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1.
A gestão de uma instituição pública não pode ser avaliada em termos abstratos. O desempenho
institucional é, afinal, sensível às condições de navegação, aos recursos disponíveis, aos
obstáculos enfrentados. Em condições ideais, diriam alguns, metas poderiam ser estabelecidas
em conformidade com traços potenciais inscritos na instituição ou em função do aumento
progressivo de seus indicadores, desconsiderando talvez as condições de contorno. Entretanto,
se em geral nada se avalia bem em abstrato, nunca o contexto em nosso país foi tão determinante
de nossas possibilidades, tanto por circunstâncias políticas indesejáveis quanto pelo cenário de
uma emergência sanitária.
Estamos, afinal, imersos em uma história recente de desmonte de políticas públicas e em um
quadro de significativa defasagem orçamentária. Nessas condições de contorno, agravadas pelo
estado de pandemia, a gestão pública tornou-se um grande desafio, sobretudo se temos em conta
nosso projeto como instituição de ensino superior, projeto que, aliás, enunciamos em relatório
anterior e, com gosto, ora reiteramos: o de realizar excelência acadêmica em nível o mais
elevado, em todas as áreas do conhecimento, reforçando ademais o compromisso social de
nossa instituição, tanto por seu diálogo com a sociedade, quanto por sua capacidade de acolher,
respeitar e transformar positivamente trajetórias de vida. Um tal projeto tem solicitado de todos
nós, ao lado das medidas correntes e próprias da administração de uma instituição de ensino
superior, a capacidade de nos valermos da ciência e do bom senso, de recorrermos às melhores
lições do passado, mas também a ousadia de escolher caminhos nunca trilhados.
E esse foi um trabalho coletivo. Fomos levados, por um lado, a apurar a unidade e a sintonia da
equipe da administração central, fazendo acrescer às atividades normais a necessária reflexão
sobre a atividade de ensino, pesquisa e extensão em condições sobretudo não presenciais (pois
que tivemos dois semestres atípicos em 2021), assim como tivemos o desafio inédito de elaborar
e acompanhar planos de biossegurança, de modo que pudemos dar continuidade a nosso
trabalho, sem deixarmos de proteger o valor inegociável da vida.
Por outro lado, a gestão tornou-se ainda mais institucional e compartilhada, uma vez que, à
sintonia interna da equipe da administração central, veio somar-se a colaboração decisiva do
conjunto de gestores de nossas unidades universitárias e ainda dos representantes de nossas
diversas categorias. Todos nós, membros da comunidade UFBA, em um gesto de grande
unidade, enfrentamos juntos dificuldades incomuns, mas estivemos orientados e unidos pela
defesa de uma instituição pública de qualidade.
2.
O atual Relatório de Gestão reflete certamente as circunstâncias enfrentadas no ano pandêmico
de 2021, exibindo tanto a coerência de nosso trabalho, quanto os percalços próprios do
momento, que gestão alguma, imersa no concreto e na história, poderia ignorar. Este Relatório
dá conta, portanto, do enfrentamento de três grandes questões, a saber: (i) o aprofundamento
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das reduções orçamentárias, que, em 2021, de maneira deveras cruel, afetaram inclusive a
assistência estudantil; (ii) a própria pandemia, que em seu segundo ano teve impacto ainda mais
grave; e (iii) o desafio de continuar o trabalho em atividade sobretudo não presencial.
Este Relatório reflete, por outro lado, avanços muito consistentes. A UFBA não deixou de
crescer, de ousar, de procurar corresponder à sua missão e de estar à altura dos desafios ora
colocados. Assim, em relação à redução orçamentária, tivemos especial sucesso junto à bancada
parlamentar baiana, com emenda que, ao lado da eficiente gestão de contratos e recursos, nos
permitiu reequilibrar o orçamento, apesar de este continuar sim muito aquém do necessário para
uma instituição de qualidade da dimensão da UFBA. Em relação à pandemia, a UFBA mostrou
ser um exemplo de comunidade especialmente esclarecida, sendo significativa a adesão de
nossas categorias às medidas protetivas, inclusive a ampla vacinação. Enfim, em relação ao
desafio das atividades não presenciais, a competência pedagógica e científica de nossa
comunidade sobressaiu claramente, de modo que nosso trabalho pôde ser desenvolvido a
contento, tanto em ambientes virtuais quanto em atividades presenciais, por exemplo, em
laboratórios, tendo estas o acompanhamento criterioso do Comitê de Assessoramento do
Coronavírus.
Nesse cenário adverso, não faltaram à UFBA competência e mesmo ousadia. Mais uma vez,
resistimos a todo e qualquer ataque à nossa autonomia, mas também mostramos desempenho
consistente em diversas frentes. Em 2021, não deixamos de resistir aos ataques feitos à
educação e realizamos um grande ato público nacional em maio, e também dois grandes
Congressos Virtuais, um em fevereiro e outro em dezembro, celebrando este último os 75 anos
de nossa Universidade.
A pandemia deixou suas marcas, é claro. Tivemos redução extrema na mobilidade acadêmica
internacional, seja de estudantes, seja em programas como o CAPES-Print. Por outro lado, foi
aprimorada a utilização de recursos digitais, a preparação em ateliês didáticos, e mesmo se
expandiu nossa educação à distância, com a inauguração de um polo em Guanambi. Também,
mesmo com natural redução, mantivemos nosso trabalho com grande regularidade. Assim, por
exemplo, emitimos 2.731 diplomas de graduação, 1.551 diplomas de pós-graduação stricto
sensu, 605 certificados dos cursos lato sensu, 2.000 declarações de conclusão de curso, 167
certificados de residência médica, 38 certificados de apostilamento de revalidação de cursos ou
reconhecimento de títulos, 64 certificados do Revalida e 800 certificados de registro de
diplomas, nos sistemas acadêmicos SIAC e SIGAA.
O Relatório traz dados eloquentes, que mostram bem a virtude da nossa instituição na captação
de recursos, na reflexão interna, no desempenho institucional. Assim, podemos ver a
continuidade de programas como o de professor visitante, a ampliação de bolsas de mestrado,
a maior capacitação de técnicos-administrativos, a clara melhoria do nosso desempenho nos
indicadores de governança. A adversidade não nos retirou sequer a capacidade de reinvenção,
de reorganização acadêmico-institucional, de sorte que, em 2021, foram criados dois novos
institutos, o Instituto de Computação e o Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde.
Todos esses ganhos são ainda mais significativos porque hauridos em meio a adversidades,
como se, a todo tempo, andássemos à chuva, “quando o vento sopra e parece que chove mais”.
São mais significativos também porque revelam a enorme resiliência de uma instituição de
grande porte e relevância, que não há de se desviar de sua natureza como instituição pública,
gratuita, inclusiva e de qualidade.
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3.
Uma palavra derradeira se impõe. Uma palavra que é também de despedida, pois este é o último
Relatório cuja apresentação devo assinar. Nesse sentido, não posso deixar de agradecer
especialmente ao Pró-Reitor de Planejamento, Prof. Eduardo Mota, que coordenou a feitura
deste Relatório, assim como tem sido responsável pela exposição constante de dados da nossa
instituição (e.g. em relatórios, apresentações nos Conselhos Superiores e documentos como o
UFBA em números), mas que também teve importante papel em decisões deveras delicadas ao
longo destes oito anos que vamos completando à frente da Reitoria da UFBA, como as relativas
a medidas de restrição orçamentária e também, nos últimos dois anos, as relativas a medidas
sanitárias.
Devo agradecer também a cada colega da gestão que colaborou para a conclusão deste trabalho
e, mais ainda, por manterem, em cada espaço da UFBA, o mesmo sentido de realidade e
responsabilidade, ao tempo que sustentaram nossa defesa da instituição e nossos sonhos. Não
haveria boa compilação de dados concretos sem o trabalho dedicado de cada setor; não haveria
sucessos a comemorar sem a diligência de toda nossa comunidade; não poderíamos celebrar
sucessos se fossem inexistentes. Agradeço ademais às colegas diretoras e aos colegas diretores,
bem como a todos os membros de nossos conselhos, com o que estendo meu abraço a todos que
mantêm com a UFBA um sentimento de nela encontrarem uma morada, um lugar de
acolhimento e dedicação.
A UFBA não realizaria sua natureza sem as pessoas que a amam e dão substância, não seria o
lugar de encontro e realização sem essa nossa gente que a vivencia como um lugar de trocas
afetivas, políticas, científicas e artísticas insubstituíveis, um lugar de colaboração e criatividade,
no qual fazemos prevalecer sobre a ignorância e as exclusões que tanto marcam nossa sociedade
os valores mais elevados do conhecimento e da solidariedade.
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1. VISÃO GERAL DA ORGANIZAÇÃO E AMBIENTE
EXTERNO
1.1 APRESENTAÇÃO
Com vistas a introduzir o presente capítulo, serão sintetizados alguns dos principais aspectos
que serão abordados ao longo deste Relatório de Gestão Exercício 2021.
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) vem empreendendo esforços para desempenhar sua
missão de produzir e disseminar ciência, tecnologia, arte e cultura, continuando a formar
pessoas em diversas áreas do conhecimento que contribuirão para os grandes desafios que serão
enfrentados pelo nosso país. Para tanto, a UFBA se solidifica cada vez mais como importante
referência na produção de saberes, conhecimentos e em tantos outros temas que mobilizam a
sociedade, permanecendo na trilha da defesa de uma universidade pública, gratuita, inclusiva e
de qualidade. Nesse sentido, com o intuito de atingir resultados cada vez mais em conformidade
com a sua missão, a UFBA vem adotando o modelo de Governança, seguindo parâmetros e
métodos de gestão mais participativos, transparentes e céleres, com o intuito de desenvolver as
atividades de ensino, pesquisa e extensão de excelência.
O ano de 2021 foi marcado pelo agravamento da pandemia da COVID-19 no Brasil,
especialmente durante o seu primeiro semestre, no que pese ter se iniciado o processo de
vacinação da população contra a doença. Desta forma, a Universidade Federal da Bahia
manteve suas atividades acadêmicas e administrativas no formato remoto, exceto os serviços
considerados essenciais, que obedeceram a intensos protocolos de biossegurança. A UFBA
continuou desenvolvendo mecanismos para a adaptação a essa realidade, contando com o
fundamental empenho, dedicação e compreensão de docentes, técnicos e do corpo discente.
Nesse sentido, não obstante os impactos trazidos pela pandemia em alguns índices e
indicadores, a Universidade manteve-se firme no aperfeiçoamento de suas estruturas de
liderança, estratégia e controle, bem como na promoção de sólida formação de profissionais,
docentes e pesquisadores. Do mesmo modo, nossa Instituição permaneceu envidando esforços
para ampliar as oportunidades e a qualidade da formação oferecida aos alunos dos cursos de
graduação e de pós-graduação. A despeito das dificuldades trazidas não apenas pela pandemia,
mas também pela crise econômica e orçamentária, a UFBA vem empreendendo um grande
esforço para cumprir suas diretrizes estratégicas definidas no seu Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) 2018-2022.
A UFBA possui uma comunidade de mais de 50.000 pessoas, entre discentes, docentes,
pesquisadores e técnicos-administrativos, permanecendo entre as dez maiores universidades
federais brasileiras, seja do ponto de vista do orçamento, seja do ponto de vista do número de
estudantes. Para continuar atingindo o seu objetivo de ampliar as oportunidades e a qualidade
da formação oferecida aos discentes dos cursos de graduação e pós-graduação, atualmente, a
UFBA conta 03 campi no município de Salvador, sua sede, 01 no município de Vitória da
Conquista e 01 no município de Camaçari, abrigando ao todo 34 unidades universitárias.
Neste ano de 2021 foram oferecidos 106 cursos presenciais de graduação e 8 cursos de
graduação à distância. No que tange aos cursos de pós-graduação do tipo stricto sensu, a UFBA
ofereceu 150 cursos, sendo 75 de mestrado acadêmico, 16 de mestrado profissional e 59 de
doutorado. Em todos os cursos de graduação e de pós-graduação, neste ano, foram matriculados
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cerca de 51.887 estudantes, sendo 4.262 de mestrado e 3.858 de doutorado. Na graduação
presencial, observou-se em 2021 um crescimento na média de alunos ativos que passou de
40.727 em 2020 para 43.767 em 2021.
Neste ano de 2021 a Universidade Federal da Bahia aprovou, através de seu Conselho
Universitário, a criação duas novas unidades acadêmicas: o Instituto de Reabilitação e Saúde
(IMRS) e o Instituto de Computação (IC). Desta forma, a UFBA passa a ter 34 unidades
acadêmicas. Nesse sentido, a nossa Instituição atende às transformações sociais e à dinâmica
do conhecimento, mesmo no atual contexto de restrições orçamentárias.
Em razão da intensificação da pandemia da COVID-19 e do lento processo de vacinação, que
não cobria uniformemente docentes, técnicos e estudantes, o Conselho Universitário da UFBA
conferiu, através de resoluções, o caráter especial aos semestres letivos 2021.1 e 2021.2. Sendo
assim, as atividades acadêmicas e administrativas foram desenvolvidas em modalidade não
presencial na Universidade, com exceção dos serviços considerados essenciais e de situações
excepcionais, encaminhadas pelas direções das unidades universitárias ou dos órgãos da
Administração Central, após análise e autorização pelo Comitê Interno de Assessoramento do
da COVID-19 na UFBA, e em conformidade com os dispostos no nosso Plano de Contingência
e Biossegurança. Desta forma, a UFBA buscou garantir condições seguras de trabalho e estudo,
adaptando os procedimentos administrativos e acadêmicos a essa situação, protegendo a vida e
os grupos em vulnerabilidade e com maior risco a essa grave doença.
Como exemplo de adaptação a esse momento, cita-se as Trilhas Formativas: itinerários teóricopráticos sobre Educação, disponibilizados em conteúdo multimídia, cujo formato oportuniza
diferentes e individualizados percursos de formação continuada. Com acesso disponível e
contínuo, as trilhas contam com um sofisticado design de interface para atender aos diferentes
objetos de aprendizagem. Nos percursos, professores e servidores técnico-administrativos
podem compor, de forma flexível, caminhos de aprendizagens que estejam de acordo com o
seu interesse e necessidade. Dentre as iniciativas elaboradas, destaque para o os cursos online
abertos (MOOC) compostos de sete cursos livres - Ambiente Virtual de Aprendizagem: Outro
Cotidiano, Docência Online, Práticas Pedagógicas na Educação Online, O Moodle e suas
Potencialidades, Mídias Digitais e Educação Online, Avaliação da Aprendizagem, Trilhas
Formativas – que ao todo contou com a participação, entre a comunidade interna e externa da
UFBA, de 1.992 pessoas. Outra iniciativa foi a Assessoria Pedagógica que apoiou os docentes
UFBA em suas demandas pedagógico didáticas voltadas para o trabalho da docência.
Todas essas iniciativas estão no escopo da continuidade do projeto UFBA em Movimento plataforma que agrega informações essenciais para a plena realização das atividades
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, de forma não presencial. O portal apresenta
orientações e esclarecimentos específicos sobre diversos temas, como preparação de aulas
online; uso das plataformas disponibilizadas; resoluções e normas; oferta de disciplinas;
efetivação de matrículas; além de assistência pedagógica, estudantil, psicossocial e técnica.
Foram, ainda, disponibilizadas ferramentas digitais e instruções sobre como utilizá-las,
capacitação para melhor aproveitamento de ambientes virtuais de educação online.
Os indicadores apontam melhorias consistentes da qualidade dos nossos cursos, comprovando
um desempenho cada vez melhor dos nossos alunos nos diversos cursos submetidos a essa
avaliação externa. No que tange às notas do Exame Nacional de Desempenho dos EstudantesEnade, que avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, Considerando o ano
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2006 como ponto de partida de uma série histórica dos cursos avaliados até o ano de 2019, já
que os resultados do ano de 2020 ainda não foram divulgados pelo INEP, a UFBA obteve uma
nota média no ENADE de 3,20 no primeiro triênio; 3,32 no segundo e 3,89 no terceiro; e 4,05
no quarto ciclo que se completou com os resultados de 2017. No quinto ciclo que dispomos dos
resultados de apenas dois anos, os dados também indicam melhoria consistente, com um maior
número de cursos com nota máxima (5). Os resultados obtidos nos anos de 2018 (4,38) e 2019
(4,36) demonstram uma tendência de crescimento na média trienal e revelam uma maior
participação dos alunos em participar do Exame.
Do mesmo modo, a UFBA subiu duas posições no ranking Times Higher Education Latin
America, ocupando o 26º lugar entre as 177 instituições avaliadas. Na edição 2021, a UFBA
aparece em 16ª entre as universidades brasileiras – uma posição acima em relação a 2020 – e
em 1º lugar na região Nordeste – mesmo patamar da avaliação anterior.
Em relação a artigos e publicações vinculados à UFBA, a plataforma Web of Science, registrou
2003 artigos científicos publicados no ano de 2021, sendo que nos anos anteriores, 2020 e 2019,
na mesma base, encontramos respectivamente 1793 e 1567, o que demostra, portanto, um
aumento consistente. Nesse âmbito, quando filtramos a busca pela referência à palavra
“COVID”, encontramos mais de uma centena de artigos de investigação: em um levantamento
feito junto aos vários grupos de pesquisa, observamos que havia aproximadamente 170 projetos
de pesquisa ou extensão relacionados à pandemia da COVID-19. Números que colocam a
UFBA entre as dez instituições de pesquisa que mais publicam pesquisas, neste tema, naquela
base de dados.
Neste ano de 2021, Universidade Federal Bahia realizou duas edições do Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão - um espaço de reflexão ampliada e aprofundada sobre a
Universidade, sobre suas heranças e perspectivas e seu papel social, favorecendo o
estabelecimento de políticas mais bem definidas para as diversas dimensões da UFBA,
enquanto instituição pública, gratuita, de qualidade e marcada por forte compromisso com a
sociedade: entre 22 e 26 de fevereiro foi realizado o Congresso Virtual da UFBA que contou
com 907 mesas, 143 intervenções artísticas, 3022 vídeos pôsteres, contando com mais de 8.500
inscritos; por sua vez, o Congresso UFBA 75 ANOS, realizado entre 6 e 11 de dezembro,
tornou-se o sétimo e maior evento realizado na Universidade abrangendo 1.150 mesas, 2.200
vídeos pôsteres e 165 intervenções artísticas.
A UFBA vem intensificando ações visando o incremento da sua internacionalização. O projeto
CAPES PrInt UFBA foi prorrogado pela CAPES até 2024, após três anos de sucesso na
construção, implementação e consolidação de planos estratégicos de internacionalização da
nossa Instituição. Nesse âmbito, foram lançados em 2021 editais de Bolsa de Doutorado
Sanduíche, Professor Visitante no Exterior Sênior, Pós-Doutorado com Experiência no Exterior
e Missão de Trabalho no Exterior. Ainda sobre a internacionalização da UFBA, o edital de
Professor Visitante que teve como objetivo atrair professores nacionais e internacionais das
diversas áreas do conhecimento que possam contribuir para a fortalecimento dos programas de
pós-graduação e consequentemente para a pesquisa. A excelência dos resultados obtidos com
o Edital de Professor Visitante da UFBA proporcionou que a Divisão de Avaliação da CAPES
aprovasse, após consulta, a contratação desses professores visitantes como docentes
permanentes. nos nossos programas de pós-graduação.
Neste ano de 2021, a UFBA conquistou o maior grau de classificação do Índice Integrado de
Governança e Gestão Públicas (iGG) do Levantamento de Governança e Gestão Públicas do
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Tribunal de Contas da União (TCU) que contou coma participação de 378 organizações
públicas. A porcentagem alcançada, 73,2%, reconhece a capacidade de gestão da Universidade
Federal da Bahia como aprimorada e contou com a participação de 378 organizações públicas.
A porcentagem alcançada pela UFBA se enquadra na faixa de classificação considerada
aprimorada, entre 70% e 100%.
A gestão da UFBA reconhece que o Relatório que se apresenta é uma nova abordagem, que
permite oferecer informações concisas, relevantes e estratégicas da Instituição, facilitando a
gestão, a comunicação interna e a prestação de contas, proporcionando mais interação, coesão
e dinamismo na preparação do Relatório de Gestão. Desta forma, este Relatório está dividido
em quatro seções, cada uma subdividida em itens que contemplam os grandes temas do
funcionamento da Universidade e que estão de acordo, substancialmente, com as sugestões
expressas na Instrução Normativa TCU nº. 84, de 22 de abril de 2020 e da Decisão Normativa
TCU nº. 187, de 9 de setembro de 2020 DN do Tribunal de Contas da União (TCU), de modo
a realizar um processo de prestação de contas mais conciso, resultando em melhor compreensão
dos modos de atuação da Universidade Federal da Bahia. Uma vez que resulta de construção
coletiva dos diversos órgãos e setores da Universidade, as boas práticas de gestão, a qualidade
do trabalho e a dedicação dos dirigentes e técnicos asseguram a confiabilidade e a integridade
das informações aqui prestadas.

PANDEMIA DA COVID-19
Durante o ano de 2021, a pandemia da Covid-19 continuou a afetar as atividades presenciais na
UFBA, tanto quanto impôs restrições à toda a sociedade. A segunda onda da pandemia, iniciada
em novembro de 2020 foi ainda mais grave que a anterior e se prolongou durante todo o ano de
2021, com grande número de casos e óbitos pela doença. O início da vacinação específica em
todo o país, em janeiro de 2021, e a progressão da cobertura vacinal contra a Covid-19
possibilitou o descenso da curva epidêmica de casos e sobretudo de óbitos.
Ao longo deste Relatório de Gestão UFBA, ano base 2021, apresentam-se informações sobre o
impacto da pandemia da Covid-19 sobre as atividades da Universidade, descritas para cada
setor ou tipo de atividade finalística e de atividade meio.
Em vista da situação sanitária da pandemia da Covid-19, a UFBA permaneceu com atividades
presenciais suspensas, instituindo as atividades remotas, inclusive do ensino à distância. Em 09
de dezembro de 2020, o Conselho Acadêmico de Ensino, através da Resolução No. 10/2020,
estabeleceu, para o semestre 2021.1, que “as atividades acadêmicas serão desenvolvidas em
modalidade não presencial e, excepcionalmente, presencial, mediante análise e autorização do
Comitê de Assessoramento do Coronavírus”. Em 08 de junho de 2021, o Conselho
Universitário, através da Resolução No. 03/2021, estabeleceu em caráter excepcional,
atividades não presenciais no semestre 2021.2, a seguir regulamentadas pelo Conselho
Acadêmico de Ensino através da Resolução No.02/2021 de 9 de junho de 2021 (disponíveis em
https://ufba.br/legislacao ).
Através da Portaria No. 202, de 6 de dezembro de 2021, a Reitoria da UFBA renovou a
constituição do Comitê de Assessoramento do Coronavírus, instituído através da Portaria
GAB/UFBA No. 101 de 19 de março de 2020. O Comitê ficou assim constituído: pelo ViceReitor, Prof. Paulo Cesar Miguez de Oliveira; pelo Pró- Reitor de Planejamento e Orçamento,
Prof. Eduardo Luiz Andrade Mota; pelo Coordenador de Pesquisa, Thierry Correa Petit Lobão;
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pelo Superintendente Universitário de Saúde, Prof. Roberto José Nascimento Meyer; pela
docente aposentada do Instituto de Saúde Coletiva, Profa. Maria da Glória Teixeira, face a sua
experiência na área de doenças transmissíveis; pela enfermeira aposentada da UFBA, Sra. Tânia
Neves Bulcão. O Comitê subsidiou as decisões da Reitoria e dos Conselhos Superiores, com
informações sobre a situação sanitária relativa à pandemia da Covid-19. Além disso, reeditou
o Plano de Contingência e Medidas de Biossegurança da UFBA para o semestre 2022.1,
disponível em https://ufbaemmovimento.ufba.br/.
O Comitê de Assessoramento do Coronavírus atendeu às solicitações de atividades presenciais
excepcionais de ensino prático, de pesquisa e de extensão, reduzindo a exposição ao risco de
transmissão e infecção pelo vírus SARS CoV-2 e, dessa maneira, os seus danos à saúde. No
ano de 2021foram atendidas 123 solicitações diversas de órgãos e unidades universitárias, seja
para consultas sobre requisitos de biossegurança seja para a análise e parecer sobre protocolos
e planos de biossegurança institucionais.
No ano de 2021, a UFBA continuou contribuindo com informações sobre ações e medidas
protetivas à saúde para a comunidade universitária, inclusive com o estímulo à vacinação contra
a Covid-19, e com a produção de conhecimentos, pesquisas e atividades de extensão.
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1.2 MISSÃO, VISÃO, VALORES E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
1.2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES
A história da Universidade Federal da Bahia (UFBA) teve início em 18 de fevereiro de 1808.
Nessa data, o Príncipe Regente Dom João VI instituiu o primeiro curso universitário do Brasil
e criou por Carta Régia a Escola de Cirurgia da Bahia. Ainda no século XIX, a Escola
incorporou os cursos de Farmácia (1832) e Odontologia (1864), a Academia de Belas Artes
(1877), o curso de Direito (1891) e a Escola Politécnica (1896). No século XX, Isaías Alves
criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1941). Inicialmente chamada de Universidade
da Bahia, o Decreto-Lei nº 9.155, de 8 de abril de 1946, criou a instituição que hoje é
denominada Universidade Federal da Bahia (UFBA), pessoa jurídica dotada de autonomia
administrativa, financeira, didática e disciplinar. A UFBA é, portanto, uma instituição de ensino
superior pública brasileira, considerada a maior e mais influente universidade do estado da
Bahia e uma das mais importantes no país. É mantida pelo Governo Federal do Brasil, vinculada
ao Ministério da Educação, possui regime jurídico de autarquia. Tem sede na cidade do
Salvador e dois campi localizados em Vitória da Conquista e Camaçari. É orientada pela sua
missão, visão e valores.
MISSÃO
Produzir e disseminar ciência, tecnologia, arte e cultura, base para a formação sólida de
profissionais, docentes e pesquisadores que atuem dentro de elevados padrões de desempenho
técnico e ético e sejam cidadãos comprometidos com a democracia e a promoção da justiça
social.
VISÃO
Ser uma universidade cuja excelência da formação seja totalmente reconhecida e cujo modelo
de governança e gestão assegure condições para o contínuo desenvolvimento científico,
tecnológico, artístico e cultural, conciliando uma crescente inserção internacional e forte
engajamento no atendimento de demandas sociais, locais e regionais.
VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão;
Busca da excelência nas suas atividades fins;
Respeito à diversidade e combate a todas as formas de intolerância e discriminação;
Abertura e rigor intelectual, criatividade e busca de inovações;
Valorização das pessoas, diálogo, transparência e estímulo à cooperação;
Respeito à história e a tradições e abertura para contemporaneidade;
Rigor ético em suas decisões e ações;
Busca da equidade no acesso e permanência na Universidade;
Pluralismo de ideia, promoção de valores democráticos e de cidadania;
Compromisso com a transformação social;
Caráter público gratuito e autônomo da Universidade;
Sustentabilidade e responsabilidade ambiental.
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Figura 1.2.1 - Missão, Visão e Valores da UFBA

Fonte: PDI/UFBA, 2017

1.2.2 IDENTIDADE E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
A estrutura organizacional da UFBA é sinteticamente composta pelos Órgãos Superiores de
Deliberação (Assembleia Universitária, Conselho Universitário, Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão, Conselho Acadêmico de Ensino e Conselho Acadêmico de Pesquisa e
Extensão), e pelo Conselho de Curadores, que atua como Órgão de Controle, Fiscalização e
Supervisão. Em conformidade com suas atribuições institucionalmente estabelecidas –
Estatutos e Regimentos -, esses Órgãos realizam análise e deliberação acerca de assuntos
estratégicos de natureza acadêmica, administrativa e financeira da Universidade. Compõe,
ainda, a estrutura da UFBA a Reitoria e suas respectivas unidades estratégicas (Administração
Central), com competências específicas, além das unidades universitárias dispostas na Capital
e em outras cidades da Bahia (Vitória da Conquista e Camaçari). A Figura abaixo apresenta a
estrutura organizacional da UFBA.
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Figura 1.2.2 - Organograma da UFBA

Fonte: PDI/UFBA, 2017

No quadro seguinte estão descritas, sinteticamente, as atribuições, funções e competências dos
Órgãos Superiores, Unidades Administrativas e Universitárias que compõem a estrutura
organizacional da UFBA.
Quadro 1.2.1 – Descrição da estrutura da UFBA
Órgãos/Unidades

Assembleia Universitária

Conselho Universitário
Conselho Superior de Ensino
Pesquisa e Extensão
Conselho Acadêmico de Ensino
Conselho Acadêmico de Pesquisa
e Extensão
Conselho de Curadores
Pró-Reitoria de Planejamento e
Orçamento
Pró-Reitoria de Administração
Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação
Pró-Reitoria de Ensino de PósGraduação
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação
e Inovação

Atribuições/Funções/Competências
Responsável: por avaliar o cumprimento dos objetivos institucionais da
Universidade, levando em conta as necessidades econômicas, políticas e
culturais da sociedade; por aprovar moções, recomendações e
proposições a serem encaminhadas aos Conselhos Superiores e por
apreciar assuntos de alta relevância, quando convocada especialmente
para esse fim.
Órgão máximo de deliberação universitário responsável pelas políticas
gerais, planejamento e diretrizes nas áreas administrativas e acadêmicas
da Universidade
Órgão responsável pelas normas e políticas de integração entre ensino,
pesquisa e extensão da Universidade.
Órgão responsável pelo regime didático, cursos de graduação e pósgraduação e o acompanhamento da execução de planos e programas
acadêmicos.
Órgão responsável pela supervisão das atividades de pesquisa, criação e
inovação e de extensão universitária.
Órgão que exerce o processo de fiscalização econômico-financeira da
Universidade.
Desempenha ações relativas a processos de planejamento, gestão de
orçamento, de convênios e contratos acadêmicos, da estatística e
documentação e de informação ao cidadão.
Processos relativos à gestão administrativa, contabilidade e finanças.
Coordenar, planejar, supervisionar e fiscalizar as políticas e processos de
ensino de graduação.
Coordenar, planejar, supervisionar e fiscalizar as políticas e processos de
ensino de pós-graduação.
Fomentar, coordenar, planejar, supervisionar as políticas e processos de
pesquisa, criação e inovação.
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Órgãos/Unidades
Pró-Reitoria de Extensão
Pró-Reitoria de Ações
Afirmativas e Assistência
Estudantil
Pró-Reitoria de Desenvolvimento
de Pessoas
Superintendência de Educação à
Distância
Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Meio
Ambiente e Infraestrutura
Superintendência de
Administração Acadêmica
Superintendência de Avaliação e
Desenvolvimento Institucional
Sistema Universitário de
Bibliotecas

Sistema Universitário de Saúde

Sistema Universitário Editorial
Sistema Universitário de Museus
Unidade Seccional de Correição

Ouvidora

Controle Interno

Unidades Universitárias

Atribuições/Funções/Competências
Fomentar, coordenar, planejar, supervisionar e fiscalizar as políticas, os
programas, processos e projetos de extensão.
Funções de apoiar, assistir o corpo discente, planejar, fomentar,
coordenar políticas, processos e programas de ação.
Funções e processos relativos à gestão do quadro de pessoal ativo e
inativo
Desenvolver, coordenar, supervisionar, assessorar e prestar suporte
técnico à execução de atividades e processos na área de educação à
distância.
Manter, planejar, desenvolver, suprir, especificar e controlar recursos,
bens e serviços utilizados para o processamento e a comunicação de
informações de dados.
Planejar, coordenar e controlar o desenvolvimento da infraestrutura e
patrimônio físico e elaborar, acompanhar e coordenar a implantação de
políticas da ambiental.
Propor o calendário acadêmico da Universidade, elaborar sua agenda
acadêmica, prestar serviços acadêmicos relacionados ao registro e
documentação das atividades de graduação e pós-graduação, bem como
o gerenciamento das instalações e equipamentos de uso compartilhado.
Aprimorar os processos de gestão, tornando-os objeto de continua
avaliação, base para identificar avanços, barreiras e desafios que devem
ser superados para que a missão institucional seja atingida.
Articular, coordenar, promover, superintender e fiscalizar o
funcionamento sistêmico das bibliotecas da UFBA e promover o acesso
e uso da informação, contribuindo para o desenvolvimento do ensino, da
pesquisa, da criação, da inovação e da extensão.
Responsável por articular, coordenar, superintender e fiscalizar a gestão
e a execução de ações específicas da administração acadêmica e
assistencial na área da Saúde. Composto por: Complexo Hospitalar
Universitário Professor Edgard Santos; Maternidade Climério de
Oliveira; Hospital de Medicina Veterinária Renato de Medeiros Neto;
Serviço Médico Universitário Rubens Brasil; além dos programas,
projetos de extensão permanentes e serviços de atenção e assistência à
saúde vinculados às Unidades Universitárias.
Difusão da produção científica da Universidade, constituindo-se num
canal de comunicação com a própria Instituição, bem como com a
sociedade.
Manter e preservar bens culturais disponibilizando-os ao acesso da
comunidade em seus diversos museus.
Tratamento de denúncias e de processos administrativos.
Responsável por contribuir para o desenvolvimento institucional,
zelando pelos compromissos éticos de seus membros e servindo de
agente catalisador para a comunidade universitária e extrauniversitária
quanto à recepção e à apreciação de sugestões, críticas, reclamações e
reivindicações concernentes a deveres, direitos e interesses individuais e
coletivos.
Vinculada ao Conselho de Curadores. É responsável por supervisionar
as atividades desenvolvidas na Instituição, especialmente quanto à
regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, de
sistema e de pessoal.
Produzir, transmitir e difundir cultura e conhecimentos pertinentes à sua
área específica, mediante a oferta de cursos de graduação, pós-graduação
e sequenciais, e a realização de programas de pesquisa integrados com o
ensino. Promover programas de formação profissional e educação
continuada. Desenvolver atividades culturais e de extensão, incluindo a
prestação de serviços e consultorias. Realizar a execução orçamentária e
financeira, no que couber.

