da UFBA no
Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB)
Assim, o ISP pretende, em 2009, continuar aprofundando as experiências e os estudos sobre
educação a distância, educação pública (com vistas a parcerias no âmbito do Plano de
Desenvolvimento da Educação - PDE), processos de gestão da educação básica, avaliação
institucional, avaliação de projetos, programas e processos de gestão, seleção e capacitação de
pessoal, bem como o monitoramento do Plano de Ações Articuladas - PAR para 417 municípios do
Estado da Bahia, parceria com a Secretaria Estadual de Educação e o Instituo Anísio Teixeira - IAT.
O ano de 2008 continuou bastante produtivo para o Centro, uma vez que, no âmbito externo, foram
mantidas parcerias bastante produtivas entre o ISP e diversos órgãos, tais como PETROBRÁS,
SEBRAE, Secretaria de Educação Básica (SEB-MEC), Secretaria Geral da Presidência da República,
FNDE, CNPq, e Secretarias de Educação de municípios do Estado da Bahia. Esse esforço resultou na
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captação de recursos da ordem de R$ 3.076.501,30, provenientes de Órgãos Governamentais em
diferentes níveis e de Empresa Pública e Privada, para implementar políticas públicas em domínios
de competência do ISP. A esse total, acrescentam-se R$ 17.946,00de recursos orçamentários da
União, perfazendo um total de R$ 3.094.447,33 o montante de recursos movimentados pelo Centro.

EDITORA DA UFBA
Órgão suplementar da UFBA desde 1993, a EDUFBA é diretamente vinculada ao Gabinete do Reitor e
a sua política, portanto, reflete a missão da Universidade, tanto no âmbito acadêmico, quanto da
sociedade em geral.
Originada do Centro Editorial e Didático, criado em 1971, a Editora a cada ano aumenta sua
produção de livros, principalmente a partir de 1998 quando profissionalizou sua atividade editorial,
não só mediante a capacitação permanente do seu pessoal, mas mediante a adoção de tecnologias
que possibilitam o aperfeiçoamento e a rapidez no atendimento às demandas da sua clientela.
Responsável pela disseminação da produção técnica, tecnológica e científica da UFBA, a Editora,
por meio do seu Conselho Editorial, analisa, seleciona e indica obras oriundas de todas as áreas do
conhecimento, tendo sua ênfase temática nas Ciências Sociais e Humanidades. Este dado da
realidade não exclui sua representatividade também em outras áreas. Ademais, em seu mister, tem
sido objeto de demandas não só da comunidade ufbiana, bem como de outras IES baianas, de
editoras universitárias de outras unidades federadas e de escritores desvinculados da academia,
entre outros.
AÇÕES GERAIS IMPLEMENTADAS EM 2008
Merece destaque a parceria feita com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB),
cujo resultado contabilizou a aprovação de 29 títulos a serem publicados a partir de 2009. A este
volume de publicações aprovadas, somam-se mais 65 títulos publicados pela Editora neste ano de
2008, com uma tiragem média de 400 exemplares cada. Estes dados são indicativos de que a
EDUFBA superou as metas estabelecidas de 50 livros/ano e podem ser consultados no Catálogo 2008,
publicado em mídia impressa e eletrônica (www.edufba.ufba.br).
Quanto ao quadro de pessoal relacionado à sua atividade finalística, a EDUFBA mantém a mesma
planilha de 2007 - 6 designers e 2 revisores - no entanto, dobrou o número de estagiários do P
Programa Permanecer, contando com 2 bolsistas de Desenho Industrial atuando junto aos designers
e 2 de Biblioteconomia, atuando junto ao serviço de revisão, especificamente na normalização das
publicações; para suas atividades técnicas e administrativas, passou a contar com um assessor
técnico.
ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DE COOPERAÇÃO [convênios etc]
Em suas atividades extramuros, teve as seguintes participações:
- Bienais do Livro: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais
- Feiras de livros e lançamentos, tanto como organizadora, quanto como convidada.
- Eventos científicos locais e nacionais, nas diversas áreas do conhecimento.
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DEMONSTRATIVO DE VENDAS
Exemplares vendidos em 2008

EDUFBA

18.248

OUTRAS
EDITORAS
UNIVERSITÁRIAS

EXEMPLARES

1.843

20.091

TOTAL DE

PERSPECTIVAS PARA 2009
Não obstante o salto de qualidade experimentado em 2008, no que diz respeito à atividade editorial
e à visibilidade da produção científica da Universidade, em âmbito local e nacional, a Editora ainda
se ressente de melhores condições de trabalho. Esta carência diz respeito à melhoria de sua área
física, às suas atividades de planejamento e gestão, bem como de uma maior promoção do livro no
âmbito universitário local e nacional.

HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PROFº RENATO
RODENBURG DE MEDEIROS NETO
Hospital de Medicina Veterinária Professor Renato Rodenburg de Medeiros Neto é um órgão
suplementar da Universidade Federal da Bahia, vinculado á Escola de Medicina Veterinária. Tem
como finalidade auxiliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão através dos seus diferentes
setores, prestando assistência médica veterinária, clínica e cirúrgica, ambulatorial e em
propriedades rurais, a animais de pequeno e grande porte.
O setor administrativo (direção, secretaria a apoio administrativo diverso) coordena e fiscaliza as
atividades de rotina do Hospital, inseridas em projetos de extensão. Estes são coordenados
contabilmente pela FAPEX e registrados sob os números 84010 e 11653.
Neste contexto o HOSPMEV vem desenvolvendo atividades para ajuste parcial de setores e
elaborando projetos para captação de recursos no sentido de readequação completa desses setores
para fazer face às necessidades de reestruturação do Projeto Pedagógico que foi concluído e será
implantado no período de 2007- 2012 tendo como conseqüência a reconstrução curricular, com a
finalidade de modernizá-lo, fundamentando-se em três grandes princípios os quais tem norteado as
discussões no âmbito da EMV / UFBA: 1º) O compromisso que a universidade pública tem com os
interesses coletivos; 2º) A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão e; 3º) A formação de
um aluno com independência intelectual, capaz de atuar na transformação da sociedade.

AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS- GRADUAÇÃO.
AÇÕES PROJETADAS E IMPLANTADAS
CONTINUIDADE NA REESTRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DE SETORES
No tocante a reestruturação e recuperação de setores, diversas ações foram priorizadas dentro de
um planejamento estratégico emergencial, visando atender, em curto prazo, setores com carências
mais evidentes, físicas, funcionais e de equipamentos, o que propiciará uma melhor qualidade no
atendimento à comunidade e as atividades acadêmicas, concernentes ao Projeto Pedagógico do
Curso de Medicina Veterinária. Alguns desses setores estão discriminados abaixo:
• Laboratório de Patologia Clínica
• Laboratório de Viroses
• Laboratório de Bacterioses
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setor de Imagens e Sinais-Radiologia, Ultra-sonografia e Eletrocardiograma.
Ambulatórios
Secretaria e Divisão Administrativa
Laboratório de Toxicologia
Laboratório de Monitoramento de Doenças
Departamento de Patologia e Clinicas
Áreas de Circulação
Áreas destinadas aos grandes animais-baias e anexos
Sala Cirúrgica de Grandes Animais
Farmácia
Salas de Aula

PROJETOS DEFINIDOS E AINDA NÃO EXECUTADOS
A Lavanderia / Esterilização e um novo Centro Cirúrgico foram projetados e orçamentados no
contexto do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos através de esterilização cirúrgica, o
qual se encontra elaborado aprovado pelo Conselho Deliberativo do HOSPMEV com anuência da
Reitoria. Este Programa permanente de vital importância para a Saúde Pública do Município de
Salvador, entre outros objetivos, visa esterilizar cirurgicamente cães e gatos, em numero de 400
animais / mês, com prioridades para comunidades carentes, o que propiciará respostas mais
eficientes e definitivas no controle das Zoonoses, representando efetivamente o trabalho
extensionista da UFBA / HOSPMEV junto à sociedade. Ainda sem recursos aprovados e definidos pelo
parceiro - Prefeitura Municipal de Salvador.
Quanto à reestruturação do estacionamento / HOSPMEV, reestruturação geral dos Laboratórios
(Bacterioses, Viroses, Patologia Clínica, Monitoramento de Doenças via Satélite, Parasitoses e
Toxicologia), reestruturação do Almoxarifado e Farmácia, reestruturação da Divisão Administrativa
e Diretoria), Patologia, Cirurgia, etc.foram neste ano contextualizada na reestruturação geral do
HOSPMEV, em novo projeto arquitetônico elaborado com recursos provenientes de emenda
parlamentar, REUNI, e outros projetos, com início de execução programada paro o ano de 2009.
PROJETOS DEFINIDOS E NÃO EXECUTADOS
Quanto à Patologia, projeto arquitetônico específico foi elaborado, dentro do contexto do projeto
geral de reestruturação definido anteriormente para o HOSPMEV, ressaltando-se que em 2007 esses
recursos através de emenda parlamentar foram liberados, com execução programada para o ano de
2008. Essa execução foi adiada, para que esse projeto fosse incorporado no novo projeto
arquitetônico do HOSPMEV, com execução programada para 2009.
DESTAQUES EM RELAÇÃO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
Curso internacional elaborado e coordenado pelo Laboratório de Parasitoses/HOSPMEV, sobre o
diagnóstico de Parasitoses através do Convênio JAICA/UFBA, com a intermediação da Agência
Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores, o qual tem como objetivo a
transferência de tecnologia na área de Diagnóstico de Parasitose para animais de produção, sendo
beneficiários os Países da América Latina e Países da Ásia e da África de língua portuguesa.
O Laboratório de Monitoramento de Doenças pelo SIG (LAMDOSIG), através da coordenação do
Convênio Internacional FIPSE/CAPES - Programa de Intercâmbio Brasil/Estados Unidos de Educação
Superior da Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do
Ministério da Educação do Brasil e pelo Fund for the Improvement of Postsecondary Education
(FIPSE), do Departamento de Educação dos Estados Unidos.
Início do curso de Especialização na forma de Residência Médica Veterinária, com quatro vagas para
R1, nas áreas de Clínica de Animais de Companhia, Cirurgia, Patologia Clínica e Clínica de Grandes
Animais.
INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA
O Laboratório de Monitoramento de Doenças pelo SIG (LAMDOSIG), através da coordenação do
Convênio Internacional FIPSE /CAPES - Programa de Intercâmbio Brasil /Estados Unidos de Educação
Superior da Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do
Ministério da Educação do Brasil e pelo Fund for the Improvement of Postsecondary Education
(FIPSE), do Departamento de Educação dos Estados Unidos.
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CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS
Foram restabelecidas e efetivadas parcerias através de convênios com o Laboratório Vetinil em
andamento, na continuidade do Projeto “Armário”, para disponibilização de medicamentos à
comunidade carente e atendimento aos animais do canil / HOSPMEV, além da continuidade de
parcerias em andamento como a pedegree (ração) para alimentação dos animais do Canil (setor com
finalidade acadêmica).
PERSPECTIVAS PARA O ANO DE 2009
•
•
•