Fonte: PDI/UFBA, 2017
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A estrutura organizacional da UFBA permite o desenvolvimento de processos específicos que
contribuem para a boa governança, por meio do direcionamento estratégico, envolvimento dos
atores da comunidade, gestão de riscos, supervisão e avaliação da gestão, promoção da
transparência e a devida prestação de contas.
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1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
1.3.1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
O processo de monitoramento do PDI-UFBA 2018-2022 é realizado por etapas, conforme
descrito no PDI e envolve os diferentes setores da Universidade, com o objetivo de atualizar
periodicamente os indicadores de desempenho institucional e a realização das metas propostas;
identificar as barreiras ou forças propulsoras não previstas e que facilitaram ou dificultaram o
atingir das metas; promover uma maior integração da gestão em todos os seus níveis, e estimular
maior socialização dos objetivos e metas com todos os atores institucionais, tornando o PDI
amplamente conhecido por todos. Sendo assim, o monitoramento do PDI possibilita aos
gestores a aplicação de medidas corretivas e preventivas ao longo do tempo. A Figura 1.3.1
abaixo mostra os ciclos do processo de monitoramento do PDI na UFBA.
O trabalho de acompanhamento, monitoramento e avaliação do andamento das metas do PDI é
realizado pela SUPAD – Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional, e
acompanhado pela CPA – Comissão Própria de Avaliação. Tal trabalho é complementado com
o processo de acompanhamento das metas específicas, envolvendo tanto os órgãos da
Administração Central como as Unidades Universitárias.
Figura 1.3.1 Ciclos do processo de monitoramento do PDI, UFBA

Fonte: PDI/UFBA, 2017

Em 2020 o mundo foi surpreendido por uma pandemia que se alastrou rapidamente pelo planeta
e, logo no início do ano, a UFBA foi obrigada a paralisar as suas atividades acadêmicas e
administrativas, a qual permaneceu continua e agravada durante todo o ano de 2021. Em função
deste novo cenário que se impôs rapidamente foram necessárias a realização de várias ações
não previstas no PDI, que possibilitaram a manutenção das atividades da Universidade,
tomando todos os cuidados do ponto de vista sanitário para preservação da saúde da
comunidade e utilizando largamente recursos tecnológicos que permitem trabalhos de modo
não presenciais, através da internet.
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O atingimento das metas e objetivos estratégicos estabelecidos no planejamento estratégico da
Universidade manteve-se como objeto de preocupação durante todo o exercício de 2021, haja
vista as dificuldades para tanto impostas pela Pandemia da COVID-19. Entre os desafios
impostos pela nova realidade foi a execução do trabalho pela maior parte dos servidores em
formato remoto.
Nesse contexto, a UFBA voltou seus esforços, principalmente, para o mapeamento de
procedimentos que permitissem a tramitação de processos acadêmicos e administrativos da
modalidade física para a modalidade eletrônica, reforçando sua participação no Programa
UFBA PEN. Os critérios de eleição para a tramitação eletrônica foram inicialmente definidos
a partir do seu impacto sobre o funcionamento das atividades cotidianas e, ao final do ano,
reorientado em direção aos processos que apresentavam maiores volumes de tramitação. Com
isso a UFBA, por meio da Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional,
apontou que no início do ano 25% do total de processos administrativos tramitavamndo em
formato eletrônico e no final de 2021 a UFBA já tramitava com 50% dos seus processos em
formato eletrônico.
Para tanto a SUPAD realizou também ao longo do ano:
•
•

•

Concluiu o processo de ajuste/adaptação da estrutura organizacional da UFBA e dos
seus marcos legais, mantendo atualizado o SIORG e produzindo uma série de ajustes
nas unidades organizacionais da universidade;
Implantação do módulo do SIGEPE, via implementação do sistema EORG – que
permitiu a leitura dos dados cadastrados no SIORG – Sistema de Informações
Organizacionais da Administração Pública e sua correspondência com os registos do
SIAPE;
Apoio aos Programas de Pós-graduação na construção dos seus planejamentos
estratégicos, uma nova exigência do processo de avaliação da CAPES. Foi construído
um modelo de planejamento estratégico e várias reuniões foram realizadas tendo em
vista orientar os Programas na sua realização.

A SUPAD realizou também atividades de avaliação institucional também foram objeto de
monitoramento e controle, buscando atender os objetivos estratégicos e em consonância com o
plano de trabalho da CPA - Comissão Própria de Avaliação da UFBA.
As atividades, listadas a seguir, foram desenvolvidas pela SUPAD em 2021:

•
•
•

•

Levantamento das condições para oferta de atividades não presenciais. Para isto, a
SUPAD acompanhamento e apoiou um conjunto de pesquisa realizadas pela SEAD;
Acompanhamento e avaliação do Semestre Letivo 2021.1;
Acompanhamento e monitoramento, no que foi possível, do PDI (por causa da
pandemia da COVID-19, o monitoramento do PDI foi temporariamente interrompido,
para que as atividades emergenciais, não previstas no PDI fossem planejadas,
realizadas e avaliadas);
Gestão do Sistema de Avaliação (SIAV). Foi realizado o acompanhamento e
monitoramento do SIAV, implantando rotinas para garantir a avaliação dos docentes
pelos discentes no final de cada semestre. Além disso, no final de cada período de
avaliação de 2021, foi realizado um balanço da participação dos cursos e encaminhado
os respectivos relatórios para os Diretores das Unidades Universitárias;
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•

•
•
•
•

•
•

Monitoramento das avaliações externas – atividade realizada durante todo o ano,
consiste em acompanhar a publicação dos relatórios de avaliação externa, resultado do
ENADE, publicação de ranckings, etc. Verificar a posição da UFBA e divulgar os
resultados nas páginas da CPA e SUPAD;
Alimentação dos rankings internacionais;
Acompanhamento dos indicadores de desempenho da UFBA;
Apoio aos Programas de pós-graduação na na coleta e tabulação dos dados da pesquisa
de egressos, elemento que integra a proposta apresentada de Processo de Autoavaliação
para os Programas de pós-graduação da UFBA;
Participação em eventos internos e externos à UFBA para divulgação de dados de
Avaliação Institucional. Internamente, a Coordenação de Avaliação promoveu uma
mesa redonda no Congresso Virtual UFBA e duas mesas redondas no Congresso UFBA
75 anos, ambos no ano de 2021. Também participou do Seminário ENADE, promovido
pela PROGRAD e Semanas Pedagógicas de cursos de Graduação para divulgação de
dados de avaliação. Externamente, realizou publicação de dados avaliativos no
Congresso Internacional de Gestão Universitária (CIGU) 2021;
Formulação (em conjunto com a SEAD e STI) do Instrumento de avaliação de cursos
e componentes curriculares EaD;
Organização do Seminário de Avaliação Institucional 2021 com o tema: perspectivas
atuais de Avaliação e Planejamento Institucional.

INDICADORES DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
Indicadores do Tribunal de Contas da União (TCU)
Os indicadores, apresentados através das séries históricas, foram calculados utilizando-se o
documento de orientação para os cálculos, estabelecido pela Decisão TCU 408/2002 e os
Acórdãos: nº 1.043/2016 e 2.167/2016. Toda a metodologia para os cálculos está descrita no
documento “Orientação para o cálculo dos Indicadores de Gestão elaborado pelo TCU,
SESu/MEC e SFC (Secretaria Geral de Controle Interno). Destacamos dois indicadores, o
Custo Corrente/Aluno Equivalente e a Taxa de Sucesso na Graduação, figuras 1.3.2. e 1.3.3,
respectivamente, os quais encontram-se no Apêndice VIII com as respectivas memórias de
cálculo.
Figura 1.3.2 – Custo Corrente/Aluno Equivalente,
Indicadores Decisão TCU nº408/2020. UFBA, 20172021
24.547,89

22.161,38
20.154,87

21.041,93

22.184,99

17.529,27

20.047,51
17.667,00

18.367,17

14.884,09
2017

2018

2019

Com Hospitais Universitários

2020

2021

Sem Hospitais Universitários

Fonte: UFBA/SIAFI, SIAC, SIGAA, 2022
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Observa-se através da série histórica dos últimos cinco anos, uma tendência de crescimento no
Custo Corrente/Aluno Equivalente da UFBA. De 2020 para 2021 houve acréscimos de cerca
de 10% (figura 1.3.2). Esta variação pode ser atribuída à redução do número de ingressantes e
concluintes da Graduação no ano 2021 em relação ao ano anterior.
No ano letivo de 2021, ocorreu uma redução no número de alunos da graduação inscritos em
disciplina e de alunos concluintes na graduação. Essas reduções foram decorrentes da
diminuição na oferta de componentes curriculares, devido às restrições sanitárias causadas pela
situação epidemiológica da pandemia da COVID-19 e pelo disposto nas Resoluções CONSUNI
04/2020 e 03/2021, que, dentre outras medidas, confere caráter especial aos semestres letivos
2021.1 e 2021.2 e orienta que somente sejam lançados no histórico escolar dos estudantes os
componentes curriculares em que eles tenham sido aprovados.
Figura 1.3.3 – Taxa de Sucesso na Graduação
(TSG), Indicadores Decisão TCU nº408/2020.
UFBA, 2017-2021
51,6

2017

47,1

2018

43,47

2019

39,97
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Fonte: UFBA/ SIAC, 2022

Na figura 1.3.3, observamos uma tendência de queda na taxa de Sucesso na Graduação,
passando de 51,60% para 39,23%. Nos anos 2020 e 2021, a taxa permaneceu praticamente a
mesma, apresentando uma variação de 1,84%. A queda na Taxa de Sucesso na Graduação é
atribuída à redução no número de alunos concluintes em 2021, devido a situação
epidemiológica da pandemia da COVID-19 que, entre outros fatores, levou à suspensão da
oferta de atividades práticas presenciais necessárias para a integralização curricular de alguns
cursos da graduação.
Indicadores de Governança e Gestão – Tribunal de Contas da União (TCU)
Desde 2013, o Tribunal de Contas da União vem realizando, periodicamente, levantamentos
sobre a governança no setor público com o intuito de incentivar a adoção de boas práticas de
governança no setor público e traçar um perfil da governança nas organizações federais.
Esse perfil integrado de governança e gestão pública das organizações é obtido por meio do
método CSA (Control Self-assessment ou autoavaliação de controles), no qual é aplicado um
questionário de autoavaliação a um conjunto de Unidades Prestadoras de Contas (UPC), pelo
qual são levantadas as informações acerca da maturidade da governança e da capacidade de
gestão dessas organizações.
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O acompanhamento das organizações é baseado em questionários de autoavaliação, com
respostas suportadas em evidências referenciadas e graduadas de 0 a 1, sendo 0 o valor que
denota o nível mínimo de capacidade e 1, o nível máximo. Os níveis de classificação são
divididos em quatro faixas: i) inexpressivo (de 0 a 0,149); ii) inicial (de 0,150 a 0,399), iii)
intermediário (de 0,400 a 0,699) e iv) aprimorado (de 0,700 a 1).
Entre 2013 e 2016, o TCU fez levantamentos relacionados a esse assunto considerando quatro
temas: governança pública, pessoas, tecnologia da informação e contratações. Em 2017 e 2018,
esses temas foram consolidados em um único documento - Questionário Integrado de
Governança Pública, adotando o Índice Integrado de Governança e Gestão (IGG), abrangendo
governança pública, pessoas, tecnologia da informação e contratações.
Os temas abordados e as questões foram estruturados e são representados no modelo a seguir:
Figura 1.3.4 – Modelo de distribuição dos temas do questionário

Fonte: Referencial Básico de Governança/TCU, 2020 (Publicacao_digital_2.pdf)

Em 2017, o TCU unificou quatro levantamentos de governança (pessoas, TI, contratações e
governança pública) realizados com foco nas organizações públicas, além de tornar o
levantamento bienal, público e parte integrante do processo de prestação de contas anuais. O
objetivo da modificação foi reduzir o custo da coleta das informações e aumentar o valor
agregado desse trabalho para aquelas organizações que desejam melhorar sua governança e sua
gestão, já que todas as informações poderão ser livremente acessadas para fins de análise
comparativa (benchmarking).
A coleta de informações prevista para 2020 foi adiada para 2021, em virtude da pandemia da
doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e dos seus impactos nas rotinas das
organizações públicas. Entre o levantamento de 2017 (publicado em 2018) e o de 2021, é
possível verificar uma melhoria acentuada na autoavaliação do Índice de Gestão de Governança
da UFBA, o qual era de 29% e alcançou 73,2% em 2021. Se durante o levantamento de 2017,
o IGG da UFBA estava classificado na faixa inicial de governança, em 2021 passou para o nível
aprimorado em governança, o que demonstra um esforço considerável para aderir as melhores
práticas sobre o tema. Aliás, houve uma melhoria geral em todos índices agregadores do índice
integrado de governança e gestão pública – IGG da UFBA conforme se verifica abaixo.
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Tabela 1.3.1 – Indicadores de Governança e Gestão. UFBA, 2017, 2021
Indicador
iGG (índice integrado de governança e gestão pública)
iGovPub (índice de governança pública)
iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas)
iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)
iGovTI (índice de governança e gestão de TI)
iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI)
iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações)
iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações)
iGovOrcament (índice de governança e gestão orçamentária)
iGestOrcament (índice de capacidade em gestão orçamentária)

Exercício
2017
2021
29,0%
73,2%
19,0%
64,7%
18,0%
68,8%
19,0%
77,9%
26,0%
60,3%
34,0%
71,1%
37,0%
71,8%
46,0%
81,5%
*
63,3%
*
70,9%

Constata-se que o todos os índices da UFBA aumentaram em mais de 30 pontos percentuais ao
comparamos os dois levantamentos. O menor acréscimo, no valor de 34,30%, referente ao
índice de governança e gestão de TI (iGovTI), e o maior no valor de 58,90%, referente ao índice
de capacidade em gestão de pessoas (iGestPessoas).
Ressalte-se que não foi possível comparar o índice de governança e gestão (iGovOrcament) e
o índice de capacidade em gestão orçamentária (iGestOrcament) com o levantamento de 2017,
pois só foram incorporados no levantamento de 2021. Houve também uma significativa
melhoria ao analisar os gráficos comparativos do nível de maturidade de governança e gestão
pública da UFBA com as demais organizações públicas que atuam no mesmo segmento entre
o relatório publicado em 2018 e 2021.
Figura 1.3.5 – Perfil de governança Gestão Pública, UFBA - 2018

Fonte: Relatório Individual da Autoavaliação UFBA, 2018

Na Figura 1.3.5 de 2018, ao comparar o nível de maturidade de governança e gestão pública
UFBA com outras instituições de ensino, outros órgãos do Poder Executivo e como todos os
outros órgãos, percebe-se que a pontuação da UFBA estava claramente em um nível menor de
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maturidade que a média dos três segmentos de comparação. Enquanto a média dos segmentos
já alcançavam o nível intermediário do IGG, a UFBA ainda estava no estágio inicial. A única
exceção era o índice de capacidade em gestão de contratos (iGestContrat) que apresentava
amadurecimento similar aos segmentos de comparação, ou seja, no estágio intermediário.
Figura 1.3.6 – Índice integrado de governança e gestão
pública - 2021

Fonte: Relatório Individual da Autoavaliação UFBA, 2021

Na Figura 1.3.6 observa-se, entretanto, no conjunto das instituições públicas, um pequeno
avanço no perfil de maturidade nas organizações do mesmo segmento, as quais se mantiveram
no estágio intermediário. Entretanto, a UFBA conseguiu pontuação suficiente para atingir o
nível aprimorado em quase todos os índices.
Mesmo o índice de governança pública (iGovPub), o qual foi único a não atingir o nível
aprimorado, registrou pontuação que coloca a UFBA bem próxima a transição do nível
intermediário para o aprimorado.
1.3.2 GOVERNANÇA
A governança pública pode ser definida como um conjunto de mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas
à condução de ações e políticas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. As
estruturas, processos e fluxo de informações compõem o sistema de governança da UFBA e
auxiliam os gestores no processo decisório. A Figura abaixo representa o sistema de governança
da UFBA.
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Figura 1.3.7 - Sistema de governança da UFBA

Fonte: PDI/UFBA, 2017

A estrutura estratégica da Universidade procura assegurar o direcionamento e o monitoramento
da gestão e de ações voltadas à prestação de contas, a definição das estratégias para se atingir
os objetivos e o estabelecimento de estruturas e processos para gerenciar os riscos que possam
impactar no alcance desses objetivos.
Especificamente, cabe destacar as atividades realizadas e formalizadas pelos órgãos de
deliberação superior da UFBA no cumprimento de suas competências estatutárias e regimentais
com o suporte e gerenciamento da Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC), vinculada ao
Gabinete. São eles: o Conselho Universitário - CONSUNI, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão - CONSEPE, Conselho Acadêmico de Ensino - CAE e Conselho Acadêmico de Pesquisa e
Extensão - CAPEX e o Conselho de Curadores da UFBA, este definido, estruturalmente, como Órgão
de Controle, Fiscalização e Supervisão. Ao longo do ano 2021 (dois mil e vinte e um). Entre as atividades
destaca-se a aprovação das resoluções relacionadas ao funcionamento da Universidade à Pandemia da
COVID-19 e a concessão de títulos honoríficos de Doutor. Esses conselhos realizaram 57 reuniões e
aprovaram 18 resoluções. O Conjunto de resoluções e documentos aprovados nos respectivos conselhos
e outras atividades neles desenvolvidas estão relacionadas no Apêndice IX.

Além das instâncias superiores, existem estruturas acadêmica e administrativa no plano tático
e operacional que possibilitam: a implementação de ações alinhadas aos objetivos estratégicos,
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o atendimento e a conformidade com as leis, normas e regulamentações, a eficiência
administrativa, o fortalecimento da comunicação e do fluxo informacional e a promoção da
avaliação, do aprendizado e crescimento, contribuindo, assim, para a boa governança da
Universidade.
MODELO DE NEGÓCIO1
A estrutura organizacional, legislações, estatuto, regimentos e a estrutura de governança e
gestão orientam o modelo de negócio da UFBA, que por meio do uso de recursos, processos e
capacidades ofertam produtos e serviços que geram resultados e impactos, criando, assim, valor
público. Portanto, o modelo de negócio da UFBA pode ser entendido como um processo
conceitual apoiado por vários elementos interrelacionados e interdependentes, que permitem
expressar e facilitar o entendimento, a compreensão, a percepção e a comunicação da lógica de
criação e entrega de valor. Procura-se representar sinteticamente, na Figura 1.3.8, como a
UFBA - por meio das suas capacidades, recursos e processos - oferta produtos e serviços aos
seus destinatários, gerando valor público à sociedade.
Figura 1.3.8 - Modelo de Negócio da UFBA

Fonte: PDI/UFBA, 2017

CADEIA DE VALOR
Existe uma relação muito próxima entre o modelo de negócio e a cadeia de valor integrada, que
é uma representação simplificada de como uma organização gera valor para suas partes
interessadas. A cadeia de valor é, portanto, a representação do fluxo dos grupos de processos
por meio dos quais a organização cumpre a sua missão. Para isso, a UFBA consubstancia a sua
atuação em três grupos de processos finalísticos - ensino, pesquisa e extensão. Além desses, os
grupos de processos estratégicos e de apoio colaboram para que a UFBA, por meio da relação

1

A expressão “modelo de negócio” consta explicitamente do texto da Decisão Normativa nº 187/2020 do Tribunal
de Contas da União (TCU), onde se destaca que a “visão geral organizacional e ambiente externo deve responder
às perguntas: 1) O que é a organização, o que faz e quais são as circunstâncias em que atua?; 2) Qual o modelo
de negócios da organização?; e 3) Como a organização determina os temas a serem incluídos no relatório de
gestão e como estes temas são quantificados ou avaliados?”.
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com o ambiente, crie valor público institucional e social. A cadeia de valor integrada da UFBA
é representada pela Figura 1.3.9.

Figura 1.3.9 - Cadeia de Valor Integrada da UFBA

Fonte: PDI/UFBA, 2017

AMBIENTE EXTERNO

O cenário social, político e econômico de 2021 apresentou novos desafios para a Universidade
Federal da Bahia (UFBA). A crise econômica e o prosseguimento de limitações orçamentárias
afetaram de diversas formas as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), e,
consequentemente, à UFBA. Nos últimos anos, a nossa Instituição cresceu em números de
alunos, servidores, prestadores de serviços, em maior oferta de cursos presenciais e a distância,
mais produção acadêmica e mais área física. Tudo isso prosseguiu gerando maior necessidade
de realizar investimentos e, evidentemente, mais despesas com serviços básicos de água,
energia elétrica, telefonia, limpeza, vigilância, portaria, dentre outros, o que contrasta com uma
dotação orçamentária que, nos últimos anos, não vem sendo compatível com as suas
necessidades.
Em 2021, a UFBA continuou fortemente impactada por fatores externos de natureza econômica
e sanitária. Esses fatores impuseram um grande esforço à gestão para manter o funcionamento
da Universidade, bem como para ampliação e manutenção de serviços e apoio à pesquisa e a
extensão e aos estudantes dos programas da assistência estudantil. Tal cenário exigiu que nossa
Instituição desenvolvesse estratégias de envolvimento de toda a comunidade universitária para
que suas atividades mantivessem o compromisso com a excelência de seus serviços. Através de
muito diálogo e transparência com os dirigentes de órgãos e das unidades universitárias, o
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processo de tomada de decisões de ações e iniciativas aconteceu de forma racional e pactuada,
visando cumprir sua missão de oferecer ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil de
qualidade.
A piora dos índices da pandemia de COVID-19 no Brasil, especialmente no primeiro semestre
de 2021, levou o Conselho Universitário da UFBA a conferir caráter especial aos semestres
letivos 2021.1 e 2021.2, durante os quais as atividades acadêmicas e administrativas foram
desenvolvidas em modalidade não presencial. Em situações excepcionais, as direções das
unidades universitárias ou dos órgãos da administração central, após análise e autorização pelo
Comitê de Assessoramento do Coronavírus, encaminharam atividades em modo presencial, em
conformidade ao Plano de Contingência e Biossegurança da UFBA. Ao mesmo tempo, foram
tomadas pela Administração Central todas as providências para a vacinação dos servidores e
colaboradores, com o envio para as secretarias de saúde do Estado e do Município da relação
dos membros da nossa comunidade.
Essas ações visaram garantir as condições seguras de trabalho e estudo, enquanto persistir a
pandemia e o período emergencial, adaptando os procedimentos administrativos e acadêmicos
a essa situação, protegendo a vida e os grupos em vulnerabilidade e com maior risco de doença
grave. Ao mesmo tempo, buscou-se preparar a sua comunidade para o retorno às atividades
presenciais, ao seguir as recomendações da comunidade científica que apontam a vacina como
a principal medida para conter a propagação do novo coronavírus.
Durante o ano de 2021, permaneceram funcionando, em regime especial de plantão, as
atividades administrativas relacionadas à manutenção de pagamentos e contratos; orçamento e
contabilidade; os serviços de obras e manutenção emergenciais; os laboratórios cujo
funcionamento não possa ser totalmente paralisado e os serviços de segurança e de limpeza,
com foco nos locais de atendimento e nas residências universitárias; manutenção de biotérios e
outros cultivos de organismos vivos, além das ações afirmativas para os estudantes em
condições de vulnerabilidade.
Com a finalidade de verificar as condições de biossegurança, as solicitações de realização de
atividades presenciais elencadas pelos dirigentes de unidades acadêmicas e de órgãos
administrativos foram e continuam sendo enviadas ao Gabinete da Reitoria, que as submetem
à avaliação do Comitê de Assessoramento da COVID-19 na UFBA, constituído pela Reitoria e
então referendado pelo Conselho Universitário.
O portal Coronavírus/UFBA continuou a prestar informações e orientações e a propor ações e
medidas de proteção contra a pandemia para a comunidade universitária. Do mesmo modo, o
site UFBA em Movimento permaneceu sendo uma ferramenta fundamental para que a
comunidade da UFBA tivesse acesso aos procedimentos necessários para o desenvolvimento
de atividades com uso de meios digitais. Também é um espaço de diálogo, num movimento
contínuo de reflexão e construção de saberes em época tão desafiadora.
Neste ano de 2021, Universidade Federal Bahia realizou duas edições do Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão. Esses eventos foram momentos fundamentais em mais um ano
difícil para a sociedade brasileira, pois se constituíram em espaço de reflexão ampliada e
aprofundada sobre a Universidade e seu papel social, enquanto instituição pública, gratuita e de
qualidade
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RISCOS, CONTROLES INTERNOS E SUPERVISÃO
Riscos, oportunidades e perspectivas
Na identificação dos eventos de riscos que influenciam no desempenho da UFBA, incluem-se
aqueles de cunho orçamentário, operacional, legal, político, tecnológico, social, sanitário e de
integridade, dentre outros. Todos eles em sinergia com os elementos do ambiente interno e
externo, e das relações entre a Universidade e a Sociedade.
Os fatores internos e externos são acompanhados de eventos que podem impactar no alcance
dos objetivos da instituição. Ainda que exista uma visão mais ampliada de que esses eventos
podem surtir efeitos positivos, normalmente e simplificadamente, associa-se risco a um efeito
negativo no atingimento dos objetivos organizacionais. Assim, o termo risco pode ser definido
como a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem ou criem impactos no alcance dos
objetivos organizacionais.
Os riscos, de origem interna e/ou externa, podem ser categorizados como estratégicos,
operacionais, legais, orçamentários, financeiros, imagem, reputação, integridade, além de
outros tais como: sanitário, culturais, tecnológicos, de gestão, de recursos humanos, que podem
comprometer os objetivos organizacionais. O quadro a seguir descreve os principais riscos que
a UFBA identifica como aqueles que podem afetar o alcance dos seus objetivos.
Quadro 1.3.2 – Descrição dos tipos de riscos na UFBA, 2021
Riscos
Estratégicos
Operacionais

Legais
Orçamentários/financeiros
Imagem/reputação
Integridade
Sanitário

Descrição
Podem comprometer os objetivos estratégicos da instituição.
Podem comprometer os processos e as atividades da instituição.
Normalmente associados a processos internos, pessoas,
infraestrutura e sistemas.
São derivados de alterações legislativas ou normativas.
Podem influenciar execução orçamentária e financeira da
instituição.
Podem comprometer a confiança da sociedade e partes interessadas
em relação à capacidade da instituição em cumprir a sua missão.
Podem configurar ações ou omissões que favoreçam a ocorrência de
condutas antiéticas e possibilidade de fraudes.
Podem produzir efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde humana.

Fonte: Universidade Federal da Bahia, 2021

Esses riscos podem ser gerenciados. A gestão de riscos é um processo permanente estabelecido,
direcionado e monitorado pela alta administração, contemplando as atividades de identificar,
avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar os objetivos da organização. No
entanto, a gestão de riscos é uma disciplina relativamente nova para a Administração Pública e
para as Universidades Federais, não sendo definitivamente incorporada à cultura dos órgãos e
entes da Administração Pública Federal.
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018 – 2022 da UFBA já evidencia cenários
e perspectivas para a Universidade pública brasileira a partir dos potenciais eventos que podem
impactar nos grupos de processos e objetivos estratégicos para esse período, dentre os quais são
destacados: dificuldades financeiras e orçamentárias e de prioridade para o ensino superior,
agenda econômica de necessidade das reformas trabalhista, previdenciária e tributária, transição
e mudança de governo, processos de desligamento e aposentadoria de servidores, novas
tecnologias e transformações no mundo do trabalho e no ensino.
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Esses eventos e cenários, juntamente com a pandemia ocasionada pelo Coronavírus, foram os
principais e potenciais eventos que influenciaram e influenciam os processos e objetivos
estratégicos institucionais, não somente da Universidade, como da Administração Pública
Federal em sentido amplo.
Riscos em ambientes específicos
Os eventos que podem causar impactos negativos nos objetivos institucionais influenciam
diretamente os grupos de processos da organização, sejam eles finalístico (ensino, pesquisa e
extensão), ou apoio (gestão orçamentária, contratações, infraestrutura, TIC, gestão de pessoas,
dentre outros). Em 2021, a UFBA continuou fortemente impactada pela pandemia do
Coronavírus, entretanto as iniciativas mitigadoras adotadas pela UFBA já estavam mais
ajustadas ao contexto da pandemia, o que reduziu os prejuízos causados na rotina da
Universidade.
Dentre as medidas mitigadoras adotadas pela UFBA para enfrentar a pandemia, podemos
destacar:
•
•
•

A maior utilização de plataformas virtuais, tais como Moodle, G Suite for Education
para as atividades acadêmicas nos diversos cursos da UFBA, de plataformas de vídeo
chamadas como RNP e Google Meet para aulas remotas e reuniões de trabalho;
A adoção de protocolos de segurança, previamente analisados e aprovados pelo Comitê
de Assessoramento do Coronavírus, em situações excepcionais, para realização de
atividades presenciais no âmbito da Universidade;
Avanço na adoção do processo eletrônico das rotinas administrativas e acadêmicas da
Universidade

Em relação à última medida, registre-se que no início de 2021, somente 25% dos processos da
UFBA tramitavam em formato eletrônico, que ao terminar o exercício mais de 70% dos
processos (medidos em termos de volume) já estavam tramitando nesse formato.
A mudança para o formato digital de cada tipo de processo é acompanhada de um mapeamento
da rotina dos setores envolvidos, realizada pela Superintendência de Avaliação de
Desenvolvimento Institucional- SUPAD, e tem como resultado um procedimento operacional
especifico.
Esse mapeamento tem sido uma oportunidade da UFBA avaliar a eficiência de suas rotinas,
comparar com parâmetros legais e regulatórios e padronizar os seus procedimentos, o que tem
um resultado bastante significativo na avaliação e mitigação dos riscos de cada setor que passa
a utilizar exclusivamente o PEN UFBA.
Em relação, ainda, aos riscos em ambientes específicos, cabe destacar o estudo sobre a
reorganização do trabalho da Pró Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas- PRODEP, o qual
foi divido em três etapas, incluindo contatos iniciais, preenchimento de formulários, encontros
presenciais para discussão e revisão de tarefas dos setores.
Depois das reuniões, as equipes identificaram os três principais riscos da PRODEP:
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a) descumprimento de prazos de prazos de processo envolvendo assuntos judiciais e
administrativos;
b) mudanças rápidas de normativos envolvendo a área de pessoal;
c) estrutura de Tecnologia da informação não é adequada a demanda de tarefas.
O tratamento dos riscos, ainda, está sendo providenciado pela Pró-Reitoria, entretanto fica
evidenciado que a gestão de riscos foi definitivamente incorporada na cultura organizacional
do órgão, podendo trazer grandes benefícios no médio e longo prazo.
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1.4 RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

1.4.1 OUVIDORIA
Tal como ocorreu em 2020, em função da pandemia da COVID-19, muitas das metas foram
suspensas e, portanto, não alcançadas por conta do já mencionado estado sanitário que
vivenciamos no ano em questão.
Devemos destacar que a atuação da ouvidoria ocorre tanto na linha reativa como na linha
proativa. Nesta última, as suas metas e ações são voltadas para o desenvolvimento e
fortalecimento de uma convivência universitária saudável. As metas relacionadas a ela em 2021
não foram atendidas, pelos motivos descritos no presente relatório.
Na linha reativa encontram-se as ações e metas direcionadas ao encaminhamento, tratamento e
obtenção de resposta para as manifestações que são encaminhadas pelos (as) usuários (as) de
serviços públicos em sua relação com a UFBA. E, neste sentido, as metas a ela relacionadas
foram, no exercício 2021, atendidas, como é possível verificar nos resultados obtidos no
tratamento dado às manifestações dos (as) usuários (as) dos serviços ofertados pelos diversos
setores da Universidade Federa da Bahia.
PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS
Antes, no entanto, de iniciarmos a apresentação e análise das manifestações recebidas e tratadas,
no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, pela ouvidoria, é pertinente
explicitarmos, com o intuito de facilitar a leitura dos dados, a seguir quais tipos, com suas
definições, das manifestações registradas pela ouvidoria. A presente classificação é feita de
acordo com o estabelecido pelo artigo 3º. do Decreto 9.492/2018.
Quadro 1.4.1 – Tipos de manifestação de Ouvidoria – 2021
Tipo
Denúncia
Informação
Reclamação
Solicitação de Procedimento
Elogio/Agradecimento
Sugestão
Simplifique

Descrição
comunicar a ocorrência de ato ilícito, a prática de irregularidade por agentes
públicos ou de ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios
competentes.
pedidos de acesso a informações públicas produzidas ou custodiadas pelo
poder público, ressalvadas as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas.
demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço público e à
conduta de agentes públicos na prestação e na fiscalização desse serviço.
pedido para adoção de providências por parte dos órgãos e das entidades
administração pública federal.
demonstração de reconhecimento ou de satisfação sobre o serviço público
oferecido ou o atendimento recebido
apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de
serviços públicos prestados por órgãos e entidades da administração pública
federal
proposta de solução para simplificação da prestação de determinado serviço
público (precário, obsoleto, burocrático ou ineficiente).

Fonte: Ouvidoria/UFBA, 2021

No exercício de 2021, conforme descrição abaixo, a Ouvidoria recebeu um total de 926
manifestações.

28

Tabela 1.4.1 – Quantitativo de manifestações de
Ouvidoria, por tipo. UFBA, 2021
Tipo de Manifestação

Quantidade

Denúncia

117

Informação

398

Reclamação

189

Procedimento

148

Elogio/ Agradecimento

6

Sugestão

37

Simplifique

31

Total

926

Fonte: Ouvidoria/UFBA, 2021

Além das manifestações recebidas, também foi registrado um total de 347 atendimentos
telefônicos, com pedidos de informação sobre o funcionamento da própria Ouvidoria e de
outros setores da UFBA, solicitações de contatos de diversas unidades/órgãos que oferecem
serviços de saúde ao público externo, informações sobre matrícula e sobre o funcionamento dos
setores com a suspensão das atividades.

Tabela 1.4.2 - Comparativo anual das manifestações. UFBA, 2018-2021
Tipo de
Manifestação
Informação
Procedimento
Reclamação
Denúncia
Elogio
Agradecimento
Sugestão
Total

2018

2019

2020

2021 (1)

419
(39,1%)
163
(15,2%)
307
(28,6%)
99
(9,2%)
70
(6,5%)
15
(1,4%)

166
(23,2%)
118
(16,5%)
250
(35,0%)
148
(20,7%)
18
(2,5%)
15
(2,1%)

340
(46,1%)
116
(15,7%)
128
(17,3%)
128
(17,3%)
19
(2,6%)
7
(0,9%)

398
(44,5%)
148
(16,5%)
189
(21,1%)
117
(13,1%)
6
(0,7%)
37
(4,1%)

1.073

715

738

895 (3)

% variação
2020/2021(2)

%
variação
2019/2020

%
variação
2018/2019

17,05

104

-60,4

21,62

-1

-27,7

47,65

-48

-18,6

- 8,59

-13

49,4

- 68,42

-5

-74,3

428,57

-53

0

- 4,06

3

-33,4

Fonte: Ouvidoria/UFBA
Notas: (1) Valor relativo indicado refere-se ao universo total de manifestações ocorrido no ano base.
(2) A variação foi obtida a partir das informações do ano base (1) e o anterior (2), processada por meio da seguinte formula: (1-2)/2*100
(3) Não foi contabilizado o número de manifestações referentes ao “simplifique”, que consta no quadro anterior.

É possível verificar que no período considerado houve uma tendência geral de queda das
manifestações com uma redução total de - 6,69% 2017 para 2018, e de -33,4% de 2018 para
2019, e um aumento de 3% de 2019 para 2020. No interstício 2020-2021 observa-se uma queda
– 4,06%. De maneira geral, uma pequena queda no número de manifestações, fenômeno que,
a priori, se atribui ainda ao contexto de pandemia vivenciado e que continuou a ocasionar uma
busca de informações acerca da volta das atividades presenciais e acerca da matricula de novos
discentes. Os dados evidenciam tal hipótese ao se considerar que em 2020 tivemos um total de
340 pedidos de informação e em 2021 este número passou para 398, havendo, portanto, um
aumento de 17,05% em relação ao ano anterior.
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Deve-se registrar que apesar do decréscimo do número de manifestações em relação ao ano
anterior, nota-se o crescimento dos itens reclamação, informação e procedimento, que tiveram
respectivamente uma variação de 47,65%, 17,05% e 21,62 em relação ao exercício anterior.
Tal fato originou-se da continuidade do contexto de atividades remotas e a suspensão de alguns
serviços como a emissão de certificados e diplomas.
Em relação a origem do usuário dos serviços ofertados pela UFBA, pode-se afirmar que houve
a continuidade da predominância do público interno, ou seja, que possui vínculo com a
Universidade (técnico administrativo ou docente, discente e terceirizado). Assim, tivemos 355
manifestações registradas pelo público interno, 352 por pessoas externas à Universidade, dos
quais 43 eram egressos, 219 manifestações não foi possível identificar o vínculo do
manifestante. A proximidade entre os números do público interno e o externo, o aumento deste
último foi ocasionado pela busca de informações sobre o ingresso e o processo de matrícula na
universidade em 2021.
Indicador de resolutividade
Em 2019 com o objetivo de avaliar a efetividade da sua atuação como órgão mediador das
relações entre a comunidade acadêmica, os usuários dos serviços da UFBA e a própria
Universidade, a Ouvidoria potencializou a análise de um indicador que se refere à
resolutividade das manifestações recebidas. Uma manifestação é considerada resolvida quando
há resposta conclusiva dos setores responsáveis pelos serviços ou atividades que foram alvo da
demanda, que pode resultar na adoção de medidas gerais, como reuniões de mediação, abertura
de comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar, dentre outras. E também
quando o próprio manifestante encerra a sua demanda ou não dá retorno quanto a resposta dos
setores. Por outro lado, uma manifestação não resolvida é aquela que não é respondida por estes
mesmos setores.
Entre as 926 manifestações registradas no ano de 2021, verificou-se que 923 foram resolvidas
ou encerradas sem retorno do manifestante, 3 não foram respondidas pelo setor responsável.
Com este resultado, a Ouvidoria e as demais unidades/órgãos atingiram aproximadamente 100
% de resolutividade. Este percentual de manifestações resolvidas reflete o empenho da
Ouvidoria em buscar respostas para as demandas apresentadas pela comunidade acadêmica e
cidadãos em geral, bem como das diversas áreas da Universidade em apresentá-las. A meta
proposta para o ano de 2021 de atingir o percentual de 100% de manifestações resolvidas foi
alcançada.
Manifestações por Unidade/Órgão
Tendo em vista a necessidade de verificar quais as unidades/órgãos que mais receberam
manifestações em 2021, a Ouvidoria identificou os setores envolvidos e verificou que 648
referiam-se a unidades/órgãos administrativas e 185 acadêmicas.
Tempo de resposta às manifestações
O artigo 8º do Decreto nº 9.492/2018 estabelece que as Ouvidorias Federais devem elaborar e
apresentar resposta conclusiva às manifestações recebidas no prazo de 30 dias, após o seu
recebimento, prorrogável por igual período mediante justificativa expressa. Dentro deste prazo,
as Ouvidorias podem solicitar informações às áreas responsáveis pela tomada de providências,
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que devem responder no prazo de vinte dias, prorrogável uma vez por igual período mediante
justificativa expressa.
Tendo em vista o que estabelece o referido decreto, a Ouvidoria potencializou a análise de um
indicador para avaliar se as manifestações recebidas foram respondidas pela própria unidade e
demais unidades/órgãos da UFBA dentro dos prazos legais estipulados pela legislação,
conforme o Gráfico II a seguir:
Figura 1.4.1 - Tempo de resposta às manifestações, Ouvidoria/UFBA, 2021

Tempo de resposta

23
0 a 20 dias
731

21 a 40 dias
124

41 a 60 dias
48

Acima de 61 dias

0%
50%
100%
Fonte: Ouvidoria/UFBA, 2021

Conforme demonstrado, 78,94% das manifestações recebidas no ano de 2021 foram
respondidas entre 0 a 20 dias, o que significa afirmar que não houve necessidade de prorrogação
de prazo, nem por parte da Ouvidoria ou dos demais setores. Enquanto 13,39% foram
respondidas entre 21 a 40 dias e 2,48% respondidas entre 41 a 60 dias. Por outro lado, foi
verificado que 5,18% das demandas apresentadas foram respondidas em um prazo acima de 61
dias, ou seja, fora do prazo estipulado.
Principais temas das manifestações
Com o objetivo de verificar quais os temas mais recorrentes entre as manifestações recebidas,
a Ouvidoria elaborou cinco categorias para classificá-los, de acordo com diferentes esferas de
atuação da Universidade e da convivência universitária.
A primeira categoria se refere a assuntos de Âmbito Acadêmico, com as seguintes
subcategorias: matrícula; oferta de disciplinas; avaliação e revisão de notas, sistema de cotas,
por exemplo.
A segunda categoria se refere a temas de Âmbito Administrativo, que incluem subcategorias
como: horário de funcionamento e atendimento dos setores; emissão de certificados e diplomas;
gestão de pessoas, ID Estudantil, Restaurante Universitário, dentre outras.
A terceira categoria se refere a Relacionamento Interpessoal, cujas subcategorias são: conduta
inadequada de docente, técnico, discente ou terceirizado; conflitos/ agressões, etc. E a quarta
se refere à Infraestrutura, ou seja, instalações físicas; manutenção de equipamentos; Buzufba, e
outras subcategorias. E a quinta e última categoria se refere à Assistência Estudantil: auxílios e
bolsas de assistência estudantil, cadastro de vulnerabilidade social, etc.
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Tabela 1.4.3 – Quantitativo de manifestações de
Ouvidoria, por tema. UFBA, 2021
Temas das manifestações
Âmbito acadêmico
Âmbito Administrativo
Assistência Estudantil
Relacionamento Interpessoal
Infraestrutura
Solicitação de informação
Sem identificação
Total

Quantidade
168
212
24
66
9
375
72
926

Fonte: Ouvidoria/UFBA, 2021

Os temas de Âmbito Administrativo e as Solicitações de informação representaram mais da
metade das manifestações recebidas em 2021, seguido pela categoria de Âmbito Acadêmico.
As demais categorias atingiram menores proporções, com um total de 99 manifestações.
Em relação à categoria Âmbito Administrativo, as subcategorias mais recorrentes foram
“Emissão de certificado e diploma” e “funcionamento e atendimento de setores”. Na categoria
Relacionamento Interpessoal, a subcategoria mais numerosa foi “Conduta inadequada de
docente, técnico, discente ou terceirizado”, que contém reclamações ou denúncias sobre
comportamentos grosseiros, preconceituosos e abusivos, desacato ao servidor público, uso
inapropriado do bem público, fraude de documentos, plágios e descumprimento de carga
horária. No que diz respeito à categoria Âmbito Acadêmico, a subcategoria mais numerosa foi
“Sistema de cotas” por conta de denúncias geradas em 2021 e dúvidas acerca do processo de
heteroidentificação. Em seguida a subcategoria “Outros/aac” que reuniu demandas ligadas as
disciplinas disponibilizadas no SLS, integralização do curso, e o cumprimento das
determinações de suspensão das atividades acadêmicas.
Sobre a categoria “Infraestrutura”, as subcategorias citadas foram “Instalações físicas” e
“manutenção de equipamentos”. Por último, cabe acrescentar os resultados da categoria
Assistência Estudantil: a subcategoria mais relevante foi a que se refere à “auxílios e bolsas de
assistência estudantil”, que em geral trata de pedidos de benefícios, atrasos ou irregularidades
nos pagamentos dos mesmos.

1.4.2 TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)
Em cumprimento à Lei nº 12.527/2011 e ao Decreto nº 7.724/2012, a Universidade Federal da
Bahia disponibiliza informações sobre suas atividades no site da própria Instituição. Todavia,
os dados de interesse público que não forem encontrados em www.ufba.br podem ser
solicitados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC -UFBA), cujo endereço eletrônico é
https://ufba.br/acessoainformacao.
Os pedidos de acesso à informação costumam ser cadastrados diretamente na Plataforma
Fala.BR (https://landpage.cgu.gov.br/redirectfalabr/). Contudo, essas informações também
podem ser requeridas através do e-mail institucional sic@ufba.br, pelo telefone (71) 3283-7063,
ou de forma presencial no Núcleo de Informação ao Cidadão – NIC, que está subordinado à
COORPLAN/PROPLAN.
32

Quanto aos pedidos recebidos em 2021 (via Fala.BR), constatou-se que houve diminuição na
quantidade de solicitações. Entretanto, notou-se que o nível de complexidade deles aumentou
consideravelmente. As tabelas a seguir sintetizam os quantitativos das informações acima
mencionadas.
Tabela 1.4.4 - Quantidade de pedidos de acesso à
informação. UFBA, 2021
Tipo
Pedidos
Média mensal de pedidos

Número
269
22,41

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação; CGU, 2021

Tabela 1.4.5 - Situação e características dos
pedidos de acesso à informação. UFBA, 2021
Situação
Respondidos
Em tramitação

Número
262
7

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação; CGU 2021

Por outro lado, a quantidade de recursos abertos continuou em declínio, e o tempo médio das
respostas se manteve abaixo dos 20 dias previstos na LAI. Salvo engano, concluiu-se que as
unidades/órgãos estão fornecendo respostas mais completas, e permanecem cumprindo os
prazos de atendimento das demandas. É perceptível tal evolução na figura 1.4.2, a seguir.
Figura 1.4.2 – Série histórica de pedidos e recursos, UFBA, 2021
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250
200
150
100
50
0

Nº de Pedidos

Pedidos
Respondidos

Recurso 1ª
Instância

Recurso 2ª
Instância

Recurso CGU

Tempo Médio
Respostas

2017

356

256

54

26

18

48,09

2018

346

345

49

22

13

51,02

2019

344

344

53

30

18

18,22

2020

319

319

29

10

5

16,26

2021

269

269

32

8

3

16,62

2017

2018

2019

2020

2021

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação – UFBA/2022

Após a transferência para a Plataforma Fala.BR no final de 2020, a adaptação aos novos
procedimentos foi satisfatória, pois conseguiu-se manter o fluxo de atendimento de forma
contínua e eficaz, ou seja, não houve redução no desempenho.
No entanto, é importante destacar que grande parte desse êxito se deu por conta da intensa troca
de informações entre os servidores participantes do Grupo dos SICs das Instituições Públicas
de Ensino Superior e Pesquisa do Brasil.
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Com as ações desse grupo, formou-se uma imensa rede de apoio que potencializou a difusão
do conhecimento técnico entre todas as partes. Dessa maneira, para além de nos auxiliar no
cumprimento da legislação vigente, essa união de forças se tornou uma ferramenta importante
para ajudar a viabilizar o controle social através do acesso à informação, visto que a abertura
de dados é fundamental e benéfica para a melhoria do Serviço Público.
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13709/2018, entrou em vigor em
18/09/2020. Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural (Art. 1º).
A UFBA, na condição de Autarquia Pública, está submetida às determinações da LGPD e,
portanto, desde 2020 vem trabalhando para adequar seus processos e garantir a privacidade dos
dados pessoais de sua comunidade. Duas dessas medidas foram a designação da Encarregada
de Tratamento de Dados, e a constituição do Comitê de Adequação à LGDP, pela Portaria GR
n° 69/21, de 14/06/2021.
O Comitê de Adequação da UFBA à LGPD, que é composto por dez servidores de vários órgãos
da Universidade, iniciou suas atividades com a revisão dos materiais e documentos elaborados
pelos especialistas da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI/UFBA), em parceria
com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), por meio de um convênio para o desenvolvimento de
uma metodologia de adequação de Instituições de Ensino Superior à LGPD, celebrado em
meados de 2019.
O processo de adequação da UFBA a LGPD foi organizado para acontecer em 5 etapas
consecutivas: PREPARAÇÃO - Em convênio com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), a
UFBA serviu de piloto no projeto de proposição de uma metodologia de adequação de
universidades à LGDP. A partir deste convênio, técnicos da STI/UFBA desenvolveram uma
série de documentos preparatórios para o processo de adequação, boa parte deles se tornaram
conteúdo desta página; ORGANIZAÇÃO - Criado o Comitê de Adequação, nesta etapa de
Organização são planejadas as ações a serem desenvolvidas em seis direções: Processos,
Capacitação, Contratos/Convênios, Segurança/SI, Ouvidoria/e-SIC e Comunicação. Estas
direções constituem os Grupos de Trabalho do Comitê; DESENVOLVIMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO - Cada Grupo de Trabalho do Comitê de Adequação executam as ações
planejadas na etapa de Organização, que vão desde o mapeamento dos dados e implementação
dos requisitos de segurança até a realização de trilhas de formação e ajustes em contratos e
convênios que a UFBA mantém com outras instituições; GOVERNANÇA - Após implantar o
que foi definido e entregue nas etapas anteriores é necessário garantir a continuidade da
adequação realizada, para que a UFBA se mantenha em conformidade com a LGPD. Aqui serão
criados os mecanismos de controle e acompanhamento para a manutenção da adequação;
AVALIAÇÃO E MELHORIA - A conformidade da UFBA à LGPD será um processo contínuo
de avaliação e melhoria dos processos organizacionais, da segurança dos sistemas de
informações, dos dispositivos que celebram contratos e convênios e da formação permanentes
dos membros da comunidade, para a garantia da proteção dos dados pessoais tratados pela
instituição.
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Ainda nas fases de Preparação e Organização foi disponibilizada para a comunidade interna e
externa uma página dedicada à divulgação das ações da adequação (www.lgpd.ufba.br). Nela,
encontram-se publicados: a) Política de Privacidade de Dados Pessoais (exigência da Lei); b)
Guia LGPD UFBA; Lista de cursos sobre LGPD, promovidos pela Escola Virtual.Gov / Escola
Nacional de Administração Pública (EV.G/ENAP); c) Vídeos institucionais que explicam e
discutem a lei e seus impactos na UFBA; d) Notícias e eventos relacionados à LGPD.

1.4.3 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
MÍDIAS SOCIAIS E TV UFBA
A comunicação da UFBA, além das matérias para os seus veículos e que foram reproduzidas
por diversos veículos de imprensa, produziu campanhas de comunicação que tornavam ainda
mais evidentes as ações da Universidade e sua relevante contribuição à sociedade. Entre essas,
se destacaram:
• Campanhas de divulgação e cobertura do Congresso 2021 e do Congresso UFBA 75
anos. Para este último, foram produzidos dois vídeos comemorativos, pela TV UFBA;
• Campanha informativa sobre os dois semestres em modalidade remota realizados em
2021;
• Campanha de divulgação e cobertura do Ato Nacional Educação Contra a Barbárie,
que teve mais de 65 mil visualizações no Youtube;
• Notas importantes, como as que informaram sobre o destombamento da Residência
Universitária da Vitória (R1) e sobre a tentativa de leilão do edifício do Arquivo
Público da Bahia (Baixa de Quintas);
• Neste ano, a partir de setembro, a Comunicação assumiu a gestão da página da
Universidade Federal da Bahia na rede social Linked In, criada há alguns anos por um
grupo de professores e a muito tempo sem qualquer postagem. A partir daí fizemos
um trabalho de postagens seletivas, com periodicidade maior que a das demais redes
sociais, - que são alimentadas quase diariamente – com matérias selecionadas pela
percepção de tema de repercussão mais ampla. Isto resultou em números expressivos
como 87.570 seguidores e uma média de 3.087 visualizações na página, por postagem.
As ações de comunicação resultaram em grandes sucessos, cujo reflexo se deu nas redes sociais
da Comunicação. O canal da TV UFBA no YouTube teve, em 2021, mais de um milhão de
visualizações (1.081.863 Visualizações), que resultaram em 17,3 mil novos inscritos.
Foram1.688 transmissões online, 15 vídeos produzidos e 4.607 vídeos hospedados no canal
durante os dois congressos. O Instagram do UFBA em Pauta, por sua vez, cresceu de 25 para
33 mil seguidores, um percentual acima de 30 por cento.
Os dados sobre as redes sociais apontam tendência de crescimento da comunicação através da
plataforma Instagram e de retração da utilização da plataforma Facebook pela comunidade
universitária e público interessado.
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Tabela 1.4.6 – Atendimento à imprensa e publicações por veículo de comunicação.
ASCOM/UFBA, 2018-2021
Atendimento à imprensa
Solicitações recebidas e
atendidas

2018

2019

2020

306

426

556

2021
657

Publicações de
Publicações de
Publicações de
Publicações de
01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/19 01/01 a 31/12/20 01/01 a 31/12/21
196
193
220
218
223
176
141
129
541
358
308
225
960
727
649
572

Veículo de comunicação
EDGARDIGITAL
UFBA em Pauta
Agenda UFBA
Total
Fonte: ASCOM/ UFBA

Tabela 1.4.7 – Seguidores das redes sociais oficiais do UFBA em Pauta.
UFBA, 2018-2021
Redes Sociais Online
Facebook
(facebook/universidadefederaldabahiaempauta)
Twitter
(@ufbaempauta)
Instagram
(@ufbaempauta)

2018

2019

2020

24.953

26.169

27.211

1.770

2.650

8.290

4.700

14.000

25.131

2021
26.279
4.460
33.555

Fonte: ASCOM/ UFBA

Tabela 1.4.8 – Atividades realizadas. TV UFBA, 2018-2020
Atividade
Matérias produzidas
Transmissões

2018
78
39

2019
70
11

2020
16
397

2021
15
1.688

Fonte: ASCOM/UFBA

Tabela 1.4.9 – Seguidores e inscritos em Redes Sociais. TV UFBA/UFBA, 2021
Rede social
Canal no
YouTube

2018

2019

2020

2021

8,4 mil inscritos

10,2 mil inscritos

37 mil inscritos

53,9 mil inscritos

Facebook

8,2 mil seguidores

8,4 mil seguidores

Instagram

1.579 seguidores

1.230 seguidores

8,5 mil
seguidores
2.224 seguidores

8.608 seguidores
2.865 seguidores

Fonte: ASCOM/UFBA

CARTA DE SERVIÇOS UFBA
Considerando que a informação é um requisito essencial para o exercício pleno da cidadania,
um indivíduo bem informado pode requerer seus direitos, e ainda contribuir para o
aperfeiçoamento dos serviços prestados através da sua avaliação sistemática. Dessa forma,
exerce o controle social e assegura a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão.
Em cumprimento ao Decreto nº 9.094/2017, que instituiu a Carta de Serviços ao Usuário, a
UFBA apresenta os serviços oferecidos pela Instituição por meio do site
www.cartadeservicos.ufba.br.
Com o objetivo de aprimorar e ampliar a divulgação desses serviços, em 2021, foram criadas
novas abas para facilitar a busca de informações pelo usuário, bem como a inserção de mais 18
serviços que a Universidade também disponibiliza, conforme quadro a seguir.
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Quadro 1.4.2 – Serviços novos da Carta de Serviços da UFBA, 2021
Serviços
Ações de Valorização e
Atendimento à Servidores
Integração de
Ativos, Aposentados e
Trabalhadores da UFBA
Pensionistas da UFBA
Desenvolvimento e Gestão Limpeza Externa,
de Pessoas
Manutenção
PSIU - Plantão de
Manual de Procedimentos
Acolhimento da UFBA
Teatro do Movimento da
Galeria Cañizares UFBA
Escola de Dança da UFBA
Agenda UFBA

Atendimento SMURB

Creche UFBA

Locação de Espaço
Físico para Concursos
Banda Sinfônica da
UFBA

Locação de Espaço
Físico para Eventos

Edgard Digital UFBA

Teatro Martim Gonçalves
UFBA

TV UFBA
Sala de Arte e
Cinema da UFBA

Conservação das Áreas
Verdes

Fonte: NIC/PROPLAN/UFBA 2021

Conforme dados extraídos do site Carta de Serviços UFBA, verificou-se que as avaliações
foram realizadas avaliações por 17 usuários distintos, que responderam à pesquisa de satisfação
diretamente no site. Com a coleta de dados, obtiveram-se os resultados visualizados nos quadros
a seguir, com destaque para avaliação com nota acima de 7 (sete), de um limite de 10 (dez),
para 58% dos que avaliaram os serviços.
Tabela 1.4.10 – Avaliação dos serviços da Carta de Serviços. UFBA, 2021
Unidades e orgãos com serviços avaliados
Complexo HUPES (Saúde Humana)
Apoio Jurídico (Assistência Jurídica e Contábil)
Consultoria Empresarial - EAUFBA (Empresas Junior)
Cursos de Música (Cursos Livres)
Diagnóstico e Consultoria em Sanidade Avícola (Saúde
Animal)
Escola de Belas Artes (Cursos Livres)
Laboratório de Análise Clínica e Toxicológica da Faculdade
de Farmácia. (Laboratórios)
Laboratório de Imunologia (ICS- UFBA) (Laboratórios)
Letras Germânicas - Instituto de Letras (Cursos Livres)
Maternidade Climério de Oliveira (Saúde Humana)
Núcleo Permanente de Extensão/NUPEL - Instituto de Letras
(Cursos Livres)
SIBI - Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas CETAD (Bibliotecas e Museus)
Sistema Universitário de Bibliotecas - SIBI (Bibliotecas e
Museus)
Total

Quantidades
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
17

Fonte: Site: https://cartadeservicos.ufba.br/ , 2021

Tabela 1.4.11 - Análise do perfil dos usuários respondentes.
Carta de Serviços. UFBA, 2021
Perfil do Usuário
Aluno
Usuário Externo
Técnico-Administrativo

Acessos
8

Porcentagem
47%

8

47%

1

6%

Fonte: Site: https://cartadeservicos.ufba.br/, 2021
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2 RESULTADOS
FINALÍSTICAS

DA

GESTÃO:

ATIVIDADES

2.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
2.1.1 ENSINO PRESENCIAL
ENSINO PRESENCIAL – GRADUAÇÃO
Reconhecendo dificuldades no cenário econômico e político do país que reverberam, em
particular, no cenário acadêmico da nossa Universidade, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
(PROGRAD) manteve-se firme nos propósitos universitários para cumprir a missão
institucional de desenvolvimento da universidade pública, gratuita, de qualidade e democrática,
prezando pela conjunção entre excelência acadêmica, compromisso e inclusão social. Isso pode
ser identificado observando-se os resultados nas avaliações dos cursos de graduação pelo MEC
e pelo esforço de implementação da orientação acadêmica, a formação dos professores da
Universidade, o estímulo à curricularização da extensão nos cursos de graduação para
cumprimento do Plano Nacional de Educação e a maior integração com outras áreas da
administração, como ações afirmativas, avaliação e extensão.
Em 2021, a despeito das dificuldades provocadas pela pandemia e a suspensão de atividades
presenciais, ações relevantes foram desenvolvidas, tais como:
• contribuição nas avaliações dos cursos de graduação do MEC em nossa universidade;
• a reestruturação organizacional da PROGRAD;
• o aperfeiçoamento dos processos de seleção dos cursos de graduação da UFBA;
• as discussões sobre currículo e a formação de professores da UFBA no programa
Ateliê Didático (iniciativa pioneira com avaliação muito positiva dos professores da
UFBA);
• o esforço para a atualização curricular nos cursos de licenciatura, numa ação conjunta
com o Fórum das Licenciaturas da UFBA;
• várias ações no sentido de melhorar o acolhimento do aluno na UFBA, a sua
permanência acadêmica e a criação de um espaço de convivência universitária.
Entretanto, consideramos que a tarefa mais relevante nesse ano de 2021 foi possibilitar, em
conjunto com os outros órgãos da administração central, com os departamentos e colegiados e
junto aos conselhos superiores, a realização das atividades acadêmicas de ensino na modalidade
remota, atividades fundamentais para manter a Universidade em contato e interação com a
sociedade e manter a defesa e valorização institucional no atual momento. Um amplo processo
de formação dos docentes com trilhas formativas, com a assessoria pedagógica universitária e
o Ateliê Didático permitiu uma preparação melhor aos docentes para enfrentar esse novo
desafio. Foi conseguida uma ampla adesão dos alunos, mesmo nesse contexto, cerca de 27 mil
se inscreveram nos componentes nos dois semestres. Essa experiência fez a UFBA se tornar
mais forte, mais resiliente, a estabelecer novos diálogos e cooperações institucionais,
colocando-a à altura dos desafios contemporâneos de um mundo em profunda crise e
transformação. Os resultados positivos desse período, assim como as orientações para alunos,
técnicos e docentes e conteúdo para uso nas formações estão no site
www.ufbaemmovimento.ufba.br. Esse portal é um bom registro sobre a sinergia, a integração
e a solidariedade institucional que alcançamos para manter a Universidade em plena atividade.
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No UFBA em Números 2021, cujo ano base foi 2020, observou-se um número de alunos que
não sofreu redução nas matrículas de 2021, o que pode ser atribuído, apesar das dificuldades
provocadas pela pandemia da COVID- 19, a políticas de divulgação da UFBA nas escolas de
Ensino Médio, à realização de várias chamadas dos SISU para preencher o máximo de vagas
para os alunos, políticas de permanência, como orientação acadêmica, formação docente e
reuniões sobre avaliação e convivência universitária.
Avaliação dos cursos de graduação
Os conceitos utilizados nas avaliações de cursos de graduação, segundo o Ministério da
Educação (MEC), variam em níveis de 1 a 5. Os cursos com conceito 1 e 2 são considerados
insatisfatórios; os que apresentam conceito acima de 3 são definidos como satisfatórios, ou seja,
atendem aos critérios de qualidade para funcionarem; e aqueles com conceito 5 são
considerados cursos de excelência, devendo ser vistos como referência pelos demais.
Nesse sentido, ressaltamos que, para fins de metas institucionais definidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade, a UFBA considera como meta que
100% dos seus cursos, avaliados no referido período, atinjam conceito igual ou superior a 4.
Os anos de 2020 e 2021 foram completamente atípicos devido a limitações impostas pela
pandemia de COVID-19 e, por isso, em 2021 nenhum curso passou por avaliação in loco.
Ressalta-se que, já em 2020 apenas 1 (um) curso havia sido avaliado, obtendo conceito 4
(quatro).
Entre 2017 a 2021 ocorreram 25 (vinte e cinco) avaliações in loco, conforme Tabela 2.1.1.
Tabela 2.1.1- Resultado dos cursos avaliados in loco pelo MEC. UFBA,
2017-2021
Ano
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Total de cursos
avaliados
8
10
6
1
0
25

Cursos com
conceito < 4
Nº
%
2
25
1
10
0
0
0
0
0
3
12

Cursos com
conceito = ou > 4
Nº
%
6
75
9
90
6
100
1
100
0
22
88

Fonte: PROGRAD/UFBA

Das avaliações ocorridas no referido período apenas 12% tiveram conceito menor que 4
(quatro) e 88% tiveram conceito maior ou igual a 4 (quatro). É importante ressaltar que, dos
12% de cursos que tiveram conceito menor que 4 (quatro), nenhum curso obteve conceito
insatisfatório.
Em relação ao Conceito ENADE, na UFBA, em 2021, foram avaliados 28 (vinte e oito) cursos,
definidos conforme diretrizes da Portaria MEC nº 494, de 08 de julho de 2021. Apesar do
ENADE 2021 estar em andamento, é possível avaliar o desempenho dos cursos da Universidade
no período entre 2017 a 2020, no qual ocorreram 79 (setenta e nove) avaliações, conforme
Tabela 2.1.2:
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Tabela 2.1.2 - Resultado dos cursos avaliados pelo ENADE. UFBA,
2017-2020
Ano

Total de cursos
avaliados

2017
2018
2019
2020
2021
Total

44
13
22
0
28
79¹

Cursos com
conceito < 4
Nº
%
19
43
1
8
0
0
0
0
...
...
20
25

Cursos com
conceito = ou > 4
Nº
%
25
57
12
92
22
100
0
0
...
...
59
75

Fonte: PROGRAD/UFBA
¹ Esta soma não considera o valor do ano de 2021, dado que não foi disponibilizado pelo MEC os conceitos ENADE dos 28 cursos avaliados
em 2021.

Considerando os cursos avaliados pelo ENADE, entre 2017 e 2020, pode-se observar que, das
79 (setenta e nove) avaliações ocorridas no período, 25% tiveram conceito menor que 4 (quatro)
e 75% tiveram conceito maior ou igual a 4 (quatro), conforme gráfico abaixo. Vale ressaltar
que 2020 não houve ENADE, devido as restrições impostas pela pandemia de COVID-19, com
impacto no cronograma de aulas das instituições de ensino superior em todo o país.
O ENADE, como se sabe, é componente central no conceito dos cursos de Graduação, como
estruturado pelo SINAES, sendo aplicado a cada ano a um conjunto de cursos, de modo que,
ao término do terceiro ano se completa um ciclo em que todos os cursos são avaliados.
Examinando-se tanto os ciclos quanto os resultados anuais, percebe-se, claramente uma
tendência de melhoria no desempenho dos nossos alunos no ENADE se mantém e, inclusive,
nos dois últimos anos não existem mais cursos da UFBA com conceitos abaixo de 3. Os
resultados obtidos nos dois anos do quinto ciclo que se iniciou em 2018, já sinalizam uma média
superior à obtida no quarto ciclo. Certamente tais resultados positivos revelam que os esforços
em prol de maior engajamento do aluno ao participar do ENADE, algo que vem sendo feito
sistematicamente nos últimos anos em uma ação conjunta da PROGRAD e SUPAD, bem como
a atuação dos NDE e das Coordenações no âmbito dos cursos tem produzido efeitos positivos.
Em relação aos cursos de graduação a UFBA produz o Índice de Qualidade dos Cursos de
Graduação (IQGRAD), conforme Tabela 2.1.3 a seguir.
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Tabela 2.1.3 – Índice de Qualidade dos Cursos de Graduação (IQGRAD)
Avaliação
ENADE 2006
ENADE 2007
ENADE 2008
Primeiro ciclo
completo
ENADE 2009
ENADE 2010
ENADE 2011
Segundo ciclo
completo
ENADE 2012
ENADE 2013
ENADE 2014
Terceiro ciclo
completo
ENADE 2015
ENADE 2016
ENADE 2017
Quarto ciclo(1)
ENADE 2018
ENADE 2019
ENADE 2020

IQGRAD

0/SC

3,67
2,50
3,44

Nota
1

Nota
2

Nota
3

Nota
4

Nota
5

0
1
1

1
3
2

4
3
5

5
1
8

2
0
2

Total
cursos
avaliados
12
8
18

Média
Ano
3,67
2,50
3,44

3,2
3,38
3,29
3,3

3,20
3

2
1
2

1
0
3

3
2
7

4
4
15

3
0
0

13
10
27

3,38
3,29
3,30

3,32
3,63
3,33
4,7

3,32
1
5

0
1
1

0
0
1

4
4
10

3
3
16

1
1
6

8
10
32

3,63
3,33
4,70

3,89
4,41
4,17
3,57
4,05
4,38
4,36
-

Média
ciclo

3,89
0
1
2

0
0
1

0
0
3

1
0
15

5
10
20

6
2
5

12
13
46

4,42
4,17
3,57

0
-

1
0
-

6
14
-

6
8
-

13
22
-

4,38
4,36
-

4,05
0
-

0
-

Fonte: SUPAD/SUPAD, 2021
Notas: (1) Ciclo incompleto, pois as notas obtidas no ENADE 2020 serão divulgadas pelo MEC em 2021.
(2) IQGRAD anual = (No. Cursos nota 1*1)+ (No. Cursos nota 2*2)+ (No. Cursos nota 3*3)+ (No. Cursos nota 4*4)+ (No. Cursos
nota 5*5)] / (No. de cursos avaliados no ano - nº de cursos avaliados sem conceito), IQGRAD= (Média Nota ENADE Ano1+ Média
Nota ENADE Ano2+ Média Nota ENADE Ano 3)/3

Seleção, Orientação e Avaliação
A partir de 2020 a UFBA adotou somente o Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico)
para análise de renda, não mais sendo necessário a entrega do conjunto de documentos
comprobatórios exigidos em anos anteriores e o consequente recrutamento de profissionais,
assistentes sociais (terceirizados e servidores da UFBA) e contadores (UFBA) remunerados de
acordo com os valores da gratificação por encargo de curso e concurso (GECC), contratados
exclusivamente para esse fim. Atualmente, os candidatos que não possuírem o CadÚnico não
poderão se inscrever no SISU UFBA utilizando as modalidades de cotas por renda per capita.
Em decorrência da pandemia o Ministério da Cidadania suspendeu, por meio da portaria 335
de 20 de março de 2020, os procedimentos de atualização do CadÚnico por um prazo de 120
dias. Considerando o exposto, o CadÚnico que, em 2021, completou ou venha a completar 24
meses da última atualização, portanto será considerado válido enquanto durar os efeitos da
referida portaria e/ou prorrogações posteriores.
Monitoria e mobilidade acadêmica
Pautado no alcance do objetivo estratégico da PROGRAD, esta Pró-Reitoria promoveu a
qualidade do ensino de graduação com ações que integrem o ensino, a pesquisa e a extensão,
na perspectiva dos processos internos. Desta forma, para expressar as ações desenvolvidas em
2021 sobre monitoria e mobilidade acadêmica seguem no quadro 2.1.1 os respectivos
resultados.
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Quadro 2.1.1 - Resultados de monitoria e mobilidade, UFBA, 2021
AÇÕES

DADOS
- Concedidas 461, porém só 414 monitores bolsistas atuantes.

MONITORIA
- 467 projetos executados em 29 unidades.
Alunos de outras IFES: 5 estudantes aceitos.
MOBILIDADE
Alunos da UFBA: 3 pedidos encaminhados.
Mobilidade Virtual: 103 solicitações.
Fonte: PROGRAD/UFBA, 2021

Houve a celebração de acordo de cooperação entre as universidades: UFBA, UFRB, UFOB,
UFSB, UNEB e UEFS para viabilizar a mobilidade acadêmica de estudantes de graduação em
componentes curriculares e atividades não presenciais.
O programa de monitoria com bolsas foi oferecido apenas para o segundo semestre, devido ao
valor orçamentário ser informado com atraso e sem tempo hábil para abertura do edital,
apreciação dos projetos e no intuito de contemplar maior número de discentes com o pagamento
de 4 parcelas. Em relação à mobilidade acadêmica foi oferecida a modalidade a distância para
não permanecer suspenso esse serviço, além da ampliação de parcerias com as Universidades
Estaduais, contribuindo assim com a vida acadêmica dos estudantes.
Programa de Formação Pedagógica do Docente UFBA (ForPed)
O Programa consiste em ofertar assessoria pedagógica, ou seja, um dispositivo formacional que
tem por objetivo apoiar os docentes da UFBA em suas demandas didático-pedagógicas voltadas
ao saber fazer na sala de aula para o ensino online. A equipe conta com assessoras pedagógicas e
especialistas para responder a dificuldades didáticas dos docentes em suas condutas
pedagógicas em webconferências e lives interativas, atuando também na realização de lives
semanais ou quinzenais. Além do atendimento assíncrono, a Assessoria funciona através de um
regime de plantão das assessoras durante 4 horas por dia, de 2a a 6a feira, para os docentes
inscritos, mediante chat e videoconferência.
Programas e Projetos
Os projetos e programas vinculados à PROGRAD, com o suporte do Núcleo de Programas
Contemporâneos, funcionaram de forma remota, seguindo as ações elencadas no quadro abaixo:
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Quadro 2.1.3 – Programas e Projetos. UFBA, 2021
Programa/Projeto
Programa
Institucional
de
Bolsas de Iniciação à
Docência.
(em vigor até abril de
2022)

Programa Residência
Pedagógica.
(em vigor até abril de
2022)

Programa de
Educação Tutoria
(seguirá em atividade
em 2022)
Observatório
Nacional de
Educação Integral
(seguirá em atividade
em 2022)

Ações
Seleções para bolsistas:
Treinamento para professores, possibilitando
autonomia e dinamicidade no uso das plataformas
administrativas do programa (Plataforma Freire e
Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios), sem a
necessidade de intermediários.
Seleções para bolsistas;
O programa propagou o conhecimento entre os
professores orientadores, sendo o conteúdo
multiplicado por eles via Canal da Prograd no
Youtube, obtendo adesão de seu público às
atividades, a exemplo do evento intitulado “o
Conceito de paisagem e o ensino de Geografia,
Teve atuações via Youtube com seus públicos.