Iniciar a reestruturação do Hospital de Medicina Veterinária, buscando espaço físico adequado
para todos os setores, concernente ao novo projeto arquitetônico do HOSPMEV.
Continuidade na aquisição e distribuição de equipamentos novos.
Continuidade nas ações para captação de recursos para execução de Projetos Definidos e não
executados.

PRICIPAIS PROJETOS DE PESQUISA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expressão da COX-2 e caracterização da resposta inflamatória nos carcinomas de mama de
cadelas.
Proliferação celular, apoptose e expressão da ciclina A e p21 no tumor de Ehrlich sob efeito do
hipotireoidismo associado ou não a castração.
Atividade anti-helmíntica do extrato aquoso das folhas de Zanthoxylum rhoifolium Lamarck
(Rutaceae)
Ocorrência de aflatoxinas em milho destinado a alimentação de aves no Estado da Bahia
Padronização dos valores de referência da atividade da colinesterase em plasma de cão.
Avaliação toxicológica do tratamento anti-helmíntico com Agave sisalana (sisal) em caprinos.
Aproveitamento do resíduo líquido de Agave sisalana como anti-helmíntico na produção de
caprinos.
Avaliação in vitro do extrato metanólico de Prosopis juliflora (algaroba) sobre carrapatos de
bovinos, Boophilus microplus
Avaliação in vitro do extrato metanólico de Prosopis juliflora (algaroba) sobre carrapatos de
bovinos, Boophilus microplus.
Determinação da infectividade de oocistos de Neospora caninum mantidos por tempo
prolongado.
Investigação da galinha (Gallus gallus) como hospedeiro intermediário natural de Neospora
caninum. (2005 - atual). Financiador (es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico.
Emprego da reação de polimerização em cadeia para avaliar a freqüência de Hammondia
heydorni em caprinos.
Avaliação do hemograma, bioquímica sérica e perfil eletroforético de proteínas de tartarugas
marinhas, Caretta caretta (Linnaeus, 1758) de vida livre e em cativeiro.
Determinação dos níveis séricos e lípides totais, colesteróis total, HDL e LDL e triglicérides em
tilápias híbridas vermelhas.
Determinação da infectividade de oocistos de Neospora caninum mantidos por tempo
prolongado.
Investigação da galinha (Gallus gallus) como hospedeiro intermediário natural de Neospora
caninum).
Avaliação do medicamento homeopático Sulphur 30X no controle e prevenção de nematódeos
gastrintestinais em ovinos.
Aproveitamento do resíduo líquido de Agave sisalana (sisal) como nematocida na produção de
caprinos.
Efeito da Suplementação com vitamina E sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos e sobre
os níveis de gamaglobulinas na espécie bovina.
Falha na transferência passiva da imunidade em borregos da raça Santa Inês. Efeitos na taxa de
mortalidade e no ganho de peso até o desmame.
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ATENDIMENTOS POR SETOR
Diversas ações foram empreendidas pelo HOSPMEV, para atendimento de animais da comunidade e
outros, sempre com fins de formação e aprimoramento acadêmico.
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO POR SETOR
SETOR

ROTINA

FINS DIDÁTICOS

ANATOMIA PATOLOGICA (Necropsia e Histopatologia)

240

135

CANIL

---

70

CLINICA DE GRANDES ANIMAIS

16

30

CLINICA DE PEQUENOS ANIMAIS

2452

538

CLÍNICA CIRÚRGICA

1174

55

-

18

723

95

4

38

1582

568

LABORATÓRIO DE INFECTOLOGIA

89

102

LABORATÓRIO DE MONITORAMENTO DE DOENCAS PELO SIG

---

68

LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA

--

45

LABORATÓRIO DE VIROSES

1360

45

RADIOLOGIA

584

198

LABORATÓRIO DE BACTERIOSES

124

8

LABORATÓRIO DE DIAGNOSTICO DAS PARASITOSES

198

460

CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS
CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS
FISIOPATOLOGIA DA REPRODUCAO
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS
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