Resultados
- 8 seleções (7 integralizadas e
1 em andamento);
- Adição de 44 bolsistas (entre
discentes e docentes)
atendidos direta e/ou
indiretamente
-9 seleções
- Adição de 87 bolsistas (entre
discentes e docentes)
atendidos direta e/ou
indiretamente

Seleções para bolsistas.

- 3 seleções integralizadas

Oferta do curso Educação Integral e Democracia:
interfaces, convergências e urgências no
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
Moodle/UFBA.

- 2 seleções integralizadas
para recrutamento de
estagiários (com cadastro
de reserva);
2- curso online para público
de 1344 inscritos.
- tese de doutorado (em
andamento); 1 TCC
(concluído); 2 TCCs (em
andamento);
- 1 artigo publicado.;
- gerado protótipo de Painel
Interativo (business
inteligence) – visualizado em
https://cleitonoerocha.
shinyapps.io/dashboardUFBA/

UFBA em Dados
(segue em vigor por
tempo
indeterminado)

Soluções
de
Aprendizagem
e
Projetos
para
Entidades
Relacionadas
ao
Cuidado das Crianças
e
Adolescentes
(SAPECA-UFBA)

Manteve-se em atividade, dando sequência aos
estudos e subsidiando a graduação e pósgraduação de discentes da UFBA.

Em razão da Pandemia da COVID-19, o
Projeto SAPECA teve em 2021 a maioria das
suas atividades executadas remotamente.
Haverá oferta de cursos e oficinas em 2022,
no caso daqueles (as) considerados (as)
inadequados na modalidade remota e tratará
de ações e atividades, cujas demandas foram
levantadas junto a instituições credenciadas no
Conselho Municipal de Direitos da Criança e
do Adolescente de Salvador
(CMDCA/Salvador) em duas Oficinas. Gerou
disciplina de ação curricular em comunidade e
em sociedade (ACCS / FCCE96 - Faculdade
de Ciências Contábeis), atividades de
graduação e pós, criação de Grupo de Pesquisa
CNPq, dentre outros resultados.

- 1 TCC (concluido); 2
dissertações (em andamento) 1
Pós-doutorado (em
andamento);
- criação de grupo do CNPq
Desigualdades sociais e
interseccionalidades de classe,
gênero, raça/etnia e gerações
(DIGREG);
- 1 artigo publicado;
- Fornecimento de
componente curricular ACCS.

Fonte: PROGRAD/UFBA, 2021
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Quadro 2.1.4 - Projetos especiais. UFBA, 2021
Título
Portal de
Empregabilidade
Universia Jobs

Portal do Egresso
UFBA

Resumo
Portal online, em plataforma aberta com rede de
cooperação universitária, para ofertar
empregabilidade para alunos ativos e graduados da
Universidade Federal da Bahia, numa prestação de
serviço gratuita, que possibilita monitoramento pela
universidade.
Projeto que visa lançar sítio para disponibilizar as
informações coletadas pelo Programa UFBA em
Dados e servir de canal de comunicação perene com
graduados e pós-graduados da instituição.

Status
reunida documentação
para formação de
processo virtual para
envio à CCCONV e
Procuradoria Jurídica
da UFBA.
em fase de ajustes e
finalização.

Fonte:PROGRAD/UFBA, 2021

Eventos Online
Quadro 2.1.5 – Ciclos de debates. UFBA, 2021
Título

Ciclo de debates: A
Educação na China e
no Brasil, no século
XXI

Debate com a
Embaixada do Irã,
tema: A segurança no
Oriente Médio

I Encontro de Ensino
de Biologia

X Colóquio
Internacional JeanJacques Rousseau

Resumo
Uma parceria entre a UFBA, Universidade de São
Paulo (USP), Universidade de Renmin (China) e
Universidade de Pequim (China), teve o propósito de
identificar as características institucionais, o perfil
demográfico da Educação, as políticas públicas, as
formas de organização e financiamento e a participação
dos setores público e privado na oferta do Direito à
Educação, assim como avaliar as pedagogias utilizadas
nos dois países, especialmente aquelas que levaram ao
sucesso da China em termo de avaliações. O evento
contou com tradução para garantir acessibilidade de
conteúdo aos participantes. Ocorreu de 10 a 13/05.
Em conjunto com a Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas e o Centro de Estudos Afro-Orientais da
UFBA convidaram o Embaixador do Irã no Brasil e os
professores Daniel Aragão (Prof Ufba do Ihac Relações Internacionais) e Júlio Rocha (Diretor da
Faculdade de Direito da UFBA), para debaterem sobre
a "Segurança no Oriente Médio". Ocorreu em 24/08.
Em parceria com a Faced UFBA foi lançado evento de
caráter Nacional que reuniu alunos da Licenciatura,
professores da Educação Básica, pesquisadores,
professores Universitários e demais estudiosos e
interessados. Ocorreu entre 05 e 06/08.
Em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em
Filosofia da UFBA e o Grupo Interdisciplinar de
Pesquisa Jean-Jacques Rousseau GT-Rousseau e o
Iluminismo – ANPOF, foi realizado evento que contou
com filósofos nacionais e estrangeiros, com público
composto por alunos, professores, pesquisadores e
demais estudiosos e interessados. Ocorreu entre 5 e
7/10.

Resultados

- 433 inscritos entre
políticos, professores,
pesquisadores,
estudantes e
interessados de ambos
os países;

- evento aberto (sem
inscrições);

-147 inscritos;
- 1.455 visualizações;

- 191 inscritos;
- teve 3.632 visualizações

Fonte: PROGRAD/UFBA,2021

Práticas Inovadoras
Por meio da PROGRAD, práticas inovadoras foram desenvolvidas, conforme se observa no
quadro 2.1.6:
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Quadro 2.1.6 – Práticas Inovadoras. UFBA, 2021
Prática
Sítio eletrônico
da PROGRAD
Divulgação de
oportunidades de
trabalho

Grupo de
estagiários da
PROGRAD

Comunicação

Resumo
Em fase de implantação.
O sítio do Observatório tem passado por mudanças que o deixaram mais aprazível
aos interessados;
em parceria com o Núcleo de Estágio e Oportunidades Acadêmicas (EPA) da
Prograd e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), ofertamos aos
estudantes, oportunidades de estágio semanalmente, repercutindo em nossa
comunidade, dado ao engajamento que verificamos nas postagens relativas a esse
serviço
Com o apoio do EPA e da Secretaria Executiva (operacionalizando os editais,
fiscalização e processos de contratação), após elaboração e execução de processos
seletivos, com análise da vida estudantil dos inscritos e entrevistas (realizados por
membros da Prograd em conjuntos com professores dos programas abarcados pelo
NPC), teve início em abril, o núcleo de estagiários.
durante o ano corrente consolidamos as redes sociais da Prograd como canais
efetivos de comunicação desta instância para com os públicos (interno e externo),
com publicações frequentes que agregam ao crescimento no número de adpetos
dessas redes. Tal repercussão trouxe como resultado novos perfis de redes sociais
da Prograd, com a formação de perfis de instagram do Coordenação de Seleção e
Orientação (CSOR) e Assessoria Pedagógica do Docente UFBA (APDU).

Fonte: PROGRAD/UFBA, 2021

Formação e Assessoria Pedagógica ao Docente UFBA
Durante o ano de 2021, foram realizadas diversas ações formativas, dentre as quais destaca-se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O Ateliê didático na versão on-line com 100 vagas
disponibilizadas e encontros de formação síncronos e
assíncronos realizados nos meses de junho e julho;
APDU itinerante. Projeto-piloto com três Unidades de
Ensino: ICTI - Camaçari, EPUFBA e FMB;
Formação online "O que faz um professor nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem?"
com Profa. Maria Carolina Souza. Disponível em https://youtu.be/BRwxAUtikYk;
Formação Online “Construção de mapas conceituais” com Profa. Maria Carolina Souza;
Jornada Pedagógica online em 5 e 6 de agosto de 2022 sobre planejamento didático;
Ciclos de encontros sobre avaliação e aprendizagem realizado pela APDU itinerante
com docentes do ICTI e Escola Politécnica;
APDU itinerante com docentes das unidades Faculdade de Medicina da Bahia e Instituto
de Saúde Coletiva;
Participação no XV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade, na mesa
Educação Superior, Assessoria Pedagógica Digital e Inovação em 23 de setembro;
Seminário de Avaliação NUFAP das atividades do ForPed e da APDU, com a presença
do professor Mariano Pimentel (UNIRIO) com o tema: "Educação e Avaliação em
debate: Educação online, Educação híbrida, Ensino Remoto, EAD".

Revalidação de diplomas
Os pedidos de revalidação de diploma de graduação de cursos realizados no exterior pela
Plataforma Carolina Bori teve 39 solicitações sendo que 23 pedidos foram analisados e
encaminhados para os comitês de avaliação, 16 permanecem em pré-análise, aguardando
inclusão de documentação. No decorrer do processo 4 solicitações tiveram deferimento parcial,
os quais foram solicitados matrículas especiais por revalidação a SUPAC. Houve 3 pedidos
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para refugiados, 4 indocumentados. Há 41 processos em Homologação divididos em: 4
aguardando homologação; 3 processos indeferidos, sendo que 2 requerentes entraram com
recurso; 10 processos aguardando o plano de atividade do requerente, devido a deferimento
parcial; 4 processos aguardando comprovação do plano de atividades (término dos
componentes curriculares) e 1 processo aguardando reenvio da comprovação de realização do
plano de atividades. Houve 17 solicitações finalizadas e apostiladas.
Processos Seletivos
No ano de 2021, a matrícula na UFBA compreendeu etapas em que todos os candidatos
selecionados, sem exceção, teriam que passar obrigatoriamente.
I. PRÉ-MATRÍCULA ONLINE – Registro online de interesse pela vaga através do site
https://siscon.ufba.br/siscon/Welcome.do
II. MATRÍCULA ONLINE – Apresentação e entrega digital de documentos para análise.
https://siscon.ufba.br/siscon/
SISU, vagas supranumerários e Artes
Foram realizadas seleções do SISU 2020.1 e 2020.2, de alunos de Artes e de quilombolas,
aldeados, pessoas trans e refugiados ou migrantes em situação de vulnerabilidade. Os resultados
das seleções de novos alunos na UFBA, por semestre e por categoria, podem ser consultados
por meio do link https://vestibular.ufba.br/.
Vagas residuais
Em nossa página www.vagasresiduais.ufba.br foram feitas publicações antes da pandemia
informando ao público em geral como seria o novo formato do processo seletivo em questão.
Todos os novos critérios definidos constam da Resolução 07/2019 de 11/12/2019 do CAE. Em
publicação feita no mês corrente nas páginas www.ufba.br e www.vagasresiduais.ufba.br.
Informamos que o processo seletivo seria realizado em 2021.1 para ingresso em 2021.2 e que
a provável publicação do Edital seria em maio/2021.
Processo seletivo para acesso aos cursos de graduação na modalidade de ensino a distância
Foi realizado lançamento dos Editais e publicações para o processo seletivo na modalidade
EAD, o qual ofereceu cursos à distância para o ano de 2021 compreendidos da seguinte
maneira:
2021 – Cursos voltados para o Público Geral: Candidatos que tenham concluído o ensino
médio e tenham realizado o ENEM em qualquer edição entre 2015 a 2019 (não foi aceito o
ENEM 2020) e Professores e profissionais da Adm. Pública Candidato com vínculo e
exercício na administração pública sendo distribuídas as vagas conforme abaixo:
A) Público Geral: Curso Bacharelado em Administração Pública: 40 vagas para cada polo
Polos: Guanambi; Ipupiara; Itaberaba; Rio real e Salvador distribuídas nas seguintes
modalidades:
B) Servidor da Administração Pública: Total de 50 vagas distribuídas em 10 vagas para cada
polo.
Polos: Guanambi; Ipupiara; Itaberaba; Rio Real e Salvador
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Estágio e oportunidades acadêmicas
A Universidade Federal da Bahia, desde 2019 vêm oportunizando e buscando continuamente
estruturar um trabalho de apoio e acompanhamento que possibilita a troca de informações,
normativas e oportunidades relacionadas a estágio entre os núcleos ou equipes responsáveis por
estágio nas unidades universitárias da Universidade Federal da Bahia amplificando o universo
do aprendizado acadêmico.
A UFBA, através da PROGRAD, realiza o projeto de
extensão “UFBA Mostra a sua Cara” cuja base expande a
“cara” da Universidade Federal da Bahia quando
disponibiliza um espaço de diálogo com discentes do ensino
médio das escolas públicas e particulares da região da Bahia
e perpassa experiências dos cursos de graduação da
Instituição e temas afins demonstrando a importância de ser
tornar aluno de uma universidade federal e pública.

2.1.2 ENSINO A DISTÂNCIA
O órgão de apoio acadêmico e administrativo, diretamente vinculado à Reitoria, que tem por
finalidade executar as políticas de educação à distância, apoiar seu desenvolvimento e a
implementação de ações, garantir a qualidade educacional e do material didático, mediante
propostas educacionais inovadoras e integração de novas tecnologias de informação e
comunicação, em especial na modalidade de educação a distância, é a Superintendência de
Educação a Distância (SEAD).
A criação da Superintendência de Educação à Distância ocorreu em 2013 como órgão
permanente e a partir de 2015 assume efetivamente a autoridade institucional sobre a Educação
a Distância (EaD), ao internalizar em sua estrutura a Coordenação da UAB e ao estruturar uma
equipe técnica especializada para o desenvolvimento de suas funções. Atualmente, a estrutura
administrativa da SEAD é formada pelo Setor de Gestão Administrativa Financeira (SGAF),
pela Coordenação de Design Educacional (CDE) e pela Coordenação de Tecnologias
Educacionais (CTE). Além desses núcleos, há a Coordenação da UAB, responsável pela gestão
administrativa e financeira dos recursos do Sistema UAB, bem como pela implantação, gestão
e monitoramento dos polos de apoio presencial da UFBA.
Suporte à plataforma Moodle
Os serviços de suporte oferecidos pela SEAD consistem no atendimento via chamados, geridos
através da plataforma GLPI, e na orientação à comunidade da UFBA sobre as ferramentas
digitais oficialmente adotadas para gestão, ensino e aprendizagem. Dentre as principais
demandas da comunidade estão a criação de espaço virtual (sala virtual); cópia de espaços (salas
virtuais); cadastramento de usuários em lote (carga batch) e resolução de problemas com contas
pessoais e acesso; todas dentro do contexto dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).
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Programa de acompanhamento de egressos
O Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) dos cursos de graduação e especialização
na modalidade a distância faz parte das ações desenvolvidas para acompanhamento e
relacionamento com os egressos dos cursos EaD, em consonância com o PDI, PDU,
Referenciais de Qualidade para cursos EaD na UFBA, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e
Programa de Autoavaliação Institucional e com o Instrumento de Avaliação dos cursos de
Graduação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
O PAE possibilitará a construção de procedimentos e instrumentos de acompanhamento de
estudantes egressos, identificando se as atividades profissionais desenvolvidas por estes
refletem o perfil profissional determinado nos PPCs. Para tanto, a SEAD vai criar um espaço
específico de comunicação com os mesmos a fim de possibilitar o intercâmbio de informações.
Dessa forma, será possível fazer uma avaliação da aplicabilidade do curso através do
monitoramento dos estudantes egressos no seu desenvolvimento profissional, além de
estabelecer meios de comunicação permanentes com e entre os estudantes egressos, a partir de
um cadastro com informações atualizadas e fidedignas e por fim, divulgar oportunidades de
formação continuada para os egressos visando sua inserção ou recolocação no mercado de
trabalho.
Ambientes de Ensino-Aprendizagem
A UFBA adota desde 2004 o sistema Moodle como plataforma de ensino-aprendizagem,
utilizada na modalidade de Educação a Distância ou em apoio ao ensino presencial. No final de
2005, projetos e programas que utilizam o Moodle foram transferidos para o Moodle da
Faculdade de Educação – FACED, passando também a ser utilizado por toda a UFBA. A partir
desse período, o sistema passou a ser chamado de Moodle UFBA. Diante da demanda crescente,
necessidade de investimentos, manutenção e segurança de dados, o Moodle passou a ser gerido
pela STI e gerenciado pela SEAD. Atualmente a Universidade conta com o apoio de três
ambientes virtuais: o Moodle UFBA, o AVA UFBA e o Ambiente de Desenvolvimento
Humano – ADH. Dessa forma, os três ambientes virtuais utilizados são baseados em Moodle e
customizados para atender às necessidades da instituição.
Moodle UFBA
O Ambiente Moodle UFBA é o ambiente mais antigo em atividade, inaugurado em 2014, sendo
depois atualizado em 2017. Ele é acessível através do endereço www.moodle.ufba.br. Este
ambiente possui o sistema aberto ou de autoinscrição de usuários, ou seja, para cadastro
qualquer interessado pode acessá-lo e realizar o autocadastro. Mediante o cadastro é possível a
realização da matrícula de usuários em cursos diversos. Este ambiente comporta em sua maioria
cursos de extensão, capacitação ou treinamento abertos a toda a comunidade interna e externa.
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) UFBA
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle UFBA foi lançado em 2020 para atender
às demandas do período pandêmico. É uma plataforma construída para o Semestre Letivo
Suplementar (SLS) com vistas ao ensino e aprendizagem totalmente online ou remoto. É
acessado apenas pela comunidade UFBA através do endereço https://ava.ufba.br, através do
login integrado com a rede Cafe.
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Este ambiente é estruturado e atualizado de forma a suportar uma maior quantidade de acessos
simultâneos, dentre outras vantagens técnicas. O ava.ufba.br tem todas as configurações e os
mesmos recursos para os professores já previstos no Moodle UFBA. Trata-se, no entanto, de
uma Plataforma mais robusta, com um novo layout da página inicial e páginas de suporte
customizadas e organizadas.
Principais objetivos, metas e ações propostas e realizadas
Apresentamos as ações realizadas:
• Ampliação da articulação com a CAPES para assegurar as vagas necessárias para a
manutenção da oferta de cursos pela UAB;
• Ampliação da articulação com os Polos de Apoio Presencial para dimensionamento da
Demanda de curso da UFBA pelos Polos;
• Articulação com as IPES para o levantamento dos cursos ofertados e a serem propostos
pelas IPES, para subsidiar as decisões da Coordenação da UAB na UFBA;
• Desenvolvimento de esforços para captação de recursos internos e externos para
aquisição de equipamentos e mobiliários para a SEAD;
• Ampliação da contratação de servidores terceirizados pela FAPEX através do fomento
UAB, devido à insuficiência do quadro funcional de servidores efetivos, necessários para
o desenvolvimento técnico-pedagógico e a manutenção da Carta de Serviços da SEAD;
• Compartilhamento com a Superintendência de Administração Acadêmica (SUPAC) da
execução dos processos acadêmicos dos cursos EaD, devido à insuficiência de estrutura
na SUPAC;
• Apresentação ao Conselho Acadêmico de Ensino (CAE) da proposta de regulamentação
para cursos e componentes curriculares na modalidade EaD;
• Implantação dos serviços de suporte oferecidos pela SEAD aos docentes, geridos através
da plataforma GLPI, e na orientação à comunidade da UFBA sobre as ferramentas
digitais oficialmente adotadas para gestão, ensino e aprendizagem;
• Mediação da resistência da comunidade acadêmica na adoção de cursos na modalidade
EaD, demonstrando preferência para o ensino remoto;
• Ampliação do programa de formação continuada para técnicos e docentes no uso das
metodologias e tecnologias educacionais;
• Concepção do Ambiente Virtual de Desenvolvimento Humano – ADH, da UFBA, com
o objetivo de incentivar a cultura de transferência de conhecimento na área profissional,
através das ações de desenvolvimento humano;
• Elaboração da proposta de Portaria do Reitor para instituir, no âmbito da UFBA, o
Comitê de Educação a Distância (CEAD), colegiado estratégico de natureza deliberativa
e propositiva, e caráter permanente;
• Ampliação da infraestrutura tecnológica da SEAD e instalação de um Polo de Apoio
Presencial da UFBA em Guanambi;
• Concepção do Programa de Acompanhamento de Estudantes Egressos dos cursos EaD
na UFBA;
• Elaboração e atualização dos Procedimentos Operacionais (PO) acadêmicos e de apoio
administrativo para a execução dos cursos na modalidade EaD, de acordo com o
Regulamento de Graduação e Pós-graduação (REGPG) para cursos eventuais.
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Expansão da oferta com qualidade de cursos de graduação e pós-graduação na
modalidade de ensino a distância
No primeiro semestre do ano de 2021 foram ofertadas 250 vagas para o curso de bacharelado
em Administração Pública EaD, do Programa Nacional de Formação em Administração Pública
– PNAP, que faz parte do programa Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB. As vagas
foram distribuídas nos polos: Salvador, Guanambi, Itaberaba, Ipupiara e Rio Real.
A seleção dos candidatos ocorreu por meio de dois processos: o primeiro processo destinado a
candidatos que tenham concluído o ensino médio e tenham realizado o ENEM em qualquer
edição entre 2015 a 2019 e o segundo processo destinou-se à seleção de candidatos com vínculo
e exercício com a administração pública.
Tabela 2.1.4 – Cursos de Graduação EaD da UFBA Iniciados em 2021
Cursos

Carga Horária

Número de Vagas

Bacharelado em Administração Pública

3.451h

250

Fonte: SEAD/UFBA/UAB, 2021

Tabela 2.1.5 - Cursos de Graduação EaD UFBA concluídos, 2021
Curso
Bacharelado em Ciências Contábeis
Licenciatura em Dança (Oferta 1)
Licenciatura em Dança (Oferta 2)
Licenciatura em Matemática (Oferta 3)
Licenciatura em Pedagogia
Tecnólogo - Tecnologia Seg. Pública (Oferta 2)
Total

Período
Início
Fim
nov/16
nov/21
nov/16
nov/21
nov/17
nov/21
nov/17
nov/21
nov/17
nov/21
nov/17
nov/21

Alunos
Matriculados* Formados
173
62**
171
42
80
41**
202
34*
516
268**
110
32
1.252
479

Fonte: SEAD/UAB/SIAC/Coordenadores de Cursos
* Matriculados no início do curso.
** Os cursos finalizaram em 2021, porém a formatura dos alunos será realizada em 2022.

Tabela 2.1.6 - Cursos de Graduação EaD em andamento. UFBA, 2021
Curso
Bacharelado em Administração Pública
Bacharelado em Biblioteconomia
Licenciatura em Matemática (oferta 04)
Licenciatura em Teatro
Total

Período
Início
Fim
fev/21
jul/25
out/20
set/24
out/20
set/24
out/20
set/24

Alunos
Matriculados*
Ativos
204
160
199
139
195
100
174
166
772
565

Fonte: SEAD/SIAC/UFBA/UAB/ Coordenadores de Cursos
* Matriculados no início do curso.

Tabela 2.1.7 – Cursos de Especialização EaD UFBA Concluídos em 2021
Curso
Especialização em Educação Ambiental
com ênfase em Espaços Educadores
Sustentáveis

Período
Início
Fim
ago/20

set/21

Alunos
Matriculados Formados
63

53

Fonte: SEAD/UFBA/UAB/ Coordenadores de Cursos, 2021
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Projetos e programas realizados para assegurar a sustentabilidade do ensino remoto
Dentre as ações desenvolvidas para assegurar a sustentabilidade da oferta do ensino remoto
devido à situação excepcional da pandemia, destaca-se a disponibilização em parceria com a
STI de uma robusta infraestrutura de ambiente virtual, o https://ava.ufba.br/, que compõe a
infraestrutura computacional, com equipe técnica de redes atuando ativamente para corrigir e
adequar os recursos às necessidades.
Para capacitar a comunidade no uso da nova plataforma https://ava.ufba.br/ foi alterada a
infraestrutura de atendimento. A SEAD passou a prestar apoio aos discentes e docentes no uso
de ferramentas e plataformas tecnológicas que viabilizam o desenvolvimento de atividades
acadêmicas; disponibilizou diversos cursos online, trilhas formativas, vídeos, tutoriais e lives.
Os
conteúdos
disponibilizados
podem
ser
acessados
no
Portal
https://ufbaemmovimento.ufba.br/.
Metodologia de acompanhamento dos cursos de graduação e especialização
O acompanhamento dos cursos de graduação e especialização, ofertados na modalidade a
distância, tem o objetivo de garantir a mesma qualidade das disciplinas e cursos presenciais
ofertados pela UFBA. Esse acompanhamento ocorre por meio de dois processos: o
monitoramento do ambiente virtual de aprendizagem e a avaliação de disciplinas e cursos
ofertados a distância.
Os processos de monitoramento e avaliação dos cursos estão descritos e normatizados por
Procedimentos Operacionais e baseiam- se nos Referenciais de Qualidade da EaD do Ministério
da Educação (MEC) e da UFBA e nas dimensões utilizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação
do Ensino Superior (SINAES).
O monitoramento ocorre por meio do acompanhamento do acesso ao Ambiente Virtual de
Aprendizagem - Moodle de estudantes, tutores, professores e coordenações de curso e é
realizado pela equipe de monitoramento da SEAD, que emite relatórios bimestrais para as
coordenações dos cursos. O monitoramento fornece subsídios para ajustes da gestão dos cursos
e tem o objetivo de reduzir a evasão.
A avaliação das disciplinas ofertadas na modalidade EaD é realizada pelos discentes ao final de
cada disciplina, no próprio ambiente virtual de aprendizagem do curso. São avaliadas as
dimensões: Organização didático-pedagógica; Professores e tutores e Autoavaliação e fornece
subsídios para ajustes para as novas ofertas das disciplinas.
A avaliação 360° dos cursos EaD é realizada por todos os atores envolvidos no curso
(coordenação, docentes, tutores e discentes), no próprio ambiente virtual de aprendizagem do
curso. Ocorre em dois momentos nos cursos de graduação no meio e final dos cursos e nas
Especializações somente ao final dos cursos. São avaliadas as dimensões: organização didáticopedagógica, atores do curso, infraestrutura e logística e autoavaliação e fornece subsídios para
ajustes nos cursos e para o planejamento de novas ofertas dos cursos.
Com os dados do monitoramento e da avaliação de disciplinas e cursos, as coordenações dos
cursos realizam a análise dos resultados, identificam as fragilidades e os pontos positivos
revelados pelos processos avaliativos, propõem ajustes, e em conjunto com a SEAD utilizam
as informações para ajustes nos cursos em andamento e planejamento de novas ofertas.
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Em resumo, o processo de acompanhamento dos cursos EaD se propõe a garantir na EaD a
mesma qualidade das disciplinas e cursos presenciais ofertados pela UFBA, permitir que as
coordenações de cursos e a SEAD tenham informações para a tomada de decisão quanto à oferta
de disciplinas e cursos EaD na UFBA, coletar e disponibilizar dados sobre os cursos EaD
ofertados pela UFBA, para que possam ser utilizados para fins de pesquisa e disponibilizar à
comunidade UFBA e à sociedade informações sobre a qualidade dos cursos EaD ofertados pela
UFBA.
Trilhas formativas para educação online
Em razão da manutenção das medidas de isolamento social implantadas para evitar a
disseminação da COVID-19, o “UFBA em movimento” dá continuidade ao programa de
capacitação de professores para a realização de atividades pedagógicas do Semestre Letivo
2021.1 com uso intensivo das tecnologias. Nesta etapa, o programa de capacitação está
organizado em “trilhas formativas”, o que amplia a autonomia de cada professor nas decisões
sobre sua capacitação. As trilhas formativas são itinerários teórico-práticos sobre educação,
disponibilizados em conteúdo multimídia, cujo formato oportuniza diferentes e
individualizados percursos de formação continuada. As trilhas estão organizadas em cinco
temáticas (Design Educacional, Metodologias Ativas, Ambientes Virtuais, Recursos Digitais e
Avaliação).
Os Cursos de Formação de Professores e Tutores UAB/UFBA foram ofertados em:
www.moodle.ufba.br utilizando essa metodologia das Trilhas Formativas com atividades
propostas respeitando o tempo e ritmo dos participantes. Assim, estão disponíveis com carga
horária de 30h (6h síncrona e 24h assíncrona) na Sala da RNP/CDE/SEAD para atender à
demanda de capacitação e atuação desses profissionais nos ambientes de ensino e aprendizagem
online. Esses cursos foram solicitados à SEAD/CDE pelas coordenações das graduações e
realizados conforme quadro a seguir:
Tabela 2.1.8 – Formação de Professores e Tutores
UAB/UFBA, 2021
Cursos de Graduação
Formação de Professores
Bacharelado em Administração Pública Turma 4
Licenciatura em Teatro – T2
Biblioteconomia – Turma 01
Teatro e Biblioteconomia
Total
Formação de Tutores
Licenciatura em Teatro – T3
Bacharelado em Administração Pública
Licenciatura em Teatro – T4
Total

Nº de Participantes
6
7
10
9
32
3
15
4
22

Fonte: SEAD/UFBA/Disponível em: https://www.moodle.ufba.br

Formação continuada de professores, servidores técnico administrativos e alunos no uso das
TDIC. O Curso “O Moodle e suas funcionalidades”, ocorrido no período de 25 de outubro a 19
de novembro de 2021 foi parte integrante das “Trilhas Formativas para a Educação online”,
projeto desenvolvido com o objetivo de oportunizar um percurso de formação continuada em
tecnologias digitais na educação para a comunidade UFBA. O curso foi ofertado para 100
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professores e técnicos, divididos em duas turmas. Houve um percentual de 55% de aprovação
e 45% de desistência.
O curso foi realizado no formato on-line, com mediação de tutores e de forma assíncrona,
durante 4 semanas, e com encontros síncronos temáticos e/ou práticos, o que garantiu maior
flexibilidade nos estudos para os participantes. Os encontros síncronos ocorreram para
apresentação de temas relevantes ao curso e para oficinas práticas para utilização das
funcionalidades do Moodle. O curso foi uma iniciativa da SEAD e PRODEP. O conteúdo foi
organizado em 4 módulos, com carga horária total de 40 horas, e baseado nos vídeos da trilha
formativa o Moodle e suas funcionalidades.
Cursos abertos – MOOC
Os cursos online abertos (MOOC) foram elaborados com vista a contribuir para a qualificação
de profissionais da educação, capacitando-os a atuar como autores e/ou mediadores dos
ambientes de ensino e aprendizagem online, na modalidade a distância. Os cursos estão
disponíveis para a comunidade externa e interna da UFBA. Em 2021, mantivemos a média de
cursistas do ano anterior, nestes cursos que foram criados para atender especialmente uma
demanda identificada na pesquisa sobre competências digitais realizada pela SEAD.
Tabela 2.1.9 - Cursos online Abertos (MOOC). UFBA, 2021
Cursos Livres
Ambiente Virtual de Aprendizagem: Outro Cotidiano de
Saber
Docência Online
Práticas Pedagógicas na Educação Online
O Moodle e suas Potencialidades
Mídias Digitais e Educação Online
Avaliação da Aprendizagem
Trilhas Formativas
Total de Ações de Capacitação

Participantes
148
249
316
383
218
294
384
1.992

Fonte: SEAD/AVA/UFBA, 2021

Quadro geral de formação para EaD
Considerando todos os cursos ofertados na área de formação, segue o quantitativo de pessoal
atendido:
Tabela 2.1.10 - Formação para EaD. UFBA, 2021
Cursos
Curso Estruturando Disciplinas no Moodle
Cursos MOOC
Curso Moodle e suas funcionalidades
Formação de Coordenadores UAB
Formação de Tutores UAB
Formação de Professores UAB
Total

Participantes
220
1.992
100
3
22
32
2.369

Fonte: SEAD/UFBA/Disponível em: https://www.moodle.ufba.br

Ações da Rede Colaborativa de Aprendizagem – RCA
A RCA foi fundada em 2018. É uma proposta de comunidade de aprendizagem
interinstitucional produtora e difusora de conhecimento, desenvolvida inicialmente por
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universidades fundadoras e parceiras tendo a UFBA como proponente principal, além da UABPT, UNEB, UFRB, UNIFACS, IFBA, UESB, UNIVASF e IFBAIANO. Essas universidades
se articulam através de acordos cooperativos, visando fomentar a formação continuada para uso
das Tecnologias Digitais na Educação. A Rede atua em vários níveis e modalidades de ensino,
bem como, realiza pesquisas e desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias
educacionais, fomenta a convergência de modalidades educacionais, desenvolve conteúdos,
disponibiliza serviços, em articulação com os parceiros do setor educacional, públicos e
privados em consonância com as demandas da sociedade. Em 2021, a UFBA iniciou o processo
de cooperação técnica com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano –
IFBaiano, por meio de sua reitoria para o compartilhamento de produção de conhecimentos na
área de formação de professores para a capacitação de profissionais da educação sobre Ensino
Remoto e uso de tecnologia educacional como um todo. O acordo de cooperação técnica está
em desenvolvimento e deverá ser concluído em 2022.
Polo de apoio presencial de Guanambi
Em 2021, a UFBA através da SEAD amplia a estrutura de polos de ensino da UAB na Bahia,
inaugurando o Polo de Guanambi assegurando a interiorização da UFBA, levando o ensino
superior de qualidade a lugares distantes, favorecendo a uma descentralização do ensino e a
maior democratização e acesso.
O Polo de apoio presencial constitui, portanto, o “braço operacional” da instituição pública de
ensino superior na cidade do estudante (ou na mais próxima dele), onde acontecem os encontros
presenciais, o acompanhamento e orientação para os estudos, as práticas laboratoriais e as
avaliações presenciais. Entretanto, para garantir efetivamente o pleno desenvolvimento das
atividades dos cursos à distância e oferecer condições e serviços adequados e suficientes para
atender os professores e estudantes em suas expectativas, demandas e necessidades, o polo de
Apoio presencial precisa ser bem projetado. As instalações físicas, a infraestrutura tecnológica
e de recursos humanos, desta forma, mostram-se essenciais para contribuir na qualidade do
ensino.
Os polos de educação a distância são unidades descentralizadas de uma instituição de educação
superior, no País ou no exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos
cursos ofertados na modalidade a distância, conforme Decreto nº 9.057/2017.
O Polo de Guanambi foi iniciado como um Polo Associado a UFBA e posteriormente graduado
como Polo Efetivo da UAB. Atualmente a UFBA tem um acordo de Cooperação com o
Município de Guanambi para oferta de cursos da UFBA no Polo da UAB em Guanambi. O
Polo dispõe de edificação com boas condições físicas, mobiliário necessário, rede elétrica
adequada para suporte dos equipamentos, acessibilidade, segurança e limpeza, bem como
ambientes compatíveis ao bom andamento das atividades educativas. O Polo também dispõe de
recursos humanos para garantir um efetivo acompanhamento em todas as fases dos cursos,
contando com profissionais qualificados para dar suporte acadêmico e administrativo aos
estudantes, desenvolvendo atividades de acordo com as orientações e normas da UFBA.
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Figura 2.1.1 - Polo de Apoio Presencial de Guanambi, UFBA, 2021

Fonte: SEAD/UFBA/Foto: Elivana Borges

A parceria entre a Prefeitura de Guanambi e a UFBA foi firmada em dezembro deste ano,
quando a Câmara de Vereadores aprovou o projeto do Executivo Municipal, que torna a
Prefeitura Municipal a mantenedora do Polo.
A SEAD em parceria com o Instituto de Biologia e a PROEXT promoveu a oferta do Curso de
Especialização em Educação Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis.
Mesmo em meio à pandemia da COVID-19, trabalhando de forma remota, a Coordenação do
Curso em parceria com a SEAD não deixou de atender aos estudantes, docentes e tutores. Está
em andamento também, o curso de Licenciatura em Matemática. O curso iniciou no segundo
semestre de 2020 e atende 30 graduandos. Além desses dois cursos, no final de 2020 foi aberto
o Edital do Processo Seletivo para acesso ao Curso de Bacharelado em Administração Pública,
na modalidade a distância, iniciado em março de 2021. As mudanças que a Universidade traz
para a cidade e para toda a região são imensuráveis, na medida em que contribui para o
enriquecimento de vários aspectos socioeducativo-econômico-culturais.
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2.2 PESQUISA E INOVAÇÃO
2.2.1 PROMOÇÃO DA PESQUISA E INOVAÇÃO
A UFBA tem entre seus pilares a promoção da pesquisa e inovação e dispõe em sua estrutura
interna de órgão especializado para tal tarefa, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
(PRPPG). Observando a legislação pertinente, a exemplo da Lei 10.973/2004 e na Lei
13.243/2016, a Universidade vem avançando de forma robusta na pesquisa e inovação,
conforme veremos a seguir, por meio de programas, projetos, oferta de bolsas e participação
em eventos de grande relevância nacional.
O acesso e difusão de informação da PRPPG, para dar maior visibilidade e transparência às
ações, disponibilizando, também, informações relevantes sobre propriedade intelectual,
inclusive os procedimentos e documentos exigidos para solicitação de depósito de pedido de
patente, é através do sítio eletrônico próprio http://nit.ufba.br. Nele podemos encontrar
informações sobre a ferramenta fornecida pelo INPI, "Minha Primeira Patente"; Panorama da
criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica nas Instituições Federais ao longo dos anos; a
divulgação da Evolução dos pedidos de depósitos de patente da UFBA desde 2005; informações
sobre as patentes já concedidas pelo INPI à UFBA; divulgação das atividades da UFBA na área
de inovação e propriedade intelectual através da publicação dos relatórios do FORMICT desde
2013; divulgação das atividades UFBA com empresas de pequeno porte através da publicação
do último formulário PIMPE; atualização de portarias, formulários e minutas de instrumentos
jurídicos; divulgação da Política de Inovação da UFBA; divulgação dos relatórios anuais da
Coordenação de Inovação; divulgação do edital de oferta tecnológica da UFBA; divulgação
de editais de parceiros institucionais.
A PRPPG promoveu o I Workshop de Inovação Tecnológica, que teve como objetivo promover
uma ampla discussão na UFBA visando a ampliar a produção e a transferência de tecnologia, o
evento foi realizado através de transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV UFBA, tendo
mais de 1.700 visualizações. Além de participar diretamente dos seguintes eventos de entidades
acadêmicas, profissionais e governamentais da área de inovação, tais como: II Webinário
“Caminhos para o Transbordamento” MCTI; III Webinário “Caminhos para o
Transbordamento” MCTI; Webinar Evidenciação Contábil das Patentes nas Instituições de
Ensino Superior públicas federais da Bahia; Encontro das Comissões Seccionais de Propriedade
Intelectual da OAB; Conferência de Apresentação dos Trabalhos de Auditoria da CGU; Marco
Legal das Startups: Impactos para os Empreendedores Baianos; Apresentação do Programa de
Trabalho de Auditoria do TCU.
Pesquisas, bolsas e ações
Os programas de Pós-graduação Stricto Sensu, (mestrado e doutorado) recomendados pela
CAPES, com nota igual ou superior a três, são regulamentados pelas agências de fomento para
a concessão de bolsas de estudos. A distribuição das bolsas é normatizada por cada agência,
que estabelece os critérios para implementação.
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Tabela 2.2.1 - Evolução do número de bolsas concedidas pela CAPES por nível –
Programa Demanda Social. UFBA, 2014-2021
Nível
Mestrado
Doutorado

2014
777
544

2015
650
796

2016
775
718

2017
711
693

2018
710
742

2019
665
635

2020
598
493

2021
560
543

Fonte: www.capes.gov.br

Tabela 2.2.2 - Evolução do número de bolsas concedidas pelo CNPQ por nível. UFBA,
2014-2021
Nível
Mestrado
Doutorado

2014
128
108

2015
237
113

2016
136
107

2017
148
114

2018
144
109

2019
123
110

2020
99
113

2021
89
111

Fonte: www.cnpq.br

Tabela 2.2.3 - Evolução do número de bolsas concedidas pela FAPESB por nível. UFBA,
2016-2021
Nível
Mestrado
Doutorado
Mestrado Profissional

2016
205
158
12

2017
211
158
12

2018
217
158
12

2019
217
169
12

2020
214
151
14

2021
274
481
15

Fonte: www.fapesb.ba.gov.br

Para efetivação da política de pesquisa com participação de docentes/pesquisadores e com
participação de estudantes de graduação nas atividades de iniciação científica e tecnológica a
PRPPG publica anualmente os editais de Iniciação a Pesquisa Cientifica e Tecnológica Os
Editais nas modalidades PIBIC, PIBIT, PIBIC-AF e PIBIC-JR, são financiados pelas agências
de fomento, a saber: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPQ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB e recursos da UFBA.
Em 2021 foram apoiados projetos nas diversas áreas do conhecimento, observando que houve
um incremento de 10 %.
Tabela 2.2.4 – Projetos apoiados com
bolsa de Iniciação Científica. UFBA,
2015-2021
Ano
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Quantidade de
Projetos
735
679
784
773
786
812
830

Fonte: www.sisbic.ufba.br

Nos projetos de pesquisa que prevê a participação de estudantes de graduação em iniciação à
pesquisa 1.398 estudantes de graduação, foram apoiados pelas agências de fomento e recurso
UFBA, conforme descrito. O Programa de Bolsa de Iniciação Tecnológica – PIBIT, visa apoiar
projetos que desenvolvem pesquisas tecnológicas de inovações. O Programa de Bolsa de
Iniciação Cientifica Ações Afirmativas – PIBIC-AF, tem o objetivo de apoiar a formação
técnico-científica para estudantes de graduação cuja inserção, no ambiente acadêmico, tenha
ocorrido por programa de ações afirmativas para ingresso no Ensino Superior. O Programa de
Bolsa de Iniciação Cientifica Júnior – PIBIC-JR visa despertar a vocação científica, através da
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participação de estudantes das escolas de nível médio, públicas do ensino regular, escolas
militares ou escolas técnicas em atividades de pesquisa, incentivando talentos potenciais
fortalecendo o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e
tecnológicos básicos. Ressaltamos que esta modalidade está vinculada as parcerias dos
pesquisadores com os gestores das escolas públicas estaduais, em 2020 essas parecerias foram
prejudicadas tendo em vista interrupção das aulas na rede estadual, assim como as atividades
virtuais na UFBA.
O Edital Milton Santos, financiado através de doação da família do Geógrafo Milton Santos,
tem como finalidade apoiar projetos de pesquisa que abordem questões referentes à cidade, à
urbanização, ao espaço, ao território, à globalização, à geopolítica, à ecopolítica e à cidadania.
A gestão deste Edital é realizada por uma comissão designada pelo Reitor da UFBA, sob a
presidência da Profa. Ana Fernandes da Faculdade de Arquitetura.
Tabela 2.2.5 – Programa de Bolsa de Iniciação Científica - PIBIC. UFBA, 2015-2021
Financiador
UFBA
CNPQ
FAPESB

2015
250

2016
362
410
330

2017
285
511
330

2018
297
521
330

2019
257
521
330

2020
189
625
330

2021
245
625
330

Fonte: www.sisbic.ufba.br

Tabela 2.2.6 – Programa de Bolsa de Iniciação Tecnológica - PIBITI.
UFBA, 2016-2021
Financiador
UFBA
CNPQ

2016
43
28

2017
31
28

2018
31
31

2019
22
31

2020
27
40

2021
24
40

Fonte: www.sisbic.ufba.br

Tabela 2.2.7 – Programa de Bolsa de Iniciação Científica Ações
Afirmativas – PIBIC-AF. UFBA, 2016-2021
Financiador
UFBA
CNPQ

2016
45
34

2017
48
34

2018
45
34

2019
40
34

2020
58
32

2021
82
32

Fonte: www.sisbic.ufba.br

Tabela 2.2.8 – Programa de Bolsa de Iniciação Científica
Junior – PIBIC-JR. UFBA, 2018-2021
Financiador
UFBA
CNPQ

2018
5
5

2019
5
-

2020
10

2021
10

Fonte: www.sisbic.ufba.br

Tabela 2.2.9 – Programa de Bolsa Edital Milton Santos. UFBA, 20172021
Nível
Iniciação Científica
Mestrado
Doutorado

2017
10
-

2018
11
3
-

2019
11
2
1

2020
11
3
1

2021
10
3
1

Fonte: www.sisbic.ufba.br
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PARCERIAS E PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) publicou extrato de Oferta Tecnológica
(edital 05/2021), com a finalidade de disponibilizar os direitos exclusivos de uso e exploração
de tecnologias desenvolvidas pela UFBA. O licenciamento de tecnologia terá por objeto a
exploração das tecnologias com exclusividade, em território brasileiro e exclusivamente para
as aplicações originais das tecnologias.
As colaborações externas com entidades empresariais, acadêmicas, e de governo em 2021
foram:
Cooperação com a Secretaria Estadual de Trabalho e Emprego
O Termo de Cooperação Técnica entre a UFBA e SETRE celebrado em 2017, com vigência de
24 meses, foi renovado por igual período e com o mesmo conteúdo em 2019. O objeto do Termo
é a conjugação de esforços de forma a subsidiar o processo a ser instaurado visando ao registro
de marca coletiva da produção artesanal e/ou Indicação Geográfica das comunidades da
Associação das Rendeiras de Saubara, sediada em Saubara, e da Associação de Auxílio Mútuo
dos Oleiros de Maragogipinho (AAMOM), sediada em Maragogipinho, distrito de Aratuípe,
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
Como parte das atividades dessa iniciativa, a PROPCI, através de estudantes bolsistas e
voluntários, realizou estudos sobre o artesanato nas comunidades, resultando na apresentação
de trabalhos em eventos regionais e nacionais, com finalidade de divulgação do trabalho
artesanal e da possibilidade de obtenção do registro de Indicação Geográfica ou marca coletiva
pelas comunidades.
Colaboração com o IEL/FIEB
O Coordenador de Inovação da PROPCI é membro suplente no conselho do Instituto Euvaldo
Lodi – IEL, entidade vinculada à Federação das Indústrias, e que é responsável por promover a
integração entre academia e indústrias. Em virtude dessa participação, há uma frequente
colaboração entre a CI-PROPCI e o IEL/FIEB.
Participação na Câmara de Inovação e Tecnologia da Fecomércio/Bahia
Em fevereiro de 2021, foi lançada a Câmara de Inovação e Tecnologia - CIT da FecomércioBA. O órgão tem caráter consultivo e o objetivo de subsidiar a Fecomércio-BA na identificação
de soluções inovadoras e na tomada de decisões relacionadas a inovação e tecnologia e reúne
diversas entidades públicas e privadas ligadas a inovação e tecnologia. A representação da
UFBA na CIT ocorre através da participação do Coordenador de Inovação, membro titular, e
do Gerente de Transferência de Tecnologia, membro suplente, nas reuniões mensais da Câmara.
Relação com empresas - Grupo Boticário
Em seguimento às conversas iniciadas com o Grupo Boticário no ano de 2020, foi assinado, em
2021, o termo de confidencialidade que permite a troca de informações sobre as linhas de
pesquisa desenvolvidas pelas instituições. A assinatura do termo viabilizou a realização de
reunião entre pesquisadoras do Grupo Boticário e o inventor de patentes da área de cosméticos
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de propriedade da UFBA, com o objetivo de esclarecer o funcionamento das tecnologias e
discutir potenciais aplicações das tecnologias no processo produtivo da empresa.
Participação na Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica
A CI-PROPCI participou do evento de lançamento da plataforma da Rede Brasileira de
Inovação Farmacêutica – RBIF, criada pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos
– SINDUSFARMA. A plataforma permite o cadastro e a visualização de projetos
desenvolvidos por diversos atores da área que estão disponíveis para colaboração,
financiamento, licenciamento etc. A CI-PROPCI realizou o cadastro das patentes já concedidas
de seu portfólio que têm relação com a área farmacêutica, indicando a disponibilidade dos
ativos para licenciamento.

RESULTADOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS
Patentes e Publicações Acadêmicas
Solicitações de depósitos de pedidos de patentes junto ao INPI são a forma mais frequente de
interação entre a CI-PROPCI e a comunidade de pesquisa da UFBA. Em 2021 a CI-PROPCI
depositou 17 pedidos de patente, o que representa um crescimento de 40% em relação a 2020
(doze pedidos).
Dos pedidos registrados pela UFBA desde 2003 até o presente permanecem ativos 159 pedidos
de patentes. Encontram-se ainda em análise no INPI 84 pedidos. Em 2021 foram aprovados
pelo INPI cinco pedidos de patente da UFBA. Com isso, a UFBA passa a ser titular de doze
patentes, sendo onze pelo INPI, e uma na Alemanha, em cotitularidade com o INMETRO e a
TU-Ilmenau (Technische Universität). A condição atual desses processos junto ao INPI está
sintetizada a seguir.
Tabela 2.2.10 - Situação dos pedidos ativos
patentes, UFBA, 2021.
Condição
Arquivada/ Indeferida
Numeração Anulada
Processo normal
Total

Quantidade
59
5
95
159

Fonte: INPI, dezembro 2021

Com relação a Produção Científica, consideramos que, frente a essa situação de dificuldades,
os resultados alcançados no apoio aos pesquisadores foram até auspiciosos num período de
profunda carência de recursos e de pessoal. Corrobora esta afirmação os dados obtidos na base
da Web of Science, que coleta todas as publicações científicas em âmbito mundial, bem como
o levantamento que feito na Plataforma Stella Experta, que extrai os dados da produção dos
pesquisadores através na Plataforma Lattes.
Este levantamento atesta que houve uma ampliação da publicação, considerando ainda que
muitos artigos e demais publicações só são computados no ano subsequente. Através da base
Web of Science, por exemplo, foram registrados 2.003 artigos científicos publicados no ano de
2021 sendo que no anos anteriores, 2020 e 2019, na mesma base, encontramos respectivamente
1.793 e 1.567; está demostrado, portanto, um aumento consistente; ademais, quando filtramos
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a busca pela referência à palavra “COVID”, encontramos mais de uma centena de artigos de
investigação; num levantamento feito junto aos vários grupos de pesquisa, observamos que
havia aproximadamente 170 projetos de pesquisa ou extensão relacionados à pandemia de
COVID-19. Números que colocam a UFBA entre as dez instituições de pesquisa que mais
publicam pesquisas, neste tema, naquela base de dados.
Em 2021 foram consolidados 126 apoios no âmbito do edital de Revisão de Manuscritos para
Publicação em Periódicos Científicos de Língua Estrangeira, lançado desde 2016, financiado
com recurso CAPES/PROAP, que tem com objetivo de incrementar a Produção Cientifica dos
docentes desta Instituição, ou superior no Qualis da CAPES.
O número de itens e de artigos publicados pelos docentes da UFBA, na Plataforma Lattes, em
2021, foi de 7.167, perfazendo uma média de 2,8 itens por docente. Já o número de trabalhos
publicados, em veículos indexados no Web of Science foi de 1.923, no ano de 2021.
Programas de Pós-Graduação, Laboratórios, Centros de Pesquisa
Parte deste subitem que envolva ensino de graduação transferir para a seção 2.1!!
A PRPPG vem trabalhando com ações que resultaram no acréscimo do número de cursos, assim
como a elevação a capacidade de orientação com a ampliação do número de vagas. A UFBA
em 2021 matriculou nos cursos de pós-graduação 8.120 alunos, sendo 3.437 no doutorado,
3.858 de mestrados acadêmicos e 825 em mestrados profissionais.
Tabela 2.2.11 – Evolução do número de matriculados em cursos de PósGraduação Stricto Sensu. UFBA, 2014-2021
Nível
Doutorado
Mestrado Acadêmico
Mestrado Profissional
Total

2014
2.301
2.840

2015
2.665
3.313

2016
3.062
3.122

2017
3.179
3.866

2018*
2.994
3.177

2019*
3.825
3.800

5.141

5.978

6.184

7.045

6.171

7.625

2020
3.230
2.530
465
6.225

2021
3.858
3.437
825
8.120

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividade Acadêmica – SIGAA em 12/2021
Nota: * média dos semestres letivos

Tabela 2.2.12 – Evolução do número de cursos Stricto Sensu. UFBA, 2010-2021
Nível
Doutorado
Mestrado
Mestrado Profissional
Total

2014
51
65
12
128

2015
52
65
12
129

2016
52
65
12
129

2017
54
69
13
136

2018
58
70
15
143

2019
58
69
15
142

2020
59
72
15
146

2021
59
75
16
150

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividade Acadêmica - SIGAA

Tabela 2.2.13 – Evolução do número de vagas oferecidas nos Programas de PósGraduação. UFBA, 2014-2021
Nível
2014
2015
2016
2017
Semestre
1
2
1
2
1
2
1
2
Doutorado
451 510
955
1.109 1.735 1.746 2.432 2.507
Mestrado
55
68
197
267
769
1.005 1.818 1.948
Mestrado
19
19
25
52
135
159
212
219
Profissional
Total
525 597 1.177 1.428 2.639 2.910 4.462 4.674
Média
561
1.330
2.775
4.568
Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividade Acadêmica - SIGAA

2018
1
2
2.988 3.000
2.754 2.765
377

458

6.119 6.223
6.171

2019
1
2
3.472 3.459
1.582 2.380
900

375

5.954 6.205
6.079

2020
1
2
3.478 3.320
2.401 2.309
628

625

6.507 6.254
6.380

2021
1
2
3.854 3.908
2.890 3.526
652

873

7.396 8.307
7.851
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Tabela 2.2.14 – Evolução do número PósGraduandos Titulados. UFBA, 2019-2021
Nível
Doutorado
Mestrado
Mestrado Profissional

2019
415
756
96

2020
359
698
81

2021
390
717
92

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividade Acadêmica –
SIGAA em 31/01/2022

Projetos e Programas Internacionais
Com o propósito de incrementar a cooperação acadêmico-científica dos professores da UFBA
com pesquisadores brasileiros e estrangeiros, assim como a formação de recursos humanos, foi
lançado o Edital Professor Visitante (PV) 001/2017-2018 para Contratação de Professores
Visitantes, Nacionais e Estrangeiros, sendo o processo seletivo realizado em duas chamadas, a
primeira em 2017 selecionou 44 professores, dos quais 26 estrangeiros e 18 nacionais. Em 2018
foram aprovados 33 professores: 19 estrangeiros e 14 brasileiros. Na segunda edição do Edital
PV 001/2019 foram selecionados 25 docentes, dos quais 14 brasileiros e 11 estrangeiros,
abrangendo 23 programas de pós-graduação. O Edital PV 001/2020, teve o resultado divulgado
em abril de 2021, foram selecionados 25 professores, sendo 17 (dezessete) brasileiros e 08 (oito)
estrangeiros. Não houve lançamento de edital para contratação de professor visitante no
decorrer de 2021.
Visando incrementar a internacionalização em 2018 a UFBA concorreu ao Edital CAPES
41/2017 - CAPES PrInt, sendo contemplada com aproximadamente 32 milhões. O projeto
UFBA aprovado por 4 anos 2019 a 2022, em outubro de 2021 foi apresentado à CAPES o
relatório visando à solicitação da renovação do projeto CAPES PrInt UFBA, sendo aprovado a
renovação do projeto UFBA, com vigência até 2024.
No decorrer de 2021 foram lançados os editais: 001/2021 Bolsa de Doutorado Sanduíche,
002/2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (PVES), 003/2021 - Pós-Doutorado com
Experiência no Exterior (PDEE) e 004/2021 Missão de Trabalho no Exterior. A divulgação do
resultado final dos editais PVES, PDEE e Sanduíche, dependerá da renovação do CAPES
PRINT UFBA, previsto para divulgação em fevereiro de 2022, assim como o quantitativo de
bolsas para cada modalidade. A divulgação do resultado final dos editais mencionados está
prevista para o primeiro trimestre de 2022.
O edital de Missões de Trabalho no Exterior, destinado aos docentes da UFBA vinculados aos
Programas de Pós-Graduação participantes do CAPES-PrInt/UFBA, considerando que os
recursos destinados para esta modalidade, foram disponibilizados pela CAPES para utilização
das Instituições, no cartão de pesquisa do coordenador do referido projeto, possibilitou a
divulgação do resultado final dos selecionados para missões no decorrer do mês de janeiro de
2022. Sendo selecionados 46 professores para missões em instituição estrangeiras. Reiteramos
a significativa contribuição para a consolidação da internacionalização na UFBA do programa
de Proficiência de Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA – PROFICI,
dentre as ações destacamos a Aplicações do TOEFL ITP de forma gratuita e paga. Desde 2013
a UFBA é Centro Aplicador do TOEFL ITP. Dentre as ações realizadas, destacamos as sessões
de tutoria que auxiliaram na obtenção do score almejado por candidatos ao Doutorado
Sanduíche no âmbito do CAPES PrInt.
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A UFBA foi selecionada juntamente com cinco instituições brasileiras para participar do projeto
financiado pelo Programa Fulbright da Distinguished Scholar Awards em Estudos dos EUA e
Sustentabilidade, que irá receber acadêmicos excepcionais que conduzem pesquisas relevantes.
O projeto prevê a cooperação entre pesquisadores da UFBA e de instituições dos EUA. Em
2020, na primeira chamada, a área de saúde foi contemplada para receber um pesquisador
americano, a partir agosto de 2021. Um segundo pesquisador foi selecionado para interagir com
pesquisadores da UFBA, com previsão de chegada a partir de julho de 2022.
Indicadores
As pesquisas científicas realizadas na Universidade são registradas e classificadas para fins de
elaboração de indicadores que revelam a dimensão e impactos na sociedade. Segue a relação
de indicadores relativos às publicações científicas e resultados da pesquisa e inovação na UFBA
assim como os avanços dos programas de pós-graduação através dos índices de expansão.
Índice de Produtividade em Pesquisa – PRODPESQ I2
O crescimento percentual da produção científica indexada no Web of Science nos dois últimos
anos em relação aos dois anos anteriores, revela uma tendência de desaceleração desde 2018,
ano em que houve o mais expressivo crescimento (36,1%). Desde então, esse crescimento
reduziu o seu ritmo atingindo 18,3% agora em 2021, conforme dados da Tabela 2.2.15. É
importante destacar que o volume de artigos indexados cresce continuamente, aproximando-se
em 2021 de cerca de 2000 itens indexados. Essa diminuição do ritmo de crescimento pode se
dever a inúmeros fatores. Um deles seria a renovação do corpo docente da Universidade com a
aposentadoria de pesquisadores mais seniores e ingresso de jovens doutores. Não se pode
descartar também a crise de financiamento que se observa na área de C&T nos últimos anos e
até mesmo a crise da pandemia do COVID-19.
Tabela 2.2.15 - Artigos Indexados no ISI e do Indicador
PRODPESQ I, UFBA – 2017-2021
Artigos Indexados (ISI)

2017

2018

2019

2020

2021

Nº de artigos Indexados no ISI

1.234

1.464

1.403

1.658

1.923

PRODPESQ I

33,7

36,1

25,1

25,0

18,3

Fonte: PRPPG/UFBA

Índice de Consolidação de Atividade de Pesquisa I = ICAP I3
O indicador ICAP-I voltado para avaliar o nível de consolidação da atividade de pesquisa,
considerando a quantidade e qualidade das bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq
também revela uma pequena queda a partir de 2019, ano em que atingiu o maior valor da série
histórica (645,87). No presente ano atinge 599,64. Essa queda relaciona-se à crise de
2

PRODPESQ I = Var % TP ISIt = {[(TPt-1+TPt-2)/(TPt-3+TPt-4 ) ]-1}*100.
Onde, t = ano de referência para o cálculo do indicador; TPt-1= Trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of
Science (ISI)no ano t-1; TP t-2=Trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of Science (ISI)no ano t-2; TP t-3=
Trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of Science (ISI) no ano t-3; TP t-4= Trabalhos publicados em periódicos
indexados na Web of Science (ISI) no ano t-4.
3

ICAP I = Número de Bolsas no ano t * Escore Médio da qualidade das bolsas. Obs.: Peso para calcular o escore médio da
qualidade das bolsas, foram utilizados os pesos (p) discriminados no quadro com os dados.
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financiamento e a consequente não expansão do quantitativo de bolsas distribuídas pela
Agência, deixando de fora pesquisadores com desempenho que atenderiam os critérios para
adquiri-la. Resulta, também, da renovação do quadro docente, quando jovens doutores
ingressam no sistema com Bolsas no nível II enquanto pesquisadores mais seniores deixam o
sistema. Tanto que o número quantitativo tem até um pequeno aumento, mas que não compensa
a diminuição no nível das bolsas
Tabela 2.2.16 – Evolução do número de Bolsas de Produtividade e Pesquisa por
tipo – UFBA, 2012-2021
Ano

Senior

1A

1B

1C

1D

2

2F

Peso
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

10
1
2
2
2
1
3
3
3
4
2

10
9
9
8
8
8
17
19
19
16
13

7
14
18
16
20
12
13
15
16
18
17

5
23
26
27
23
20
22
16
16
15
16

3
23
30
34
26
28
26
27
30
28
30

1
121
108
141
122
132
131
130
123
126
135

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

DT1ª
10
1
1
1
1
1
1
1

DT1C
5
1
1
1

DT1D
3
1
1
1
1
0
0
1
1
2

DT2
1
2
4
4
6
6
12
11
7
10
11

Total

193
198
234
209
209
226
223
216
219
228

Fonte: SUPAD/UFBA

Tabela 2.2.17– Bolsas de Produtividade e Pesquisa, escore médio de qualidade, e ICAP-I,
UFBA, 2011-2021
Item
Nº de bolsas
Produtividade e Pesquisa
Escore médio de
qualidade das bolsas
ICAP I

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

193

198

234

209

209

226

223

216

219

228

2,62

2,88

2,55

2,75

2,43

2,82

2,88

2,99

2,89

2,63

505,7

570,2

596,7

574,7

507,9

637,3

642,0

645,0

632,9

599,6

Fonte: SUPAD/UFBA

Índice de Consolidação de Atividade de Pesquisa II = ICAP II
O ICAP II avalia a proporção de docentes doutores que possui bolsa de produtividade de
pesquisa do CNpq, sendo um indicador adicional do nível de expansão e consolidação da
atividade de pesquisa na Universidade. Ao longo da série histórica que se inicia em 2011 revela
um expressivo crescimento da proporção de doutores no quadro da UFBA, saltando de 65,2
para 86,1%. O crescimento do número de bolsista não apresenta o mesmo ritmo ao longo desse
período fazendo com que o indicado oscile, quase sempre para valores ligeiramente mais
baixos. Não se trata de uma queda acentuada, mas em 2021 o índice cai mais expressivamente
atingindo 8,9%, menor da série. Esse indicador certamente reflete o agravamento da crise de
financiamento que atinge a ciência brasileira nos últimos anos e o CNPQ em particular. Esses
dados encontra-se na Tabela 2.2.18.
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Tabela 2.2.18 – Número de docentes por titulação, bolsistas doutores de Bolsas de
Produtividade, ICAPII, UFBA, 2011-2021
Docentes por Titulação
Ano

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Graduação +
Especialização
171
141
122
115
97
96
96
94
63
90
82

Mestrado

Doutorado

605
570
508
486
469
481
456
396
373
362
330

1.481
1.568
1.603
1.675
1.771
1.838
1.953
2.038
2.060
2.135
2.555

Total de
Docentes
2.257
2.279
2.233
2.276
2.337
2.415
2.505
2.528
2.496
2.587
2.967

%
Doutores
65,62
68,80
71,79
73,59
75,78
78,22
77,96
80,61
82,53
82,52
86,11

Doutores
Bolsistas de
Produtividade

% Bolsistas
Docentes
Doutores
ICAPII

202
193
198
234
209
209
226
223
216
219
228

13,64
12,31
12,35
13,97
11,80
11,37
11,57
10,94
10,48
10,52
8,92

Fonte: PROPCI; SUPAD/UFBA
Nota: ICAP II = (Número de Bolsistas de Produtividade no CNPq * 100) / Número de Docentes Doutores.

Taxa de Inserção da Pesquisa no Ensino de Graduação - Taxa IPEG
O IPEG capta o nível de apoio para que estudantes de graduação possam se dedicar à pesquisa,
no interior de grupos de pesquisa e sob a coordenação de pesquisadores. Na série histórica que
remonta a 2011 percebe-se a expansão do número de bolsas de IC concedidas, que foi se
ampliando atingindo 1.761 em 2014, valor mais elevado. Em 2015 e 2016 experimentamos
duas quedas no índice, devido a redução do número de bolsas. A partir de 2017 o índice volta
a aumentar por três anos consecutivos, fruto do grande esforço da Administração Central para
manutenção das bolsas mas, em 2020, o agravamento da crise financeira das universidades não
permite a manutenção das bolsas e o índice volta a apresentar valores negativos. Vale destacar
que o IPEG não incorpora alunos que participam de atividades de pesquisa sem o suporte das
bolsas de iniciação científica, assim como bolsas que pesquisadores recebem diretamente das
agências de fomento.
Tabela 2.2.19 – Evolução do número de bolsas de pesquisa e inovação e da Taxa IPEG-I,
UFBA, 2011-2021
Item
Nº de Bolsas de Pesquisa
e Inovação
Taxa IPEG

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

985

1.374

1.761

1.377

1.181

1.287

1.310

1.387

1.310

1.495

14,27

39,49

28,16

-21,80

-14,23

8,97

1,79

5,88

-4,68

13,1

Fonte: PROPCI / SUPAD/UFBA
Nota: Taxa IPEG-I → Var% BPIG = ( (BPI t – BPI t-i)/ BPI t-i) * 100. Onde, BPIG = Bolsas de Pesquisa e Inovação, t = ano, i - variando
conforme o intervalo de tempo a ser considerado

Índice de Expansão da Pós-Graduação I – EXPPG-I4
A expansão da pós-graduação é avaliada, neste indicador, pela participação do número de
alunos em cursos de pós-graduação em relação ao total de alunos da Universidade. Ao longo
da série histórica, há uma participação crescente dos alunos da pós-graduação, indicando que a
UFBA continua se fortalecendo como principal centro de formação pós-graduada do Estado da
Bahia. Um primeiro momento de queda, em 2018, está associada à implantação de um novo
4

EXPPG-1= (TAPG*100)/(TAGPG), onde TAPG - Total alunos matriculados cursos PG ano, TAGPG - Total alunos
matriculados na Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano t.
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sistema de gestão da pós-graduação. A retomada do crescimento foi de novo interrompida agora
em 2021, possivelmente em decorrência do impacto da pandemia que alterou tanto o ingresso
de novas turmas especialmente na pós-graduação, assim como a permanência de alunos por
mais tempo para concluírem os seus cursos (ampliando o peso dos alunos de graduação que são
em maior quantidade).
Tabela 2.2.20 – Evolução do número de alunos da graduação, da PósGraduação e EXPPG-I, UFBA, 2012-2021
Ano
2012
2013
2014 **
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Média do Aluno
Ativo Graduação

Média do Aluno
Ativo PG(*)

Total de Alunos
(Grad+PG)

TAG

TAPG

TAGPG

32.241
34.276
33.762
33.999
34.502
37.428
38.465
39.646
40.727
43.767

4.926
5.087
5.454
5.631
5.813
6.512
6.276
7.625
8.661
8.120

37.167
39.363
39.216
39.630
40.315
43.724
44.951
47.271
48.352
51.887

EXPPG-I
% PG
TAPG
13,25
12,92
13,91
14,21
14,42
14,89
13,96
16,13
17,91
15,65

Fonte: Secretaria Geral de Cursos (SGC) - Sistema Acadêmico (SIAC) até 2017. Os dados da Pós-graduação de 2019/20
foram extraídos do SIGA-A.
* Diferentemente dos cálculos para o TCU, aqui são incluídos os alunos dos cursos de Mestrado Profissional.
** Sem os alunos do campus de Barreiras que se transformou na UFOB.
Obs: Dados da Graduação, sem as Licenciaturas Especiais (Convênios) e Educação à Distância.

Índice de Expansão da Pós-Graduação II – EXPPG-II5
Um segundo indicador de expansão da pós-graduação toma a evolução do número de cursos
que, como sabemos possuem ritmos diferenciados. O crescimento de cursos de graduação é
bem mais lento e, na realidade, se mantém estável num patamar próximo a cem cursos desde
2010, após o salto expressivo conseguido pelo REUNI. Por outro lado, a pós-graduação cresce
anualmente em função da autorização de cursos novos pela CAPES. A partir de 2019 e,
principalmente, em 2020 o número de cursos de graduação volta a crescer, não só pela
implantação de mais um campi avançado no interior do Estado, como pela implantação de
novos cursos na sede e, principalmente, os cursos de EaD. Na pós-graduação, partimos em 2012
com 111 cursos e, em 2021, chegamos a 150 cursos. Produto dessas dinâmicas diferentes,
observa-se o crescimento moderado mas contínuo do indicador que avalia a participação dos
cursos de pós-graduação no total de cursos ofertados pela UFBA. O indicador atingiu em 58,4%
em 2019 e diminui um pouco em 2020 por causa da implantação de novos cursos de graduação
e volta a crescer em 2021, atingindo 58,6%.

5

EXPPG2= (Tot CPG*100)/(Tot CG+PG), onde: Tot CPG - Total de cursos PG ano t, Tot (CG+PG) - Total de cursos da
Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano t.
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Tabela 2.2.21 – Evolução do número de cursos de Graduação, PósGraduação e Índice EXPPGII, UFBA, 2012-2021
Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Nº Cursos de
Graduação
111
99
99
99
100
100
100
101
110
110

Nº de Cursos de
Pós-Graduação
116
122
127
130
134
135
143
142
146
150

Total de Cursos
(GRAD+PG)
227
221
226
229
234
235
243
243
256
256

EXPPGII
51,1
55,2
56,2
56,8
57,3
57,4
58,8
58,4
57,0
58,6

Fonte: SUPAD/UFBA

Índice de Expansão da Pós-Graduação III – EXPPG III6
Como a existência de cursos de doutorados e a formação de doutores requer cursos de mestrado
consolidados, toma-se nesse indicador a proporção de alunos em cursos de doutorado em
relação ao de mestrado para avaliar a consolidação da pós-graduação. Esse percentual, nos
últimos anos tem girado em torno de 50%, com pequenas flutuações que não indicam uma
tendência de estabilidade, desde o salto que se observou entre 2015 e 2016, quando essa
proporção passou de 44,7 para 48,5%.
Tal estabilidade nos últimos anos também pode estar sendo afetada pelos impactos da pandemia
no ingresso, manutenção e conclusão dos cursos, tanto de mestrado como de doutorado.

6

EXPPGIII= (TotAluDout *100)/(TotAluDout+Mest), onde: TotAluDout - Total de cursos PG ano t, TotAluDout+Mest Total de cursos da Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano t.
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Tabela 2.2.22 – Matriculados em Cursos de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado e do
Indicador EXPPG III, UFBA, 2012-2021
Curso
Mestrado
Doutorado
Total
EXPPG3

2012
2.863
2.063
4.926
41,88

2013
2.943
2.144
5.087
42,15

2014
3.106
2.348
5.454
43,05

2015
3.152
2.548
5.700
44,70

2016
3.122
3.062
6.184
49,51

2017
3.866
3.179
7.045
45,12

2018
3.178
2.994
6.172
48,51

2019
3.800
3.825
7.625
50,16

2020
4.645
4.016
8.661
46,36

2021
4.262
3.858
8.120
47,51

Fonte: PROPG/UFBA
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2.3 EXTENSÃO
2.3.1 AÇÕES INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO
PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
A extensão universitária é um tipo de experiência acadêmica, como uma experiência de
produção de conhecimento e cultura, baseada no convívio e interação com outros setores da
sociedade, cujo contexto ou situação possam ser transformados pela prática da troca de saberes
e pela criação conjunta de soluções, proposições e invenções voltadas para uma vida pública
mais plural, diversa, justa, afetiva e inventiva para todos.
A modalidade não-presencial estendeu-se à realização do Congresso da UFBA, anualmente.
Em 2021 foram realizadas duas edições do Congresso da UFBA: Congresso Virtual da UFBA
de 22 a 26/fevereiro e Congresso UFBA 75 ANOS de 6 a 11/dezembro, ambos compostos por
uma extensa programação de mesas, conferências, intervenções artísticas e rodas de conversa.
A Universidade manteve seu fomento às propostas de Extensão por meio da continuidade do
Programa Tessituras, que integrou todas as suas atividades e suas ações de parcerias e
intercâmbios de cooperação, colaboração, difusão e solidariedade entre a UFBA e outros setores
da sociedade, por meio de atividades não-presenciais. Também foram mantidos o estímulo da
PROEXT à oferta de atividades de extensão associadas a componentes curriculares,
flexibilizando os procedimentos de registro e certificação das atividades de extensão propostas
pelos docentes e pelos servidores técnicos administrativos.
Nesse sentido, o Programa Tessituras incluiu um conjunto de Editais e de Chamadas Públicas
dirigidas a cada categoria da comunidade universitária, especialmente desenhadas para atender
aos propósitos de continuidade das atividades acadêmicas não-presenciais, conforme serão
descritos adiante. No ano de 2021, as ações de extensão da Universidade continuaram
agrupados sob os 3 enfoques de ação cumpridos em 2020, contudo em perspectivas:
Quadro 2.3.1 – Enfoques da extensão UFBA
ENFOQUES

Objetivos

1. Aprimoramento das
regulamentações

Revisar Resoluções e
documentos normativos,
visando à:
- Atualização da legislação
vigente em adequação às
novas legislações superiores e
às mudanças transcorridas nas
formas e modalidades da
prática de extensão,
- Formulação de resoluções
para institucionalização de
práticas e procedimentos
ainda informais.

2. Mobilização crítica
Ampliar a participação dos
extensionistas no processo de gestão da
extensão na UFBA, visando à:
- Incrementar a interlocução da PROEXT
com os extensionistas;
- Aprimorar o acompanhamento das
atividades apoiadas;
- Ampliar o envolvimento dos
extensionistas com os processos de gestão
da extensão;
- Acompanhar as expectativas de apoio
institucional;
- Estimular os debates coletivos sobre
temas e problemas prementes da extensão;
- Compartilhar mudanças na política de
extensão local, regional e nacional;
- Constituir um Fórum de extensionistas da
UFBA (ACCS e Programas/projetos)
- Avançar na formulação de indicadores da
extensão.

3. Fomento
Dar continuidade às suas
políticas de apoio à extensão,
visando à:
- Adequação de seus
Programas, Editais e Chamadas
Públicas ao contexto da
pandemia;
- Ajuste das condições
participativas da sociedade em
atividades de extensão na
modalidade não presencial;
- Aprimoramento dos
mecanismos de controle,
acompanhamento e avaliação
dos seus processos
administrativos e de aplicação
de recursos.

Fonte: PROEXT UFBA, 2021
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O objetivo e as metas relacionados ao primeiro enfoque de ação foram inteiramente
cumpridos, tendo sido aprovada no CAPEX a Resolução 01/2021 relativa às Normas
Complementares para oferta de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu denominados
Especialização na UFBA. Também foram concluídos os trabalhos da Comissão mista para
elaboração conjunta da PROEXT com a PROGRAD de Resolução específica para atendimento
da determinação do PNE (Diretrizes para Políticas de Extensão da Educação Superior Brasileira
de 03/outubro/2018 - Portaria MEC 1.350 de 14/dezembro/2018) de inserção curricular da
extensão.
O segundo enfoque de mobilização crítica também se cumpriu, por meio da continuidade de
encontros entre extensionistas, por iniciativa e organização da Coordenação de Formação e
Integralização Curricular da Pró-Reitoria de Extensão. Foram realizadas 5 reuniões (3 no
primeiro semestre e 2 no segundo semestre) com os proponentes das propostas contempladas
nos editais de Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade ACCS para esclarecimentos
gerais da PROEXT sobre a implementação do apoio, seleção dos bolsistas e atividades
plenajadas por cada ACCS, e para troca de experiências entre os extensionistas. Resultou dos
encontros a realização de um Seminário público das ACCS, organizado por uma comissão de
extensionistas, em que foram apresentados 33 comunicações orais e 74 vídeo-posters, para um
público de 278 inscritos, entre estudantes, docentes e membros das comunidades envolvidas.
Os anais do evento encontram-se no site: http://www.seminariodasaccs.ufba.br/
A partir do Seminário, foi instituído o Fórum das ACCS que deverá atuar como instância de
articulação permanente entre os atores envolvidos com os componentes ACCS, visando à
ampliação do envolvimento dos extensionistas com processos de gestão da extensão na UFBA,
incluindo a interlocução do coletivo de coordenadores/as com a PROEXT, o CAPEX e as
unidades de ensino.
As ações de fomento, referidas no terceiro enforque e que integram o Programa de Apoio à
Extensão (criado em 2015) nas modalidades de Editais, Chamadas Públicas e Apoio Direto,
foram cumpridas e até ampliadas em seu escopo de atendimento, com a criação de uma
Chamada de Apoio à Extensão na Pós-Graduação. Foi continuado o aprimoramento dos
mecanismos internos de controle sobre os processos envolvidos nas ações de fomento,
atentando-se particularmente para as condições participativas da sociedade na extensão da
UFBA Observou-se, ainda, que o número de propostas de extensão registradas recobrou certa
estabilidade no aumento identificado no ano anterior em decorrência da ampla adoção da
modalidade não-presencial de extensão, inclusive associada aos componentes curriculares –
uma prática mais amplamente estimulada desde o Semestre Letivo Suplementar implementado
em 2020. Os resultados quantitativos do PAE são detalhados adiante.
Em contexto ainda de pandemia, em atendimento à norma de não-presencialidade estabelecida
pelo CONSUNI a PROEXT manteve a suspensão das Chamadas para uso da infraestrutura
institucional (Sala de Cinema e Outdoor) e deu continuidade aos seus programas anuais de
apoio (PIBIEX, PIBIArtes, PAEXDoc, PAEXTec, ACCS) direcionando todos os editais para
atividades não presenciais. Em vista dos significativos resultados positivos, a medida adotada
em 2020 de ampliação do escopo da Chamada de Apoio a Organização de Eventos Estudantis
de modo a abranger também estudantes de pós-graduação, , foi definitivamente incorporada à
nossa política de incremento da extensão, resultando nos quantitativos detalhados a seguir, para
cada linha de Ação enfocada.
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A produção executiva dos Congressos da UFBA é responsabilidade da PROEXT. O Congresso
Virtual da UFBA e Congresso UFBA 75 ANOS, podem ser consultados nos sites
https://congresso2021.ufba.br/ e https://congresso75anos.ufba.br/ , respectivamente.
Ações de fomento
1. Cursos Lato Sensu
•
•
•
•
•
•
•

Foram analisados 27 processos pela Coordenação de Formação e Integralização
Curricular, sendo 09 propostas de novas Turmas de cursos Temporários e Permanentes,
18 relatórios de cursos Temporários e Permanentes;
Foram abertas 542 vagas para matrícula em curso lato sensu distribuídas entre as 16
novas turmas (1ª edição) aprovadas pelo CAPEX.
1965 (hum mil novecentos e sessenta e cinco) egressos estavam aptos a receberem
certificado de conclusão após defesa de TCC e aprovação do relatório do curso no
CAPEX.
Estavam em andamento 19 cursos, sendo:
6 cursos iniciados em 2021, 1 curso iniciado em 2020 dando continuidade às suas
atividades em 2021 e 12 cursos finalizaram-se em 2021 neste ano.
18 cursos estavam registrados inicialmente na modalidade presencial e fizeram
adequações metodológicas para manter a oferta de atividades não-presenciais, conforme
normativas da UFBA. Apenas 1 curso foi registrado inicialmente na modalidade EAD.
5 cursos foram financiados por meio de convênio da UFBA com órgãos e instituições
ou por meio da descentralização de verba para UFBA; 12 cursos foram financiados por
meio da cobrança de taxas aos alunos tendo a FAPEX como gestor financeiro; e 02
(dois) cursos foram gratuitos.

A partir da aprovação da Resolução CAPEX nº 01/2021, que estabelece as Normas
Complementares para oferta dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu denominados
Especialização, foram atualizados os instrumentos (formulários de apresentação de propostas e
relatórios) de acompanhamento e consolidadas algumas modificações de procedimento de
análise e acompanhamento dos processos referentes a propostas de novos Cursos e relatórios
de finalização, quanto à sequência cronológica dos despachos e atos cabíveis a cada órgão –
Também foram realizados estudos para a implementação do módulo latu sensu no Sistema
SIGAA.
2. Programas
- Programa Institucional de Iniciação à Extensão – PIBIEX
A implementação deste apoio foi retomada, adequando-se às exigências de não presencialidade.
Foram aprovados 71 projetos e implementadas 120 bolsas a estudantes
- Programa Institucional de Iniciação Artística – PIBIARTES
Foram aprovados 8 projetos e implementadas 12 bolsas a estudantes
- Programa de Ações Curriculares em Comunidade e Sociedade – ACCS
O apoio concedido às ACCS manteve sua condição de não presencialidade.
No primeiro semestre, 26 propostas submetidas e 24 propostas aprovadas, sendo
contemplados 23 planos de trabalho de estudantes bolsistas e 13 de estudantes voluntários. A
verba de custeio às propostas contempladas somou um total de R$ 44.917,00 (quarenta e quatro
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mil, novecentos e dezessete reais), havendo uma desistência e uma proposta que não requisitou
custeio. No segundo semestre, 30 propostas foram submetidas e 28 propostas aprovadas, sendo
contemplados 28 planos de trabalho de estudantes bolsistas e 16 de estudantes voluntários. A
verba de custeio somou um total de R$ 57.056,00 (cinquenta e sete mil e cinquenta e seis reais),
havendo uma proposta que não solicitou custeio.
3. Editais de apoio a Projetos de Extensão
- Programa de Experimentação Artística – PIBExA
Foram concedidos 52 auxílios a estudantes proponentes de projetos selecionados para
desenvolvimento das atividades não-presenciais, também apoiados com recursos de custeio
para recursos digitais;
- Programa de Apoio à Extensão Docente – PAEXDoc
Foram contemplados 59 projetos com 48 auxílios e 27 bolsas 6 meses concedidas a estudantes
para desenvolvimento das atividades descritas nos projetos (eventos, cursos, produtos,
programas), também apoiados com recursos de custeio.
- Programa de Apoio à Extensão de Servidores Técnico-Administrativos – PAEXTec
Foram contemplados 4 projetos apoiados com 1 auxílio e 3 bolsas de 6 meses concedidas para
desenvolvimento das atividades descritas nos projetos (eventos, cursos, produtos, programas),
também apoiados com recursos de custeio
- Edital PROCEAO.
Os 12 projetos em andamento desde 2019 foram interrompidos, tendo em vista seus perfis
essencialmente presenciais.

4. Chamadas Públicas
- Organização de Eventos Estudantis (graduação)
Seleção de propostas de estudantes para realização de eventos, apresentação artística-cultural
Foram apoiadas 23 propostas.
- Apoio à Extensão não-presencial na Pós-Graduação
Seleção de propostas de estudantes para realização de atividades de extensão diretamente
relacionadas com seus projetos de pesquisa em cursos de Mestrado e Doutorado, Acadêmicos
e Profissionais. Foram apoiadas 27 propostas.
5. Apoio Direto (sem concorrência)
- Programa de Apoio às Artes – PAArtes
Linha Grupos Artísticos das Escolas de Arte – foram cocedidos 25 Auxílios e 42 bolsas a
estudantes integrantes dos elencos dos grupos que desenvolveram trabalhos artísticos nãopresenciais.
- Apoio aos Núcleos de Extensão
Foram mantidas 5 bolsas anuais a estudantes selecionados para desenvolver atividades de
apoio aos Núcleos de Extensão de suas Unidades Acadêmicas.
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Ações de institucionalização da extensão
Ações voltadas para o aprimoramento do sistema de registro e certificação das atividades de
extensão e suas formas de creditação nos currículos dos cursos e na carreira docente e técnica
administrativa, bem como das regulamentações à elas concernentes. Nesse sentido, destacamos
as seguintes ações cumpridas em 2021:
1. Cursos Lato Sensu – foi aprovada no CAPEX a Resolução nº 01/2021 que estabelece as
Normas Complementares para oferta de Cursos de Especialização. E foram atualizados os
instrumentos (formulários de apresentação de propostas e relatórios) para sua implementação e
acompanhamento em adequação às mudanças acarretadas pela nova Resolução,
particularmente, quanto à sequência cronológica dos despachos e atos cabíveis a cada órgão –
PROEXT, SUPAC, SEAD, Congregações. Também foram realizados estudos pela equipe
PROEXT e STI para a implementação do módulo latu sensu no Sistema SIGAA.
2. Ligas Acadêmicas – em atendimento ao disposto na Resolução nº 02 de 04 de agosto de
2020 CONSEPE, foi instituído um formulário eletrônico para cadastro das Ligas em
funcionamento na UFBA, com preenchimento direto pelos/as Diretores/as de Unidade, para
viabilizar a divulgação no site da PROEXT.
3. Cursos livres de extensão – foram realizados estudos e discussões junto aos órgãos
concernentes SIATEX PROEXT, STI, Reitoria, CCCONV, FAPEX sobre os problemas
recorrentes na rotina de oferta e divulgação de cursos de extensão, particularmente aqueles que
envolvem arrecadação de recursos, com vistas à formulação de uma Resolução específica – a
ser submetida à apreciação do CAPEX em 2021.
4. Curricularização da extensão – foi concluído o trabalho do Grupo de Trabalho constituído
pela Portaria conjunta PROEXT/PROGRAD nº 03/2019 de 20 de setembro de 2019, para
elaboração da Resolução da UFBA em atendimento ao prazo de 19/dezembro/2022
estabelecido pelo Parecer CNE/CES nº 498/2020 para implantação das Diretrizes para Extensão
na Educação Superior Brasileira. Em 22 de março de 2022 o CONSEPE aprovou a Resolução
02/2022 regulamentando a curricularização da Extensão.
Relações interinstitucionais e intrainstitucionais
Ações voltadas para a representação institucional da UFBA nos diversos Fóruns de PróReitores de Extensão e outras instâncias políticas acadêmicas. Encontros nacionais e regionais
foram retomados em formato virtual:
Projetos interinstitucionais
- UniVERciência – rede de universidades e TVs públicas do NE
Rede constituída por iniciativa da TV UESB para a produção conjunta e distribuição integrada
de conteúdos relacionados à ciência, arte e cultura como forma de resistência e atuação política
frente à postura negacionista e ataques às universidades, promovendo popularização do que é
realizado e produzido na relação das instituições com a sociedade.
participação: integrante da Rede, por meio da Coordenação de Formação e Integralização
Curricular da Extensão, sob a responsabilidade da Profª Alessandra Assis.
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- Capacitação de jovens ativistas pelo trabalho decente - CENTRO DE ESTUDOS E
MEMÓRIAS DA JUVENTUDE
Curso EAD de 40hs para jovens em vulnerabilidade atendidos por políticas públicas, abordando
conteúdo alinhado à "Agenda do Trabalho Decente", um compromisso assinado pelo Brasil
com a OIT-Organização Internacional do Trabalho. A PROEXT, em ação integrada com a
PROGRAD e PROAE, é responsável pelo registro e certificação do curso (equipe e
participantes), por meio de proposta aprovada no Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão
– CAPEX e inserida no sistema SIATEX sob nº 16830. O curso contou com 15 professores de
diferentes instituições e foram oferecidas, inicialmente, 1000 vagas a estudantes interessados.
Eventos
VII ENIES Encontro Nacional de Incubadoras de Economia Solidária – UFRB, 4/outubro
participação: palestrante da Mesa: “A importância das incubadoras na curricularização da
extensão nas universidades brasileiras”.
VIII Seminário de Inovações Curriculares – UNICAMP, 22/novembro
participação: palestrante da Mesa: “Extensão, integração social e formação profissional”.
FORPROEX Nacional
Congresso Brasileiro de Extensão Universitária CEBEU – 8 a 11/março/2021
participação: Coordenadora do FORPROEX Regional NE ; mediadora da Mesa “Cinema na
universidade”, dia 10/março.
XLVII Encontro Nacional FORPROEX: 11 a 13/março, organizado em parceria UNIFAL
e UFMG
participação: integrante.
Seminário Nacional de Inserção Curricular da Extensão – 1/setembro/2021
- XLVIII Encontro Nacional FORPROEX: 7 a 9 de dezembro/2021, organizado pela
UERJ/RJ
participação: integrante
FORPROEX Regional NE
Foram realizados 3 encontros em 2021:
- 23/março – pauta: organização da agenda de trabalho dos 3 GTs (financiamento, extensão
remota e inserção curricular), conforme Plano de Atuação da nossa gestão para 2021.
- 26/maio – pauta: debate sobre o GT Extensão Remota, dedicado refletir sobre as formas de
extensão remota, considerando seus efeitos sobre o ensino, a pesquisa; sobre as definições e
diretrizes de extensão; bem como sobre as relações estabelecidas pela universidade com os
grupos/setores da sociedade.
- 4/novembro – pauta: apresentação dos relatores dos GTs e discussão sobre preparação do
documento final.
Colégio de Extensão ANDIFES
Reuniões periódicas, convocadas pela Coordenação do COEX, participação das Coordenações
Regionais do FORPROEX.
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Fórum Baiano de Pró-Reitores de Extensão
Reuniões periódicas de articulação entre as Universidades e Institutos Federais e Estaduais da
Bahia realizadas virtualmente.
- 19/março – pauta: debate preparatório do encontro FORPROEX Regional NE.
- 29/outubro – pauta: debate preparatório do encontro FORPROEX Nacional.
Encontros com extensionistas da UFBA
Reuniões para discussão de temas concernentes à política de extensão da UFBA e as condições
estruturais (contexto político nacional; sistemas administrativos; financiamento; difusão) para
seu pleno desenvolvimento. Foram realizados:
- 5 reuniões (3 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre), da Coordenação de Formação
e Integralização Curricular da Extensão com coordenadores de propostas de ACCS
contempladas nos Editais para esclarecimento sobre a implementação do apoio, seleção de
bolsistas, atividades planejadas por cada ACCS e trocas de experiências.
- Seminário das ACCS, organizado por uma Comissão de coordenadores de ACCS, em que
foram apresentados 33 trabalhos de comunicações orais e 74 vídeo-posters (disponíveis no site
do evento não presencial: http://www.seminariodasaccs.ufba.br), e teve 278 participantes
inscritos, entre estudantes, docentes e membros das comunidades envolvidas.
Como resultante dos encontros havidos, foi instituído o Fórum das ACCS na UFBA, como
instância de articulação permanente dos atores envolvidos com esse componente, cuja proposta
de ação prevê: o planejamento de ações integradas entre as ACCS; a ampliação do diálogo com
a sociedade acerca da situação da UFBA; a inserção das ACCS nos projetos pedagógicos dos
cursos; a melhoria do suporte e aperfeiçoamento do trabalho realizado pelas ACCS; a
participação em eventos externos e internos à UFBA como forma de socialização das
experiências; a ampliação de oferta de componente curriculares na modalidade de ACCS e
aumento de vagas para estudantes da graduação e pós-graduação; a oferta de oficinas dirigidas
a estudantes do Ensino Médio com ampliação da parceria entre UFBA e escolas de educação
básica.

2.3.2 ESPAÇOS ESPECIAIS DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Galeria Cañizares
A Galeria Cañizares faz parte do conjunto de Atividades de Extensão Permanente da UFBA,
consolidando assim o grande elo de comunicação entre a universidade e a sociedade em geral.
Os tempos complexos vividos em 2021 exigiram medidas cautelosas, por isso, todas as
atividades realizadas na Galeria obedeceram ao “Plano de contingência e medidas de
biossegurança para a realização de atividades presenciais no semestre 2021-1”, sendo assim,
demos prosseguimento à construção de propostas remotas, que poderiam ser montadas na
Galeria com número limitado de pessoas e amplamente exibidas nas redes sociais. Assim foi
realizado o lançamento do ebook: “Sob o Impacto da Pandemia” pelo canal do Youtube da
Galeria e está disponível no link: https://youtu.be/ei4wn6Ibrp e se encontra disponível no link:
https://dorasousa.com/ebook-impacto-pandemia/
A Galeria Cañizares foi contemplada com bolsa através do Edital PIBIArtes 2021-2022,
desenvolvendo o projeto Cañizares versão β, um ambiente digital que dialoga e se incorpora
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com a própria Galeria, que reunirá textos críticos e imagens sobre os 50 anos de sua existência,
exibição de exposições remotas de montagens no espaço físico, ambiente virtual com pauta
própria, Krónos, espaço cronológico interativo de memória das artes Visuais. Através do
Programa Galeria Canizares em Ação Pemanente a Galeria recebeu seis bolsas de monitoria,
onde os monitores selecionados puderam trabalhar as funções em seções: Montagem e registro;
Memória e produção; Mediação e comunicação; Ambiente virtual (os relatórios de cada bolsista
encontram-se nos links de cada seção). Por fim a Galeria Cañizares participou do Congresso
da UFBA 75 anos, fazendo uma apresentação de si mesma, através da Gê Cañizares, uma
persona criada para representar a Galeria, apresentar exposições e trabalhar com o educativo no
contato com o público
Museus
Os museus de Arte Sacra, de Arquelogia e Etnologia e Afro-brasileiro não realizaram atividades
com o público externo em razão da pandemia da COVID-19, porém foram mantidades
atividades de preservação do conjunto dos acervos respectivos e atividades de natureza
adminsitrativa.
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2.4 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS
2.4.1 ASSISTÊNCIA, SERVIÇOS DE APOIO E AUXÍLIOS AO ESTUDANTE
AÇÕES AFIRMATIVAS, EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE
O ano de 2021 representou a continuidade do desafio organizacional e psicossocial à nossa
comunidade, demandou por manutenção e aprimoramentos nas readequações no formato de
trabalho para atendimento Política de Assistência Estudantil da UFBA, assim como de novas
estratégias diante do agravamento da vulnerabilidade socioeconômica. Desta forma, os
benefícios existentes e os novos, criados no ano de 2020, Auxílio para Inclusão Digital e Auxílio
Emergencial por exemplo, se mantiveram com recursos oriundos do PNAES (2021).e os /as
estudantes usuários do RU continuaram a receber auxílio mensal que passou a ser de R$200,00
(duzentos reais)
Capacitações e Projetos.
A seguir, apresentaremos os principais resultados da PROAE no exercício de 2021. Dentre os
principais objetivos, metas e ações realizados, podemos citar:
•

•
•
•

•

Manter o atendimento à estudantes em situação de vulnerabilidade econômica e social,
realizando o acompanhamento acadêmico e possibilitando a sua inserção em atividades
de iniciação ao ensino, à pesquisa, à extensão e à aprendizagem profissional através de
programas de bolsas acadêmicas.
Os Editais referentes aos Programas de bolsas acadêmicas foram retomados em 2021, a
implantação das novas bolsas ocorreu em junho (Sankofa) e julho (Permanecer) cuja
vigência das bolsas será respectivamente em maio e junho de 2022.
Fortalecer e ampliar os debates acerca da implementação e avaliação de políticas de
ações afirmativas no âmbito dos cursos de graduação e Pós- Graduação da UFBA.
A realização de eventos presenciais foi suspensa, porém algumas atividades foram
transpostas para o ambiente virtual e realizadas através das redes sociais, a exemplo da
Campanha Não Deixe a Violência Passar de Boa e das lives realizadas pelo Núcleo de
Esportes e Lazer (NEL).
A UFBA centrou esforços em torno de 2 objetivos pragmáticos no sentido de 1)
viabilizar a continuidade e mitigar danos e perdas da oferta da PAES e 2) fomentar a
continuidade de avanços e construção de soluções em áreas estratégicas da PAES.

Viabilizar a continuidade da oferta de Assistência Estudantil para ano de 2021;
planejando, organizando e executando os editais de seleção e renovação de benefícios para
os semestres letivos regulares e especiais.
Ações realizadas:
•
•
•

Elaborar Editais de Seleção e selecionar estudantes para atender elegibilidade dos
projetos;
Renovação interna das famílias que permaneceram na creche desde 2019.2 com crianças
na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses;
Habilitação de estudantes não cadastrados na PROAE para participar de projetos do
Programa Permanecer e/ou Sankofa;
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•
•

Seleção de estudantes que atendam aos requisitos de equivalência ao Cadastro
Geral;
Estimativa de custo de alimentos para o Termo de Referência (TR) da Creche e revisão
do mesmo TR em parceria com equipe dos setores de compra e o restaurante
universitário para 2022.

Revisão, aperfeiçoamento, normalização e consolidação de fluxos administrativos.
Atender na modalidade remota as/os estudantes
Ações realizadas:
•

Continuidade do atendimento educacional especializado por meio da manutenção dos
serviços oferecidos pelo NAPE, ainda que de forma remota;

Criar/atualizar
de graduação.

estratégias

para comunicação e atendimento aos/as estudantes

Ações realizadas:
•
•
•
•
•

Proposição de estratégia substitutiva do Cadastro Geral (que foi suspenso desde março
de 2020 em razão da pandemia): habilitação para acesso a benefícios;
Ação de educação em saúde frente à pandemia por COVID-19 nas Residências
Universitárias;
Articulação com Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) de Salvador para
atendimento à estudantes em situação de risco;
Articulação com a rede de atendimento em saúde mental para construção de l lista de
recurso em acolhimento/psicoterapia sem custo para discentes;
Revisar documento com orientações sobre análise de renda para os Programas de Pósgraduação, elaboradas em 2020.

Desenvolvimento e Avanços em Áreas Estratégicas.
Ações realizadas:
•
•
•

Constituir e participar de Grupos de Trabalho - GT’s parapropor ações e resoluções
sobre temas estratégicos para Universidade;
Indicação de membros da equipe do Serviço Social em GruposTemáticos para contribuir
em determinados temas e propor alternativas de solução;
Participação e produção nos GTs Prestação de Contas; CadÚnico e Denúncias.

Ampliar canais de comunicação com a comunidade universitária.
Ações realizadas:
•
•
•

Elaboração documentos de perguntas e respostas para esclarecimentos de dúvidas
frequentes sobre editais;
Sistematização de respostas padronizadas à comunidade universitária e órgãos
externos em temas de interesse público e controle social;
Criação de canais e manutenção de correios eletrônicos específicos para processos como
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•
•

a Prestação de Contas;
Produção de vídeos musicais (Creche);
Produção de episódios de podcast (Creche).

Atuar junto à comunidade estudantil através de estratégias de educação e orientação:
Ações realizadas:
•
•
•
•

Reuniões com setores da PROPG e/ou coordenadores de Programa de Pósgraduação;
Revisão de documento com orientações sobre análise de renda para os Programas de
Pós-graduação, elaboradas em 2020;
Apresentação de proposta de análise de vulnerabilidade socioeconômica como
critério de elegibilidade para concorrer às bolsas de Demanda Social CAPES no
respectivo Programa de Pós;
Envio de comunicado à PROPG dirigido aos Programas de Pós- graduação para adesão
ao edital de Cadastro Geral da PROAE.

Planejar e executar ações pedagógicas e formação continuada para o pessoal da Creche
para o trabalho remoto:
Ações realizadas:
•

Formação em serviço com toda a creche com temas relativos ao trabalho cotidiano com
as crianças:

Quadro 2.4.1 – Resultados dos editais de serviços da creche. UFBA, 2021
Semestre

Editais

Resultados

1 Edital de Seleção deBenefícios
Multicampi;
2021.1

2 Editais de Renovação de

709 inscrições para
seleção/habilitaçãoanalisadas

Benefícios
1 Edital de Contratação de
Estagiários.
1 Edital de Seleção deBenefícios
Multicampi
2021.2

1 Editais de Renovação deBenefícios
1 Chamada para estudantes PEC-G

508 estudantes habilitados/as
paraacesso a benefícios

530 inscrições para
seleção/habilitaçãoanalisadas
332 estudantes habilitados/as
paraacesso a benefícios

Fonte: PROAE, 2021
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Projetos e programas realizados, especificando relevância, valores aplicados, resultados
e impactos.
Em virtude da pandemia, as atividades dos programas Sankofa e Permanecer ficaram
suspensas pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil até 30 de abril de
2021, retornando em 1° de junho e 1° de julho de 2021, por meio dos editais específicos.
Algumas das atividades dos projetos Especiais, PAPAD, PBA e da “Campanha Não Deixe a
Violência Passar de Boa” foram retomadas, seguindo os protocolos de segurança orientados
pelo Comitê de Assessoramento COVID UFBA. As bolsas foram prorrogadas por tempo
indeterminado.
Tabela 2.4.1 -Números dos programas de bolsas da CAAED. UFBA, 2021
Ano-exercício 2021
(janeiro a dezembro)
Projetos Especiais
Programa Permanecer
Programa Sankofa
Programa de apoio pedagógico parao aluno
com deficiência (PAPAD)
Programa de bolsista emacessibilidade (PBA)

Indicadores
Discentes
Bolsas
beneficiados2
243
243
393
808
93
160
13

13

5

5

Fonte: PROAE/UFBA, 2021

Tabela 2.4.2 - Números de Auxílios para Indígenas, Quilombolas e pessoas Trans,
UFBA, 2021
Estudantes
Quilombolas
Quilombolas(Salvador)
Indígenas (Salvador)
Indígenas (Salvador)
Quilombolas (Vitóriada
Conquista)
Indígenas ingressantes
não cadastrados no PBP
Indígenas ingressantes
não cadastrados no PBP
Quilombolas ingressantes
não cadastrados no PBP
Quilombolas ingressantes
não cadastrados no PBP
Pessoas Trans

Auxílio
Auxílio emergencial (fechamento do
R.U.) – R$400,00
Auxílio alimentação – R$230,00
Auxílio emergencial (fechamento do
R.U.) – R$400,00
Auxílio alimentação – R$230,00
Auxílio emergencial (fechamento do
R.U.) – R$400,00
Auxílio emergencial
(fechamento donR.U.) – R$400,00
Auxílio Alimentação
R$230,00
Auxílio emergencial (fechamento do
R.U.) – R$400,00

Quantidade

Total/mês

327

12

327

12

240

12

240

12

45

12

58

12

58

12

98

12

Auxílio AlimentaçãoR$230,00

98

12

Auxílio emergencial (fechamento do
R.U.) – R$400,00

23

12

Fonte: PROAE, 2021

Com relação às bolsas Permanência MEC, apresentamos na tabela 2.4.3, os quantitativos por
grupo de estudantes.
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Tabela 2.4.3 – Números do Programa Bolsa de Permanência. UFBA, 2021
Estudantes
Indígenas
Quilombolas
Outros estudantes de cursos com carga horária exigida
pelo MEC
Total

Quantidade
148
350
106
602

Fonte: PROAE/UFBA, 2021

A UFBA, através do NEL (Núcleo de Esporte e Lazer), é responsável por organizar e
coordenar as atividadesesportivas voltadas para os alunos. Em 2021 a equipe do NEL manteve
suas atividades a partir de reuniões semanais em formato remoto desenvolvendo e organizando
a participação de estudantes nas seguintes atividades: E-JUFBA – contando com a participação
de 60 estudantes; Summer Beach Game – com a participação de 12 estudantes; Basquete 3x3 –
com a participação de 20 estudantes e JUBS –com a participação de 89 estudantes.
Em 2021, após 7 anos, a UFBA voltou ao pódio conquistado 4 medalhas, sendo uma de prata
em natação na prova de revezamento, mais duas de bronze e uma no wrestiling (lutas) de bronze
totalizando 4 medalhas no JUBS 2021. Além disso, alcançamos as etapas finais nas
modalidades de basquete (masculino e feminino) e handebol masculino.
A UFBA, não dispõe do programa de bolsa atleta, mas com tudo dá suporte e apoio às atividades
esportivas desenvolvidas pelos alunos, no que se refere a: inscrições em competições, material
esportivo, transporte, alimentação e hospedagem quando viajam para representar a
universidade; e principalmente para as equipes que representam a instituição em competições,
quer sejam locais regionais e nacionais.
Programas de assistência ao estudante
A Coordenação dos Programas de Assistência ao Estudante (CPAE) é responsável pela gestão
técnico-assistencial de unidades, serviços, estruturas assistenciais e atividades de apoio
psicopedagógico da PROAE, bem como faz a gestão de benefícios, organiza e oferta
atendimento e acompanhamento discente especializado, a fim de ampliar as condições de
permanência bem-sucedida de estudantes da graduação da educação superior pública federal e
reduzir os efeitos das desigualdades sociais que afetam a retenção, evasão e inclusão social.
Desenvolve atividades voltadas aos discentes atendidos pela PROAE no que diz respeito a
atenção à saúde, acompanhamento e orientação pedagógica. Promove ações permanentes de
cadastro geral dos discentes em vulnerabilidade socioeconômica para viabilizar o acesso aos
benefícios concedidos pelo PROAE: programas de moradia, serviços de alimentação e creche.
Além disso, permite acesso aos auxílios de: transporte, creche e bolsas de apoio ao (à) estudante
com necessidades educativas especiais.
Através do Projeto educativo “Cadê? Virou...” concebido e executado pela Creche, a UFBA
buscou ser uma aventura sobre ordem, desordem e reorganizações, pensada para incentivar a
postura investigativa das crianças nos processos que envolvem transformação, sejam a partir
dos elementos da natureza, do próprio corpo, dos eventos do cotidiano, entre outros, de forma
lúdicae afetiva, fortalecendo a construção de uma identidade flexível e resiliente, que confia na
própria capacidade de aprender, se construir e reconstruir.
O NAE concebeu e implementou o projeto Digiarq PROAE, uma iniciativa com apoio da
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Coordenação de Programas de Assistência ao Estudante (CPAE), e o assessoramento da CAD,
o projeto vem sendo executado pelo NAE, visando à digitalização do acervo da instituição.
além de preservar a memória da instituição, o projeto propôs a criação de um campo de estágio
obrigatório não remunerado na Graduação em Arquivologia da UFBA, em turno noturno, posto
em prática a partir de julho de 2021.
Programa Tendas Virtuais
Deu-se prosseguimento e consolidação ao projeto Tendas virtuais a fim de viabilizar aos
estudantes o acesso a computadores com segurança durante a pandemia. com a disponibilização
de estagiários para dirimir dúvidas de acesso à informação através das mídias digitais em
espaços montados nos campi da Universidade, bem como a disponibilização de Monitoria
online para estudantes que apresentaram dificuldades em utilizar as plataformas digitais,
principalmente no sobre o ensino a distância.
A PROAE, através da Coordenação de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade (CAEED),
é responsável pela gestão do:
• Programa Permanecer;
• Programa Projetos Especiais;
• Programa Sankofa;
• Programa Bolsa Permanência do MEC, em especial atenção aos estudantes indígenas; e
quilombolas e promove ações de Esportes e Lazer.
Além disso, propõem e realiza ações voltadas às pessoas da comunidade universitária em
situação de vulnerabilidade, considerando questões étnicas, raciais, de gênero e afetivo sexuais.
Em relação ao atendimento de estudantes indígenas, quilombolas, pessoas Trans e refugiados,
a Coordenação de Ações Afirmativas manteve a bolsa acolhimento no valor de R$400,00, e o
pagamento do auxílio alimentação novalor de R$230,00 para os/as estudantes ingressante até
2020.2. Aos estudantes tanto indígenas e quilombolas quanto pessoas Trans que ingressaram a
partir de 2021.1 que não puderam ser contemplados com esses auxílios foram orientados a se
inscreverem no edital para o apoio permanência UFBA, no valor de R$250,00.
Através da Creche UFBA realizamos projetos que impactaram na continuidade dovínculo e na
qualificação das informações subsidiárias ao cuidado de crianças pequenas. Empreendemos a
normalização de processos como Prestação de Contas e procedimentos de apuração de
denúncias;
No campo dos avanços pretendidos, mediante planejamento retomamos o atendimento à PósGraduação que se materializou em edital de Cadastro Geral de Pós-Graduação a ser realizado
no primeiro semestre de 2022. Retomamos avaliações de transferência externas do PEC-G de
forma mais organizada e com maior transparência.
No sentido de aperfeiçoar processos administrativos próprios e em conjunto com outras
instâncias, houve a implementação de Grupos de Trabalho (GT) como: GT de Prestação de
Contas, GT CadÚnico, com o objetivo de apreciar possibilidades e limites da aplicação deste
banco de dados às estratégiasde democratização do acesso e Assistência Estudantil e; GT de
Denúncias para apuração de denúncias apresentadas.
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Execução Orçamentária da ação de assistência estudantil
Através da Ação 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior -, a Pró-Reitoria de Ações
Afirmativas e Assistência Estudantil executou integralmente o orçamento aprovado em 2021
no valor de R$28.392.625,00 alcançando a meta física estabelecida:
Tabela 2.4.4 – Metas físicas de ações de assistência
estudantil, UFBA, 2021
Meta Física
PO Incluir
PO Bolsas Assistência Estudantil
PO PROMISAES
PO PNAES

Prevista
60
4.600
15
14.650

Executada
67
6.508
11
14.650

Fonte: PROAE/UFBA, 2021

Para a Meta física considera-se Estudante assistido, o estudante matriculado em curso de
graduação presencial ofertado por instituições federais e estaduais de ensino superior, inclusive
estrangeiro e pessoa com deficiência, beneficiado com ações de assistência estudantil, na forma
do regulamento. Na execução das metas estabelecidas para janeiro a dezembro de 2021 alguns
ajustes foram necessários a fim de minimizar dificuldades na prestação de serviços ofertados
de forma diretaao estudante em virtude da continuidade da Pandemia da COVID-19; sendo
necessário adequações e remanejamentos entre Planos Orçamentários (POs) da ação PNAES
afim de atender ao estudante mediante o pagamento direto através de auxílio financeiro.
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2.5 GESTÃO DE PROCESSOS ACADÊMICOS
No âmbito da gestão dos processos acadêmicos, ao longo de 2021, foi necessário reinventar
procedimentos de modo a concretizar as ações para a organização dos semestres letivos. O
comprometimento e a responsabilidade da equipe foram fundamentais nesse período. Ficou
evidente a importância do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
(SIPAC) durante todo processo, pois através dele foi possível dar continuidade às solicitações
dos estudantes e dos Colegiados sem maiores problemas. A principal diferença foi a
substituição do processo físico pelo eletrônico. A aceitação pela comunidade foi positiva e a
demanda permaneceu intensa ao longo do ano. A rotina de reuniões virtuais e semanais foi
mantida com vistas a adequar as ações da administração acadêmica à realidade das atividades
remotas, bem como às normativas dos Conselhos Superiores acerca de cada semestre letivo.
Alguns dados numéricos traduzem a realidade destes últimos anos:
Tabela 2.5.1 - Número de discentes graduados, UFBA, 2019-2021
Semestre

Graduados

2019.2

1.243

Cumpriu Grade*
254

1.497

Total

2020.2
2021.1**

81
574

239

81
813

Fonte: SUPAC/UFBA, 2021
*Ou seja, terminaram o curso, mas não participaram da colação de grau ainda.
**Os prováveis concluintes de 2021.2 ainda estão em processo de colação de grau, por isso não é
possível indicar neste momento o número de concluintes deste período, ainda que saibamos do aumento
expressivo de graduados.

Tabela 2.5.2 - Número de componentes curriculares de graduação
oferecidos. UFBA, 2019-2021
Semestre

Disciplinas Ofertadas

2019.1

2.986

2020.1 - SLS*
2021.1

4.838
2.767

Número de vagas
oferecidas
181.980
275.827
179.339

Número de vagas
preenchidas
138.479
202.921
127.630

Fonte: SUPAC/UFBA, 2021

Tabela 2.5.3 - Número de componentes curriculares de pós-graduação
oferecidos. UFBA, 2021
Semestre

Disciplinas Ofertadas

2021.2

727

Número de vagas
oferecidas
19.227

Número de vagas preenchidas
(disciplinas e atividades)
20.253

Fonte: SUPAC/UFBA, 2021

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Em 2021, no âmbito de processos acadêmicos, sob a gestão da SUPAC, realizou-se diversas
ações, alcançando os seguintes resultados:
• Atualização, em conjunto com a Coordenação de Gestão de Pessoas da PRODEP, do
modelo do Edital Interno de Convocação para Contratação de Docentes por Tempo
Determinado, utilizado pelos Departamentos e Coordenações Acadêmicas;
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• Foram implantadas ou revistas 3 matrizes curriculares de cursos de graduação,
registrados 285 novos componentes curriculares ou novas versões de componentes
curriculares, 11 registros de novas ACCs – Ação Curricular em Sociedade e ainda 206
registros de cursos intensivos;
• Na pós-graduação, foram registradas 5 novas matrizes curriculares e ainda 198 novos
componentes curriculares. Registre-se ainda que o NUREC tem participado
ativamente no processo de revisão de cursos, matrizes, disciplinas para a implantação
do SIGAA na graduação;
• Na pós-graduação stricto sensu, foram matriculados 3.215 novos discentes. Destes,
2.071 foram regulares e 1.144 discentes especiais. Foram realizadas 1.055 defesas,
sendo 685 de mestrado e 370 de doutorado;
• Na pós-graduação lato sensu, 1.737 discentes foram matriculados, houve 3 processos
de mandados de segurança, 622 liberações de histórico escolar e 2.214 relatórios finais
recebidos da PROEXT, do CAE e dos Colegiados (Fonte: SIPAC UFBA);
• Emissão de 7.368 documentos, a saber: 2.731 diplomas de graduação, 1.551 diplomas
de pós-graduação stricto sensu e 605 certificados dos cursos lato sensu, 2.000
declarações de conclusão de curso, 167 certificados de residência médica, 38
certificados de apostilamento de revalidação de cursos ou reconhecimento de títulos,
64 certificados do Revalida e 800 certificados de registro de diplomas, nos sistemas
acadêmicos SIAC e SIGAA. Além de 17 certificados/diplomas no ACESS.

Dados relativos aos ingressantes 2021
Tabela 2.5.4 – Quantitativo de chamadas e ocupação de vagas. UFBA, 2021
Ano/ Semestre

Qtd vagas

Matriculados

SISU

Processo Seletivo

2021.1

4.693

3.877

SISU

2021.2

1.556

1.369

Total

2021

6.249

5.246

Artes

2021

76

46

Total

2021

76

46

392

179

Não teve

-

2021

392

179

BI – CPL¹

2021.1

Não teve

-

BI – CPL

2021.2

383

192

Total

2021

383

192

Mandado de Segurança - DJ

2021

-

27

Processo Seletivo - todos

2021

7100

5.690

Percentuais

2021

-

80,14%

Aldeados, Quilombolas, Pessoas
Trans, Imigrantes ou Refugiados

2021.1

Aldeados, Quilombolas, Pessoas
Trans, Imigrantes ou Refugiados

2021.2

Total

Fonte: Sistema de Administração Acadêmica – SIAC/UFBA e site ingresso.ufba.br, 2021
¹ BI/CPL = Bacharelado Interdisciplinar – Curso de Progressão Linear.
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2.6 AÇÕES COMPLEMENTARES DE ENSINO, PESQUISA OU EXTENSÃO
2.6.1 INTERNACIONALIZAÇÃO
ASSESSORIA INTERNACIONAL E MOBILIDADE ESTUDANTIL
Vinculada ao Gabinete da Reitora da UFBA, a Assessoria para Assuntos Internacionais (AAI)
cumpriu, em sua rotina, um vasto leque de ações, que dizem respeito às relações da nossa
Universidade com outras instituições internacionais de ensino e pesquisa. Nesse sentido, a
UFBA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A responsabilidade de recepção de missões em visita o Sr. Reitor;
promoção e coordenação dos programas de mobilidade de estudantes, docentes e
servidores técnico-administrativos, incluindo, os que se efetivam via projetos
ERASMUS;
divulgação e coordenação dos programas de mobilidade estudantil;
recepção e orientação de alunos estrangeiros que chegam à UFBA em programas de
intercâmbio;
orientação a alunos de graduação da instituição que partem em programas de mobilidade
acadêmica;
orientação a professores e pesquisadores sobre possibilidades de concretização de
acordos de cooperação com instituições internacionais; revisão e início de tramitação
de textos de acordos de cooperação;
participação em eventos internacionais que se mostrem relevantes para a UFBA, em
particular, ao seu processo de internacionalização;
coordenação de convênios de cotutela de teses com universidades no exterior;
busca e consolidação de novas parcerias internacionais;
conscientização da comunidade acadêmica quanto à necessidade de expandir os
processos de internacionalização.

Assim, claro está que as atividades de relações internacionais ficaram bastante afetadas, com a
disseminação da COVID-19 por todo o mundo. No sentido de proteger nossos alunos e os
estudantes estrangeiros que acolhemos na UFBA, acompanhando a decisão de interrupção das
atividades presenciais a partir de 18 de março de 2020, na nossa Universidade, demos
continuidade, em 2021, à suspensão de todas as formas de mobilidade internacional presencial
que, historicamente, são conduzidas por intermédio da AAI. Não obstante tal fato, destacamos
que no ano de 2021 houve cerca de 88 (oitenta e oito) afastamentos de servidores da UFBA
para o exterior, com objetivos variados: simpósios, congressos, reuniões, conferências, estágios
pós-doutorais, como professores visitantes, participação em bancas, visitas artísticas,
científicas, técnicas e de capacitação. conforme tabela abaixo:
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Tabela 2.6.1 – Local de destino dos
Servidores afastados. UFBA, 2021
País
África do Sul
Argentina
Alemanha
Austrália
Canadá
Correia do Sul
Chile
Espanha
Estados Unidos
Emirados Árabes
França
Guiné Bissau
Itália
Inglaterra
México
Peru
Polônia
Portugal
Reino Unido
Suíça
Uruguai
Total

Quantidade
1
4
4
1
4
3
1
17
14
1
9
1
4
1
2
1
1
11
5
2
1
88

Fonte: AAI/UFBA,2021

Em relação à internacionalização por meio da mobilidade discente, em 2021, nenhum estudante
da UFBA saiu para o exterior em programa de intercâmbio intermediado pela AAI. Em termos
de recepção, apenas três estudantes europeus foram matriculados em regime de ensino não
presencial, em nossa Universidade: 2 da Alemanha e 1 da Itália.
Adequando-se à realidade das atividades remotas, a AAI participou durante 2021 de eventos,
como seminários e simpósios, a nível nacional e internacional, que trataram de temas
relacionadas à atuação das universidades por meio da internacionalização, conforme Quadro
2.6.1, a seguir.
Quadro 2.6.1 – Participação em eventos relacionados à internacionalização da UFBA,
2021
Evento
Assembleia AULP
Sichuan University of Technology (CGRIFES)
XXV Encontro da Regional Nordeste da FAUBAI
XII Workshop Internacionalização Universitária
Estudiar en España en Brasil y Países Lusófonos de África

Pais
Portugal
China
Brasil
Brasil
Espanha

Fonte: AAI/UFBA,2021

Ações para incrementar a visibilidade internacional da UFBA
No ano de 2020 a AAI da UFBA passou a divulgar para a comunidade UFBA oportunidades
no exterior oferecidas por várias Instituições estrangeiras para os mais diversos segmentos
acadêmico-científicos, na forma de bolsas de estudos, de pesquisa e de pós-doutoramento, além
de prêmios e oportunidades de emprego para nossos egressos. As oportunidades são
sistematizadas dentro das cinco áreas dos cursos da UFBA, além de diversas ofertas
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transdisciplinares, possibilitando a inscrição de candidata(o/a)s oriunda(o/a)s de mais de uma
área do conhecimento. As oportunidades internacionais são divulgadas por e-mail para a lista
“Todos” e são também disponibilizadas na página da Assessoria para Assuntos Internacionais.
Apesar do aproveitamento de algumas das chamadas depender da abertura de fronteiras e da
flexibilização de outras medidas sanitárias restritivas, impostas pela pandemia, os usuários são
incentivados a fazerem os contatos que julgarem pertinentes, de maneira que o aproveitamento
possa ocorrer quando o cenário internacional se mostre favorável.
Ao longo do ano de 2021, a AAI divulgou mensalmente para a comunidade UFBA,
oportunidades internacionais encaminhadas por meio de doze listagens de atividades,
perfazendo um total de 832 oportunidades de experiências internacionais, sendo 122 na Área I;
364 na Área II; 170 na Área III; 41 na Área IV; 54 Área V e 81 oportunidades transversais.
Ainda dentro das atividades inerentes a AAI, a UFBA recepcionou visitas, presenciais e
virtuais) de representantes internacionais, conforme Quadro 2.6.2 abaixo
Quadro 2.6.2 – Visitas internacionais recebidas, 2021
Visitante
País/Instituição
Dr. Helen Price
Prof. Lise Dikomitis
Mr. Visi Mavimbela
Sra. Denisha Reddy
Sra. Jose Egas
Sra. Maria Noel Reyes
Sra. Christine Douxami
Olga Vyacheslavovna Pavlenko
Álvaro Galvani
Hossein Gharibi
M. Ghazemi
Prof. José Carlos Páscoa Marques
Sr. Hiroaki Sano
Prof. Dizimalta Miquitaio
Prof. Domingos Arcanjo Nhampi
Prof. Evaristo Uaila

Keele University (UK)
Keele University (UK)
África do Sul
África do Sul
ACNUR
Uruguai
Un. Franche Comté (França)
Universidade Estatal Russa de
Humanidades (RGGU)
Diretor de Promoção Cultural
da Embaixada do Brasil em
Moscou.
Irã
Un. Beira do Interior
(Portugal)
Japão
Moçambique

Cargo/Função
Professora Titular
Docente
Embaixador
Primeira Secretária
Representante
Cônsul Geral
Docente
Reitora
Diplomata
Embaixador
Terceiro Secretário
Vice-Reitor
Cônsul Geral
Professores

PROJETOS E PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
Com o propósito de incrementar a cooperação acadêmico-científica dos professores da UFBA
com pesquisadores brasileiros e estrangeiros, assim como a formação de recursos humanos, foi
lançado o Edital PV 001/2017-2018 para Contratação de Professores Visitantes, Nacionais e
Estrangeiros, sendo o processo seletivo realizado em duas chamadas, a primeira em 2017
selecionou 44 professores, dos quais 26 estrangeiros e 18 nacionais. Em 2018 foram aprovados
33 professores: 19 estrangeiros e 14 brasileiros.
Na segunda edição do Edital PV 001/2019 foram selecionados 25 docentes, dos quais 14
brasileiros e 11 estrangeiros, abrangendo 23 programas de pós-graduação. O Edital PV
001/2020, teve o resultado divulgado em abril de 2021, foram selecionados 25 professores,
sendo 17 (dezessete) brasileiros e 08 (oito) estrangeiros. Não houve lançamento de edital para
contratação de professor visitante no decorrer de 2021. Visando incrementar a
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internacionalização em 2018 a UFBA concorreu ao Edital CAPES 41/2017 - CAPES PrInt,
sendo contemplada com aproximadamente 32 milhões.
O projeto UFBA aprovado por quatro anos (2019 - 2022) em outubro de 2021 foi apresentado
à CAPES o relatório visando à solicitação da renovação do projeto CAPES PrInt UFBA, sendo
aprovado a renovação do projeto UFBA, com vigência até 2024. No decorrer de 2021 foram
lançados os editais: 001/2021 Bolsa de Doutorado Sanduíche, 002/2021 Professor Visitante no
Exterior Sênior (PVES), 003/2021 - Pós-Doutorado com Experiência no Exterior (PDEE) e
004/2021 Missão de Trabalho no Exterior. A divulgação do resultado final dos editais PVES,
PDEE e Sanduíche, dependerá da renovação do CAPES PRINT UFBA, previsto para
divulgação em fevereiro de 2022, assim como o quantitativo de bolsas para cada modalidade.
A divulgação do resultado final dos editais mencionados está prevista para o primeiro trimestre
de 2022.
O edital de Missões de Trabalho no Exterior, destinado aos docentes da UFBA vinculados aos
Programas de Pós-Graduação participantes do CAPES-PrInt/UFBA, considerando que os
recursos destinados para esta modalidade, foram disponibilizados pela CAPES para utilização
das Instituições, no cartão de pesquisa do coordenador do referido projeto, possibilitou a
divulgação do resultado final dos selecionados para missões no decorrer do mês de janeiro de
2022. Sendo selecionados 46 (quarenta e seis) professores para missões em instituição
estrangeiras.
Reiteramos a significativa contribuição para a consolidação da internacionalização na UFBA
do programa de Proficiência de Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA –
PROFICI, dentre as ações destacamos a Aplicações do TOEFL ITP de forma gratuita e paga.
Desde 2013 a UFBA é Centro Aplicador do TOEFL ITP. Dentre as ações realizadas,
destacamos as sessões de tutoria que auxiliaram na obtenção do score almejado por candidatos
ao Doutorado Sanduíche no âmbito do CAPES PrInt.
A UFBA foi selecionada juntamente com cinco instituições brasileiras para participar do projeto
financiado pelo Programa Fulbright da Distinguished Scholar Awards em Estudos dos EUA e
Sustentabilidade, que irá receber acadêmicos excepcionais que conduzem pesquisas relevantes.
O projeto prevê a cooperação entre pesquisadores da UFBA e de instituições dos EUA. Em
2020, na primeira chamada, a área de Saúde foi contemplada para receber um pesquisador
americano, a partir agosto de 2021. Um segundo pesquisador foi selecionado para interagir com
pesquisadores da UFBA, com previsão de chegada a partir de julho de 2022.
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3 RESULTADOS DA GESTÃO: ATIVIDADES MEIO
3.1 GESTÃO DE PESSOAS
3.1.1 FORÇA DE TRABALHO
O ano de 2021 foi marcado pelo aprofundamento da pandemia do COVID-19. A despeito do
processo de vacinação ter sido iniciado, não foi possível o retorno presencial ao trabalho nas
Universidades Federais. Dessa forma, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas
(PRODEP) precisou mais uma vez desenvolver suas atividades de forma remota, restringindo
o trabalho presencial ao estritamente necessário. Entretanto, a PRODEP buscou, a partir da
publicação da Instrução Normativa n. 90/2021 - ME, adaptar seu ambiente físico para o retorno
presencial já previsto no final do ano, em função do descenso dos dados da pandemia do
COVID-19.
A gestão de pessoas no setor público vem sendo marcadamente desafiada pelas mudanças
frequentes pretendidas pelo Governo Federal, como a implantação da centralização das
aposentadorias (Decreto n. 10.620/2021) e a Reforma Administrativa (PEC n. 32) que tem
gerado um clima de instabilidade e insatisfação na força de trabalho já tão impactada pelo
contexto do adoecimento físico e psicológico fruto da instabilidade do contexto de pandemia.
Entretanto, a dinâmica interna da equipe da PRODEP se traduz em responder à crise com
práticas criativas e projetos de mudança e desenvolvimento da equipe para a prestação de um
serviço à comunidade universitária de qualidade progressivamente superior. Nesse sentido é
que a PRODEP decidiu empreender um estudo sobre a sua organização interna do trabalho,
com o objetivo de identificar as mudanças necessárias na organização do trabalho em si, na
gestão em equipe, no gerenciamento dos riscos e na qualidade de vida no trabalho. O projeto se
desenvolve de forma participativa, contendo com uma equipe de facilitadores treinada para
realizar encontros com os núcleos, coordenações e assistentes, no sentido de obter um
diagnóstico e indicativos de possíveis alternativas de mudança. O estudo encontra-se
parcialmente realizado no que diz respeito a essa primeira etapa de levantamento de dados.
Esse esforço contínuo que a PRODEP vem desenvolvendo na melhoria contínua dos seus
processos e procedimentos foi traduzido nos índices obtidos no processo de auto avaliação em
governança do Tribunal de Contas da União (TCU), sendo gestão de pessoas (iGovPessoas)
68,8% e capacidade de gestão de pessoas (iGestPessoas), de 77%, considerados uma boa
classificação para a UFBA.
CONFORMIDADE LEGAL
A UFBA executa suas ações relativas à gestão do quadro de pessoal em conformidade com os
dispositivos abaixo:
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais;
Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 - Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de
Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências;
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Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 - Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras
e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior; sobre o Plano de
Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico; sobre a contratação
de professores substitutos, visitantes e estrangeiros, de que trata a Lei nº 8.745 de 9 de dezembro
de 1993;
Estatuto da Universidade Federal da Bahia, de 23 de novembro de 2009;
Regimento Geral da Universidade Federal da Bahia, de 11 de março de 2010.

PERFIL DOS SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE
Quadro de pessoal
Tabela 3.1.1 - Quantitativo de servidores do quadro permanente, UFBA, 2021
Quantidade

%

Técnico-Administrativo
Professor do Magistério Superior*

Categoria

3.014
2.552

54
46

Professor Titular-Livre do Magistério Superior
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Total

3
11
5.580

0
0
100

Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA, 2021
* Inclui três professores Titular-Livre do Magistério Superior.

A distribuição dos professores do magistério superior e dos servidores técnico-administrativos,
por nível de classificação no Plano de Carreira, são apresentados nas tabelas 3.1.2 e 3.1.3,
respectivamente. A distribuição dos professores do ensino básico é apresentada na tabela 3.1.4.
Tabela 3.1.2 - Quantitativo dos professores do
magistério superior por classes no Plano de
Carreira, UFBA, 2021
Classe
A – Auxiliar
A – Assistente
A – Adjunto
B – Assistente
C – Adjunto
D – Associado
E – Titular
U – Titular-Livre
Total

Quantitativo
50
84
220
140
924
894
240
3
2.555

%
2
3
9
5
36
35
10
0
100

Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA,2021
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Tabela 3.1.3 - Quantitativo dos técnicoadministrativos por classes no plano de carreira,
UFBA, 2021
Classe
A
B
C
D
E
Total

Quantitativo
12
101
564
1.328
1.006
3.011

%
0
3
19
44
34
100

Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA, 2021
Nota: Três servidores técnico-administrativo efetivos não
estão enquadrados na carreira PPCTAE.

Tabela 3.1.4 - Quantitativo dos professores
do ensino básico por classes no plano de
carreira, UFBA, 2021
Classe
DI
D II
D III
D IV
Titular
Total

Quantitativo
3
4
4
11

%
27,2
36,4
36,4
100

Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA, 2021

Figura 3.1.1 - Perfil etário dos servidores ativos do quadro permanente,
UFBA, 2021
+ 59 anos
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Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA,2021
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Tabela 3.1.5 - Servidores/colaboradores não efetivos/ provisórios,
UFBA, 2021
Tipo
Professores Substitutos
Professores Visitantes
Estagiários
Servidores com descentralização de carreira
Nomeados para Cargo em Comissão
Colaboração Técnica PCCTAE e Magistério Superior
Exercício Provisório §7º - Art. 93 da Lei n.º 8.112/1990
Exercício Provisório
Requisição de outros Órgãos
Total

Quantitativo
256
54
99
3
13
7
2
14
1
449

%
57
12
22
1
3
2
0
3
0
100

Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA,2021

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL
Admissões de Pessoal
Em 2021 estavam vigentes 8 editais de concurso de docente e 1 de técnico-administrativo.
Foram admitidos 30 novos servidores efetivos admitidos, sendo 11 técnicos e 19 docentes.
Para o exercício da docência foram contratados 226 professores substitutos e 25 professores
visitantes.
Desligamento de pessoal
Tabela 3.1.6 - Quantitativo de docentes e técnico-administrativos
desligados, por tipo, UFBA, 2021
Tipo de desligamento
Aposentadoria
Exoneração
Falecimento
Posse em outro Cargo inacumulável
Redistribuição

Docentes
41
5
5
1
7

Técnicos
50
5
10
17
14

Total
91
10
15
18
21

Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA,2021

Convém destacar a movimentação de pessoal ocorrida na Universidade no ano de 2021, por
meio das diversas formas de admissão e de desligamento no quadro efetivo. A intensa
quantidade de desligamentos não tem sido acompanhada de modo proporcional pelas
admissões, especialmente para técnicos-administrativos, em virtude da finalização da validade
do último concurso realizado, e também em função da impossibilidade de provimento para
alguns cargos da categoria, conforme determinações dos Decretos n. 9.262/2018 e 10.185/2019.
No caso dos docentes, as limitações pontuais para provimento trazidas pela Lei Complementar
n. 173/2020, associadas às dificuldades logísticas para realização de concursos no ano devido
à pandemia, também representaram alguns obstáculos para reposição dos postos de trabalho.
FORÇA DE TRABALHO COMPLEMENTAR
Estágio não obrigatório
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) realiza suas ações relativas à estágio não obrigatório
em conformidade com os seguintes dispositivos legais: Lei nº11.788/2008; Lei nº 7.853/1989,
Decreto nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto n° 5.296/2004; Lei nº 12.764/2012 regulamentada
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pelo Decreto nº 8.368/2014, Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, Decreto nº 9.427/2018
e Instrução Normativa nº 213/2019.
Visando à formação integral dos estudantes, a UFBA tem fortalecido seu programa de estágio
não obrigatório para viabilizar a contextualização curricular e estimular o desenvolvimento de
competências e habilidades profissionais, essenciais para o itinerário formativo com suas
dimensões diversas.
No gráfico abaixo (figura 3.1.2) pode-se observar a evolução no número de contratações de
estagiários na modalidade de estágio não obrigatório de 2017 a 2019 e uma queda em 2020, em
virtude de cortes no orçamento. Em 2021, o quantitativo voltou a crescer, porém ainda não tanto
como nos anos anteriores, pois persistia o contexto adverso de pandemia, bem como as
restrições orçamentárias.
Figura 3.1.2 - Contratação de Estagiários, UFBA, 2017-2021

Fonte: SIGRH/PRODEP/UFBA, 2021

3.1.2 POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAL
DESENVOLVIMENTO E PROGRESSÃO NAS CARREIRAS
Ações de qualificação e capacitações de servidores
Foram concedidas 24 licenças para capacitação, sendo 9 para servidores técnicoadministrativos e 15 para docentes.
Tabela 3.1.7 - Capacitação dos servidores
ofertada pela PRODEP, UFBA, 2021
Itens de capacitação
Cursos presenciais
Cursos a distância
Turmas
Horas
Concluintes

Quantidade
0
15
28
694
848

Fonte: PRODEP/UFBA
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Os avanços nos níveis da carreira são substanciais e positivos no ano de 2021. Primeiro o
número de servidores TAEs no Nível 1 da carreira diminuiu, visto que o grande quantitativo de
servidores que ingressaram nos anos 2018 e 2019 progrediram na carreira. O quantitativo de
TAES nos dois últimos níveis do plano de carreira que progrediram por capacitação aumentou.
Em relação ao total de Técnicos o número reduziu e como não havia mais concurso vigente não
foi possível a reposição por concurso. Ademais ocorreram algumas aposentadorias de cargos
extintos e de provimento suspenso.
Tabela 3.1.8 - Nível de capacitação(1) dos servidores técnicoadministrativos de acordo com o PCCTAE, UFBA, 2017-2021
Nível de capacitação
1
2
3
4
Total

2017
489
554
557
1.364
2.964

2018
744
415
565
1.433
3.157

2019
802
322
453
1.494
3.071

2020
508
596
383
1.584
3.071

2021
394
469
526
1.622
3.011

Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA
Nota: (1) posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da
capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso (Inc. V,
Art. 5º da Lei nº 11.091/2005).
PCCTAE: Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação

No que se refere à qualificação por titulação, observa-se que o número de servidores com
Especialização, Mestrado e Doutorado foi crescendo ao longo dos últimos 5 anos. Atualmente
os Especialistas, Mestres e Doutores representam mais de 62% do quadro dos técnicosadministrativos na UFBA, conforme pode ser verificado na tabela a seguir.
Tabela 3.1.9 - Qualificação por titulação de servidores técnicoadministrativos, UFBA, 2017-2021
Escolaridade e Titulação
Fundamental ou Menor
Nível Médio
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total

2017
163
574
698
1.109
307
117
2.968

2018
148
582
814
1.166
330
121
3.161

2019
120
487
767
1.189
391
122
3.076

2020
108
447
727
1.239
416
137
3.074

2021
97
404
639
1.283
450
141
3.014

Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA

Em relação à qualificação por titulação dos docentes, observa-se que o número de servidores
com doutorado foi crescente ao longo dos últimos 5 anos. Atualmente, 83% do quadro de
docentes da UFBA possui doutorado.
Tabela 3.1.10 – Qualificação por titulação de docentes, UFBA, 20172021
Titulação
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total

2017

2018

2019

2020

2021

96

94

94

93

82

456
1.953
2.505

396
2.038
2.528

373
2.096
2.563

362
2.135
2.590

330
2143
2.555

Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA
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Reforçando a política de capacitação da sua força de trabalho do quando ativo, a UFBA
concedeu licenças para capacitação externa para 9 servidores técnico-administrativos e para 15
docentes. Além dessas licenças a UFBA concedeu afastamentos para pós-graduação stricto
sensu para 227 servidores, incluindo técnicos e docentes, conforme Tabela 3.1.11.
Tabela 3.1.11 - Afastamentos para pós-graduação stricto sensu,
UFBA, 2021
Afastamento
Mestrado
Doutorado
Pós-Doutorado

Técnicos
7
20
-

Docentes
2
92
106

Total
9
112
106

Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA

Progressão na carreira
Quantidade significativa dos servidores do quadro permanente da UFBA progrediram na
carreira em 2021. As progressões proporcionaram algum avanço para 2.602 servidores, ou seja,
cerca de 47% obtiveram alguma das concessões permitidas pela legislação em vigor para cada
uma das categorias. Esses números podem ser visualizados na Tabela 3.1.12.
Tabela 3.1.12 - Progressão na carreira concedida a servidores, UFBA, 2021
Concessões
Aceleração da Promoção
Incentivo à Qualificação
Retribuição por Titulação
Progressão por Capacitação
Progressão por mérito
Progressão Funcional
Promoção Funcional
Total

Professor do
Magistério
Superior
119
29
667
148
963

Professor do
Ensino Básico

Técnico Administrativo

6
6

180
396
1.057
1.633

Fonte: SIAPE/SIGRH/PRODEP/UFBA

Indicadores de gestão de pessoas
Índice de Qualificação do Corpo Técnico Administrativo - IQCTA7
O IQCTA avalia o nível de qualificação dos servidores técnico-administrativos da
Universidade, considerando o nível da sua titulação e o quanto houve de investimento em
formação de pessoal. Esse indicador estrutura-se de modo que o escore máximo (5)
corresponderia a uma força de trabalho em que todos os servidores tivessem pós-graduação
stricto senso (mestrado ou doutorado). Ao longo da série histórica verifica-se uma melhoria
continua desse nível de formação, tendência que se mantém nos últimos cinco anos,
independente dos impactos da pandemia. O crescimento da qualificação formal verifica-se pela
participação decrescente dos servidores com escolaridade até o nível fundamental (em 2016
eram 6,17% e agora são 3,22%), ao lado da participação crescente de servidores com nível
superior, especialização, mestrado e doutorado. Os mestres e doutores que representavam
14,28% em 2017 hoje representam 19,61%. Só no último ano 34 servidores concluíram o seu
mestrado e 4 o doutorado. Essa ampliação da qualificação formal implica ajustes no conjunto

7

IQCTA={[(MEST+DOUT)*5]+(ESP*4)+(GRAD*3)+(NMED*2)+FUND}/TOTALSERVIDORES.
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de responsabilidades assumidas pelos servidores de modo a um maior ajuste entre desafios
profissionais e qualificação.
Tabela 3.1.13 – Evolução do número de servidores Técnico-Administrativos por nível de
escolaridade, UFBA, 2017-2021
Nível de
Escolaridade

2017

2018

2019

2020

2021

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Fundamental
ou menor

163

5,49

148

4,68

118

3,84

108

3,51

97

3,22

Ensino Médio

574

19,34

582

18,41

481

15,64

447

14,54

404

13,40

Ensino Superior

698

23,52

814

25,75

781

25,40

727

23,74

639

21,20

Especialização

1.109

37,37

1.166

36,89

1.185

38,53

1.239

40,30

1283

42,57

Mestrado

307

10,34

330

10,44

388

12,62

416

13,53

450

14,93

Doutorado

117

3,94

121

3,83

122

3,97

137

4,45

141

4,68

2.968

100

3.161

100

3.075

100

3.074

100,0

100

100

Total
IQCTA

3,36

3,38

3,48

3,55

3,62

Fonte: SUPAD/UFBA

Índice de Investimento em Capacitação do Corpo Técnico Administrativo – INVCAPTA

O INVCAPTA, desenvolvido para mensurar o investimento do pessoal Técnico-Administrativo
em capacitação para o trabalho pode variar de um mínimo de 10 (se todos os servidores
estivessem no nível I, ou seja, sem qualquer progressão em função de realização de
treinamentos no trabalho) até um máximo de 40 (se todos os servidores TécnicosAdministrativos tivessem obtido as três progressões, decorrentes dos cursos realizados. A série
histórica que se inicia em 2011 revela um crescimento progressivo do investimento em
capacitação, com pequenas flutuações não significativas, sendo que em 2021 é atingido o maior
escore de 31,21. Esse dado aponta que os treinamentos no trabalho permitiram em média mais
de duas progressões de nível no plano de carreira ao longo do último ano.
Nível I – Nenhuma progressão em função de capacitação
Nível II – Uma progressão em função de capacitação
Nível III – Duas progressões em função de capacitação
Nível IV – Três progressões em função de capacitação
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Tabela 3.1.14 – Evolução do número de servidores Técnicos-Administrativos, por nível de
capacitação e do Indicador INVCAPTA8, UFBA, 2011-2021
%NIII %NIV

INVCAP
TA

Ano

Nível I

Nível II

Nível III

Nível IV

Total

%NI

%NII

2011

1.413

899

407

560

3.279

43,09

27,42

12,41

17,08

20,35

2012

1.136

896

531

697

3.260

34,85

27,48

16,29

21,38

22,42

2013

927

804

629

841

3.201

28,96

25,12

19,65

26,27

24,32

2014

893

687

623

1.023

3.226

27,68

21,3

19,31

31,71

25,50

2015

830

631

584

1.150

3.195

25,98

19,75

18,28

35,99

26,43

2016

660

620

561

1.285

3.126

21,11

19,83

17,95

41,11

27,90

2017

489

554

557

1.364

2.964

16,49

18,69

18,79

46,01

29,4

2018

744

415

565

1.433

3.157

23,57

13,15

17,9

43,59

27,79

2019

804

321

451

1.494

3.070

26,18

10,47

14,69

48,66

28,58

2020

2.605

323

41

105

3.074

84,74

10,51

1,33

3,42

12,34

2021

394

469

526

1622

3.011

13,08

15,58

17,47

53,87

31,21

Fonte: SUPAD/UFBA

Investimento em Capacitação pelo Docente com Afastamento para Pós-graduações e Indicador
INVCAPDOC
O corpo docente da Universidade é majoritariamente constituído de professores doutores (os
doutores representavam 64,6% do corpo docente em 2009 e agora em 2021 representam
83,91%. Há contudo, em função de áreas especificas ou mesmo de região, um número de
mestres e de especialistas ou mesmo graduados entre os docentes e para esses há políticas de
qualificação específicas. Mesmo para os doutores, há incentivos para que realizem cursos de
pós-doutorado como estratégia de atualização permanente e criação de novas redes de pesquisa.
O indicador em questão avalia o percentual de docentes afastados das suas atividades para
realizar cursos de pós-graduação, aí incluídos os pós-doutorados. Esse indicador revela um
crescimento sistemático entre 2009 e 2014 quando atingiu o maior escore (de 10,37) seguido,
por um declínio nos anos seguintes, atingindo os níveis mais baixos em 2019 (3,78) e 2020
(4,67) que expressam de forma bem nítida os efeitos da pandemia do COVID-19. Agora em
2021 há uma forte retomada, quando atinge o maior escore de 11,33, puxado sobretudo pelo
elevado número de afastamentos para pós-doutorados (esses saltaram de 61 para 103 entre
20/21) e para doutorados (salta de 39 para 92). Há, portanto, uma retomada das iniciativas de
qualificação profissional do corpo docente passado o período mais crítico da crise pandêmica.

8

INVCAPTA= ((%NI)+(%NII*2)+(%NIII*3)+(%NIV*4))/10, onde, Nível I – Nenhuma progressão em função de
capacitação; Nível II – Uma progressão em função de capacitação; Nível III – Duas progressões em função de capacitação;
Nível IV – Três progressões em função de capacitação.
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Tabela 3.1.15– Evolução do número de Docentes por titulação, afastamento para
capacitação, INVCAPDOC, UFBA, 2011-2021
Afastamentos para
Capacitação

Total de Docentes
Ano

%N1¹

%N2

%N3

INVCAPDOC

28

4,09

7,44

1,89

3,99

41

54

1,42

7,19

3,44

4,16

3

75

66

2,46

14,76

4,12

6,98

1.675

7

96

108

6,09

19,75

6,45

10,37

469

1.771

12

56

85

21,37 11,94

4,79

10,25

96

481

1.838

9

79

45

9,37

16,42

2,44

8,02

2017

96

456

1.953

13

84

59

13,54 18,42

3,02

9,74

2018

94

396

2.038

4

80

76

4,26

20,2

3,73

8,77

2019

63

373

2.060

0

22

83

0

5,9

4,03

3,78

2020

90

362

2.135

0

39

61

0

1,83

2,86

3,40

2021

81

330

2.143

2

92

106

2,47

27,8

4,95

11,33

GRAD
+ ESP

DOUT

AFAS.
MEST

AFAS.
DOUT

AFAS.
PDOC

MEST

2011

171

605

1.481

7

45

2012

141

570

1.568

2

2013

122

508

1.603

2014

115

486

2015

97

2016

Fonte: SUPAD/UFBA
Notas: (1) N1 - % Graduado ou especialista afastados para mestrado./ N2 - % Mestres afastados para doutorado./ N3 - % Doutores afastados
para pós-doutorado.
(2) INVCAPDOC = (%N1*2)+(%N2*3)+(%N3*5))/10, onde: N1 - % GRADUADO OU ESPECIALISTA AFASTADOS PARA
MESTRADO, N2 - % MESTRES AFASTADOS PARA DOUTORADO, N3 - % DE DOUTORES AFASTADOS PARA PÓSDOUTORADO

POLÍTICAS DE QUALIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO
Ações de Qualidade de Vida
Considerando a crise sanitária que demarcou o cenário atual, bem como as mudanças
desenvolvidas na gestão do núcleo, as principais tarefas estiveram direcionadas para o
planejamento e para a implementação de ações coletivas, organizadas e disponibilizadas
remotamente.
No que concerne ao planejamento, as tarefas foram reavaliadas a partir da reconfiguração do
Programa Qualidade de Vida no Trabalho, por meio da reavaliação e reedição dos respectivos
Projetos Bem Viver e Preparando para Aposentadoria, bem como da construção do Projeto de
Acompanhamento dos Servidores da UFBA pelo Serviço Social. Nesse sentido, foram
realizados encontros com a equipe para discussão e reflexão sobre os estudos científicos
contemporâneos que embasam as ações de qualidade de vida no trabalho, desde os aspectos que
envolvem a organização do trabalho e sua centralidade em nossa sociabilidade, como a
necessária articulação com os princípios da saúde dos (as) trabalhadores (as). Tal abordagem
foi implementada por meio de reuniões semanais entre os meses de julho a novembro do ano
ora em análise.
Em paralelo a tais tarefas, as assistentes sociais do núcleo já iniciaram o atendimento e
realizaram o acompanhamento de dez servidores da UFBA, desenvolvendo articulação e
reuniões com outros setores, e disponibilizando orientações aos gestores e respectivas equipes
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de trabalho, no que se refere aos direitos sociais e as ações de promoção à saúde dos servidores
no ambiente laboral.
No que se refere às principais tarefas direcionadas ao coletivo de servidores da UFBA,
desenvolveu-se:
→ oficinas de atividades físicas de alongamento e resistência osteomuscular de modo a prevenir
os adoecimentos decorrentes da exposição do (a) trabalhador (a) ao extenso período de trabalho
remoto realizado por meio dos recursos tecnológicos;
→ a Semana do Servidor, no período de 25 a 28 de outubro, cujo objetivo foi direcionado para
a construção de espaços coletivos de diálogo e reflexão, por meio de estudos científicos que
abordaram o serviço público, a organização do trabalho e as condições laborais dos seus
servidores como principais motes de análise. Para tanto, foram realizados debates e palestras
sobre a Contrarreforma Administrativa e o Futuro do Serviço Público; o Modelo da
Universidade Digital, os interesses e os Desafios da Educação Superior Brasileira e o
Teletrabalho; a Organização do Trabalho e as Repercussões para a Saúde Mental; o Assédio
Moral no Ambiente Laboral e a Contrarreforma Previdenciária, além de oficinas de práticas
integrativas no desencadear do evento. Para tais mesas temáticas e respectivos debates, tivemos
a participação do Reitor Dr. João Carlos Salles, a Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas,
Dra. Denise Vieira, Dra. Graça Druck, Dr. Luiz Filgueiras, Dr. Sérgio Amadeu da Silveira, Dr.
Roberto Heloani, Dra. Edith Seligmann-Silva, Dra. Sara Granemann, Dr. Eduardo Fagnani,
entre outros estudiosos e pesquisadores;
→ a construção de um espaço de debate no Congresso da UFBA de 2021, em comemoração ao
seus 75 Anos, acerca da concepção de qualidade de vida no trabalho ora em construção, com a
apresentação do referencial teórico-político e científico largamente difundido no âmbito dos
estudos contemporâneos da Sociologia do Trabalho.
Investimento dos recursos provenientes da verba de capacitação para desenvolvimento
dos servidores
O ano de 2021 foi caracterizado pela persistência da pandemia da COVID-19. Assim, com a
expertise acumulada no ano anterior, a PRODEP deu continuidade à oferta de ações de
capacitação na modalidade EAD, com atividades síncronas e assíncronas, tendo como foco os
sistemas corporativos, tecnologias educacionais e formação pedagógica. Além dessas
temáticas, houve o esforço institucional na conversão de cursos presenciais em EAD síncronos
através da utilização das tecnologias da informação e comunicação (TICs). Dessa forma, foi
possível ofertar cursos de língua estrangeira (leitura de textos em inglês e espanhol básico),
cursos do programa de acessibilidade e curso para elaboração de projetos de pesquisa para
submissão em seleções de mestrado e doutorado. Destaca-se também a promoção e divulgação
nos canais de comunicação da PRODEP das ações de desenvolvimento ofertadas pela Escola
Nacional de Administração Pública (ENAP), visando aumentar o leque de oportunidades de
capacitação para os servidores da UFBA e atender ao disposto no Decreto 9.991/2019. Dessa
maneira, atingiu-se o contingente de 1.380 servidores capacitados, sendo 848 certificados pela
UFBA e 532 via ENAP, suplantando a meta física projetada para o ano de 2021.
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3.2 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
3.2.1 IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTRA
REGISTROS E CLASSIFICAÇÕES
Edificações, equipamentos e instalações da UFBA
A UFBA possui atividades presenciais em seis municípios do Estado da Bahia, sendo que 96%
dos seus imóveis (85) estão localizados em Salvador e os 4% restantes, quatro imóveis, estão
distribuídos entre os municípios de Entre Rios (Fazenda Regional de Criação), em Santo Amaro
da Purificação (Centro de Desenvolvimento da Pecuária), em São Gonçalo dos Campos
(Fazenda Experimental) e em Vitória da Conquista (Campus Anísio Teixeira). Esses imóveis
são caracterizados como de uso especial e de propriedade da União, sob a responsabilidade da
UFBA. No município de Camaçari a UFBA não possui imóveis, porém ocupa o imóvel
pertencente à Prefeitura de Camaçari.
No ano de 2021 não houve variação da área imobiliária da UFBA, que ocupa um território de
5.835.903,67 m², e área construída de 397.435,65 m², conforme quadro abaixo. Além da área
urbana, a UFBA mantém em seu parque imobiliário, três fazendas experimentais com uma área
construída de 5.661,50 m², nos municípios de Santo Amaro da Purificação, São Gonçalo dos
Campos e Entre Rios.
Tabela 3.2.1 - Patrimônio imobiliário, UFBA, 2021
Terrenos

Discriminação

Área (m²)
Imóveis dispersos na malha urbana de Salvador

Edificações

Quant.

Área (m²)

Quant.

56.139,56

31

41.293,35

45

Imóveis do Campus Canela

174.544,82

18

125.717,27

32

Imóveis do Campus Federação/Ondina

593.209,29

123

210.175,39

78

81.400,00

1

14.588,14

4

4.930.610,00

3

5.661,50

27

5.835.903,67

176

400.488,75

186

Imóveis do Campus Anísio Teixeira – Vitória da Conquista
Centro de Desenvolvimento da Pecuária
Imóveis em Fazenda Experimental de São Gonçalo dos
zona rural
Campos
Fazenda Regional de Criação de Entre Rios
TOTAL
Fonte: SRI/CPRI/SUMAI/UFBA

Registros e classificações
A UFBA, através da SUMAI, deu continuidade ao estudo e preparação de material para
processo de tombamento municipal junto a Fundação Gregório de Matos (FGM) de edifícios
da UFBA, estando no final de 2021 na seguinte situação:
a) Residência Universitária R1 (Vitória): Concluído.
b) Casarão de São Lázaro: Situação sem alteração - Plantas concluídas, faltando finalizar
dossiê.
c) Casarão de Nutrição: Situação sem alteração - Finalizando o cadastro.
d) Reitoria: Situação sem alteração - Em processo de elaboração de cadastro.
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e) EBA / Cañizares: Situação sem alteração - Em processo de avaliação sobre o tombamento
na FGM visto que já é tombada pelo IPAC.
Preservação, reformas e manutenção
No período compreendido entre 01/01/2021 e 31/12/2021, foram registradas no SIPAC um total
de 8.733 requisições de manutenção distribuídas entre manutenção civil (43%), elétrica (18%),
TI e comunicações (7%), climatização (8%), elevadores (6%), e hidráulica (18%). Os
indicadores dos custos de manutenção e reformas para o ano de 2021 podem ser observados no
quadro abaixo.
Tabela 3.2.2 – Indicadores de custo de manutenção e
reforma, UFBA, 2022.
Área Construída
Técnico
Docente
População
Estudante
Terceirizado
Custo da manutenção (R$)
Custo da manutenção / m² (R$)
Custo da manutenção / estudante (R$)
Custo da manutenção/ população (R$)

399.572,25 m²
3.074
2.748
42.300
1.415

49.537
10.562.830,86
26,43
249,71
213,23

Fonte:SUMAI/ UFBA

OBRAS E PROJETOS
Durante o ano de 2021 a SUMAI acompanhou as seguintes obras:
Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente – CIENAM, Biblioteca da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas, Laboratório de Preparação e Análise de Amostras – LAPAG,
Ponto de Distribuição de Refeição do Canela (PDCA) e Faculdade de Arquitetura (2ª Etapa do
Anexo).
Demandas relacionadas a COVID-19
Afim de atender demanda relacionada ao retorno das aulas presenciais, em caráter excepcional,
e a proteção contra a COVID-19, os arquitetos estudaram as orientações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) quanto ao distanciamento adequado, bem como as questões de
ventilação dos ambientes, entre outros parâmetros para evitar a contaminação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adequação dos pavilhões de aulas.
Adequação das salas de aulas e informática de todas as unidades.
Adequação da secretaria do IME.
Adequação da recepção da Faculdade de Odontologia.
Adequação de 18 ambulatórios/laboratórios/Vestiários da Faculdade de Odontologia.
Implantação das Tendas Virtuais nas unidades: PAF II, PAC, PASL, ADM, FCC, EBA,
FCE, IHAC, FAR e BURMC.
Adequação do SMURB.
Adequação da Clínica de Fisioterapia.
Adequação dos laboratórios do IQ.
Adequação dos Laboratórios e auditórios de ENF.
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Instalação de usinas fotovoltaicas
Em 2021 teve início as obras relativas a instalação das usinas fotovoltaicas no Campus de
Ondina, com recursos de Termo de Execução Descentralizada do Ministério da Educação
(MEC). Estas usinas, que usam a tecnologia de geração de energia tendo como fonte a luz solar,
tem o objetivo de contribuir com a redução dos custos com energia elétrica fornecida pela
concessionária local e servir para estudos e projetos acadêmico-científicos. As instalações são
feitas com dois contratos. Um deles com número de placas/módulos: 1.105 módulos de 535Wp
cada, no valor de R$2.354.508,80, e o outro com número de placas/módulos: 556 módulos de
450Wp cada, no valor de R$974.950,00.

3.2.2 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
No final do ano de 2021, foi criada uma comissão para construção da minuta de resolução sobre
a política ambiental da UFBA, composta pelo Coordenador de Meio Ambiente, Prof. José
Antônio Lobo dos Santos, e pelos servidores Carina Carvalho de Araújo Oliveira (Eng.
Sanitarista e Ambiental), Cíntia Brito de Souza Galheigo (Bióloga) e Ighor Costa Barreto
(Farmacêutico). A comissão já se encontra em fase final de trabalhos e deverá encaminhar uma
proposta de documento para a Reitoria ainda no início do ano de 2022.
PROGRAMAS E RESULTADOS EM GESTÃO DE RESÍDUOS E SUSTENTABILIDADE
Coleta e reciclagem de óleo vegetal residual
Em 2021, assim como na maior parte do ano de 2020, a grande maioria das cantinas da
universidade permaneceram fechadas, em decorrência da pandemia do Corona vírus. Assim,
não houve geração de resíduos de óleo vegetal provenientes desses estabelecimentos nesse ano.
O total doado desde o início do programa, entre os anos 2015 e 2020, foi de 2.295Kg de óleo
vegetal residual provenientes das cantinas/restaurantes participantes.
Programa de coleta seletiva solidária - Recicle UFBA
O Programa de Coleta Seletiva Solidária Recicle UFBA foi iniciado em fevereiro do ano de
2013, em cumprimento às determinações do Decreto Presidencial nº 5.940/2006, com o
objetivo de promover a segregação dos materiais recicláveis (papéis/papelões, metais, plásticos
e vidros) gerados na universidade e doá-los para cooperativas de catadores da cidade de
Salvador/BA, convertendo os resíduos em trabalho e renda para essas pessoas e reduzindo
impactos ao meio ambiente. No ano de 2021 a quantidade de recicláveis doados foi de 10.643
Kg.
Programa Água Pura
O Programa Água Pura compreende serviços de solução para vazamentos, varreduras de água
potável (para detecção de vazamentos) e ações preventivas (não estão considerados os serviços
diários de monitoramento de consumo de água). No ano de 2021 foram registrados no SIPAC
11 solicitações para ações do Programa Água Pura.
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Figura 3.1.1 – Consumo de água, UFBA, 1998-2021

Fonte: UFBA/Programa Água Pura / aguapuravianet.com.br

Resíduos infectantes e perfurocortantes
A coleta de resíduos infectantes e perfurocortantes na Universidade federal da Bahia, objeto do
Pregão Eletrônico (SRP) n° 19/2016, é realizada por meio de contrato (n° 69/2016) com
empresa especializada RETEC – TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI. Foram coletados
6.0374,90 Kg de resíduos de serviços de saúde no ano de 2021.
Já a coleta de resíduos químicos é objeto do Pregão Eletrônico (SRP) n° 8/2016, e é realizada
por meio de contrato (n°64/2016) com empresa especializada AMBSERV TRATAMENTO DE
RESÍDUOS – LTDA. Foram coletados 6.971Kg de resíduos químicos no ano de 2021.
Coleta e reciclagem de lâmpadas fluorescentes
A Universidade Federal da Bahia, com a manutenção do seu sistema de iluminação, acumula
muitas lâmpadas usadas, sobretudo as do tipo fluorescente. Em 2021, mesmo com a
continuidade da suspensão das atividades presenciais por causa da pandemia de COVID 19, o
serviço de manutenção predial da UFBA continuou a ser realizado, incluindo a substituição de
lâmpadas queimadas por novas. Nesse ano, foi registrado um total de 779 lâmpadas
provenientes das diversas unidades acadêmicas e recebidas/recolhidas pela Coordenação de
Meio Ambiente para armazenamento temporário e posterior encaminhamento para tratamento
e reciclagem.
Coleta e reciclagem de pilhas e baterias
Nos anos de 2020 e 2021, com a suspensão das atividades presenciais em virtude da pandemia
de COVID 19, a geração desse tipo de resíduo na universidade, bem como as doações pela
comunidade nos PEVs, foram reduzidas significativamente.
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Dessa forma, em 2020, apenas 31Kg de pilhas/baterias foram recolhidos pela Coordenação de
Meio Ambiente, enquanto, em 2021, esse total foi de 65,5Kg. Esse quantitativo permanece
armazenado à espera de atingir o peso mínimo de 300 Kg, necessário para envio à reciclagem
de forma gratuita, através da empresa gestora de logística reversa.
Coleta e reciclagem de cartuchos e tonners
No ano de 2020, com a pandemia de COVID 19 e a consequente suspensão das atividades
presenciais na UFBA, a maior parte das atividades administrativas e acadêmicas passaram a ser
desenvolvidas em home office, reduzindo drasticamente a realização de impressões e consumo
de cartuchos/toners na universidade. Por isso, não houve encaminhamento desse resíduo para
reciclagem nesse ano e as poucas unidades recolhidas permaneceram armazenadas no galpão
no aguardo do descarte ambientalmente adequado.
No entanto, em 2021, com o retorno gradual de algumas atividades presenciais, principalmente
administrativas e acadêmicas de pesquisa, a geração de resíduos de cartuchos e toners usados
voltou a crescer, sendo encaminhadas para a cooperativa Cooperlix 278 unidades do material
durante todo o ano.
Consumo de energia elétrica
Na Tabela 3.2.3, abaixo, apresentam-se dados de consumo e custos com energia elétrica da
UFBA. A partir de maio de 2020 as despesas com água e energia elétrica dos hospitais
universitários deixaram de ser custeadas pela UFBA.
Tabela 3.2.3 - Consumo de
energia elétrica, UFBA, 20162021
Ano

Consumo (KWh/ano)

2016

25.549.146,71

2017

24.971.499,25

2018

25.274. 968,68

2019
2020
2021

24.482.410,92
11.799.897,68
9.727.301,10

Fonte: SUMAI/UFBA, 2021

GESTÃO DE ESPAÇOS ABERTOS E DE CONVIVÊNCIA
Conservação das áreas verdes
Os serviços relacionados à conservação de áreas verdes se constituem de roçagem de vegetação
densa, manutenção de jardins, poda de árvores e plantio de espécies nativas. Para atender a
essas demandas, a UFBA conta também com o contrato de fornecimento de mão de obra,
equipamentos e insumos, que foi atendido em 2021 pela empresa Palmácea Jardins LTDA. No
ano de 2021, foram realizados pela empresa Palmácea Jardins LTDA um total de 696.325m² de
roçagem mecanizada distribuída em 186.186m² de gramados e forrações e 510.139 ² de
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vegetação densa e também foram realizadas um total de 585 podas e supressões de árvores nos
campi da UFBA.
Combate à Dengue, Chikungunya e Zika
Mesmo com a maioria das atividades presenciais suspensas em 2021, ainda por causa da
pandemia de COVID 19, a parceria entre a Coordenação de Meio Ambiente (CMA) e o Centro
de Controle de Zoonoses (CCZ) se manteve ativa, sendo possível continuar as ações de
monitoramento constante dos focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da
Dengue, Chikungunya e Zika nos campi da UFBA.
As áreas da UFBA, quinzenalmente, foram vistoriadas pelos Agentes de Combate a Endemias
do CCZ, sendo acompanhadas, quando possível, pelos técnicos da CMA. A atividade tem por
objetivo contribuir para a redução dos índices de infestação da área, conter a dispersão ativa e
passiva do vetor para áreas não infestadas, prevenir a ocorrência de casos e surtos epidêmicos
e bloquear sua amplificação a outros territórios. O papel da CMA é orientar a comunidade
universitária e empresas terceirizadas a adotarem medidas preventivas e corretivas,
contribuindo para uma contínua diminuição da infestação nos Campi. Mesmo com todas as
limitações impostas pela pandemia também ao longo de 2021, às ações desenvolvidas pela
CMA para conter os criadouros do A. aegypti nos campi da UFBA foram importantes,
mantendo-se os índices de infestação predial em um patamar satisfatório, de acordo com as
vistorias realizadas pelos agentes de endemias do CCZ.

AÇÕES DE CONTROLE DE PRAGAS E ANIMAIS
Tratamento Domissanitário para o Controle de Pragas Urbanas
Ao longo de 2021 serviços de Desinsetização e Desratização foram realizados com frequência
trimestral e serviços de Descupinização foram realizados com frequência semestral pela
empresa InsetMaster (LEITE E LIMA LTDA-ME). Em 2021, a prestação desses serviços
continuou normalmente e de forma satisfatória. As unidades requisitaram, sempre que
necessário, por e-mail ou pelo SIPAC e os agendamentos foram programados em comum
acordo com a empresa e o solicitante.
Monitoramento da população de cães e gatos
Todo ano é realizado o levantamento do número de animais que estão semi-domiciliados nos
campi da Universidade. Para a realização desta ação, adota-se como procedimento
metodológico: visita as unidades dos campi da UFBA; contabilização de todos os animais
presentes e a busca de informações junto aos Diretores e servidores de Unidades acadêmicas e
administrativas sobre os animais que estão semi-domiciliados e/ou circulam no entorno. Um
dos principais procedimentos realizados é a castração dos animais, que é realizada no
HOSPMEV-UFBA.
Defesa da Fauna Silvestre
O campus Ondina/Federação possui uma densa área verde, o que atrai diversas espécies de
animais, entre eles pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e muitas espécies de aves. Sendo
assim, é muito comum que essas espécies acabem adentrando as Unidades e/ou passando pelas
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vias onde há constante movimentação de automóveis e também pessoas, por isso a importância
das ações de resgate e salvamento de fauna, que ocorrem em parceria com a EMEV, o Setor de
Animais Silvestres (SASE) e o Núcleo de Ofiologia da Bahia (NOAP/IBIO).
Trata-se do manejo adequado de animais encontrados feridos e doentes ou instalados em locais
inadequados nas unidades, por exemplo, sariguês que se alojam constantemente nos forros das
unidades, bem como iguanas, cobras e até mesmo bichos-preguiça, que muitas vezes são
encontradas debilitados e/ou feridos, fora de seus habitats naturais e em trânsito entre as áreas
verdes.

3.2.3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CONFORMIDADE LEGAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Para assegurar a conformidade legal da gestão de TI, a UFBA observa e aplica um amplo
conjunto de normas e diretrizes estabelecidas ou referenciadas pelo Governo Federal, através
do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital, Secretaria de Governo Digital, órgãos de controle e padrões internacionais para a
manutenção dos serviços de TI, além de obedecer às regras estabelecidas em seus normativos
internos. Dessa forma, evolui continuamente seus padrões referentes ao aprimoramento da
governança digital, segurança da informação, interoperabilidade, dados abertos, acessibilidade,
licitações e fiscalização de contratos.
As metas executadas em 2021 foram definidas em conformidade com o Plano Diretor de TI
(PDTI) da UFBA, que é o documento norteador das ações de TI e que foi elaborado
considerando as boas práticas de governança, planejamento e prestação de serviços de TI,
recomendadas pelos órgãos do Governo Federal.
O PDTI é fruto de atualizações e adequações, necessárias para refletir as constantes
transformações pelas quais a Universidade passa para o cumprimento de sua missão
institucional e refletir também as mudanças tecnológicas e a evolução dos modelos de gestão
da TI. Portanto, a definição dos objetivos estratégicos, metas e ações do PDTI, busca,
principalmente, o alinhamento estratégico entre as ações de TI e o planejamento da instituição
estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

MODELO DE GOVERNANÇA
COMUNICAÇÃO

EM

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO

E

A UFBA tem procurado observar os princípios e objetivos estratégicos definidos pela Estratégia
de Governança Digital (EGD) do Governo Federal na estruturação do seu modelo de
governança de TI, que tem como principal instância o Comitê de Governança Digital (CGD),
criado em 2017. O CGD é um colegiado estratégico, de natureza deliberativa e propositiva, em
caráter permanente, que tem por finalidade deliberar sobre políticas, diretrizes, investimentos e
planos relativos à Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e à Governança Digital que
promovam o alinhamento estratégico dos objetivos de TIC com os objetivos institucionais,
visando à geração de valor para a comunidade.

107

A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), instituída em 2013 como parte da
estrutura organizacional da Reitoria, é o órgão estratégico da Universidade Federal da Bahia
para o planejamento e execução das ações e políticas da área da informática.
Conta também com outros Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho derivados do CGD, como
o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC), responsável pela elaboração
da Política de Segurança da Informação (PoSIC) da universidade, a Comissão de Dados
Abertos, responsável pela elaboração do Plano de Dados Abertos da UFBA (PDA-UFBA), e
um Comitê responsável pelas ações de adequação da UFBA à LGPD. Adota também, com
adaptações, alguns modelos e métodos de governança de TI que trazem boas práticas
consolidadas, maduras e que são adotadas largamente por outras grandes instituições públicas
e privadas, como o SCRUM para gerenciamento ágil dos projetos, o PMBOK, para gestão de
projetos e o ITIL, para gerenciamento da Central de Serviços de TI.
Para o gerenciamento de serviços de TI, estão implantados os seguintes processos: Gestão de
Incidentes e Requisição de Serviços, que visam tratar qualquer tipo de interrupção não
planejada de um serviço de TI, além de solicitações diversas de serviços de TI; de Gestão de
Problemas, que visa a identificar as causas reais dos incidentes de forma a evitar recorrências;
de Gestão da Base de Conhecimento e Catálogo de Serviços, que visa à organização e
manutenção de informações consistentes sobre todos os serviços em produção e disponíveis
para os usuários; de Gestão de Mudança e Liberação, que visa assegurar que as alterações dos
Itens de Configuração dos sistemas e serviços em produção sejam feitas de forma controlada;
de Gestão de Disponibilidade, que monitora a disponibilidade dos recursos de TI para garantir
o cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviços (NMS) estabelecidos; de gestão da Capacidade
e de Configuração, que visa a assegurar que a capacidade de infraestrutura de TI está adequada
para suportar as necessidades do negócio; e de gestão de Segurança da Informação, que visa a
garantir a segurança dos ativos de informação e comunicações.

SISTEMAS E PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
O ano de 2021 foi marcado pela permanência da pandemia de COVID-19 e a manutenção das
medidas de isolamento social em conformidade com as orientações da Organização Mundial de
Saúde, com retorno parcial de atividades presenciais em algumas unidades no final do segundo
semestre.
Nesse contexto, as atividades administrativas e acadêmicas, que continuaram sendo realizadas
de forma remota, se intensificaram em relação ao ano de 2020, exigindo um suporte, cada vez
maior, de ferramentas tecnológicas para viabilizá-las. As ferramentas disponibilizadas para
realização das atividades remotas, bem como os processos, passaram por aperfeiçoamentos que
os tornaram mais robustos e confiáveis, entre os quais destacamos:
•
•
•
•
•
•

Consolidação do novo portal de acesso VPN SSL para usuários;
Atualização tecnológica dos servidores virtuais;
Definição de norma de senhas das contas dos usuários;
Reconfiguração e substituição de servidor de Terminal Service;
Procedimento de Auditoria Interna dos Processos de Governança de TI;
Integração ao barramento nacional de Processo Eletrônico de Tramitação de
Documentos (PEN).
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No ano de 2021, a Central de Serviços teve 31.879 chamados (tickets) abertos e 32.358
chamados (tickets) fechados, como demonstra a figura abaixo, onde podemos observar um
aumento significativo do número de chamados nos meses de início dos semestres letivos.
Figura 3.2.1 – Número de chamadas da Central de Serviços da STI, UFBA, 2021.

Fonte: STI/UFBA, 2021

Desses chamados, a maior parte, como apresentado no gráfico a seguir, foi do tipo Requisição
de Serviços em relação a Incidentes. Isso demonstra que a Central foi muito menos acionada
para tratamento de indisponibilidades de serviços, sendo mais demandada para atendimento a
requisições de serviços dos usuários, o que é desejável.
Figura 3.2.2 – Número de chamadas da Central de Serviços da STI, por tipo, UFBA, 2021.

Fonte: STI/UFBA, 2021

Entre os desafios para a área de tecnologia, destacamos a realização de dois Congressos Virtuais
UFBA, um realizado no primeiro semestre e o outro no segundo semestre. Os dois Congressos
foram realizados de forma totalmente virtual online, a exemplo do primeiro Congresso Virtual
no ano de 2020.
O último Congresso, que comemorou os 75 anos da UFBA, realizado entre os dias 06 e 13 de
dezembro, foi o mais desafiador, pois foi o maior já realizado em número de atividades. Foram
35 salas virtuais e uma equipe composta por mais de 450 pessoas de TI, entre servidores e
monitores voluntários, que suportaram 1.150 mesas ao vivo e 104 mesas gravadas, 165
intervenções artísticas e 2.200 vídeo-pôsteres enviados por estudantes, com utilização de 8
canais diferentes de transmissão no YouTube. Alcançando um total de exibição de 29.100
horas, o Congresso teve 12.890 inscritos e atingiu um público estimado em mais de 55.600
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pessoas somando 149.300 visualizações nos diversos canais. Todo o conteúdo, que foi
transmitido por streaming, está disponível publicamente no canal da TV UFBA. Diante do
grande crescimento do número de atividades em relação aos eventos anteriores, a sua
realização, para ser bem-sucedida, requereu o desenvolvimento de vários scripts para a
automação das diversas tarefas, a exemplo da configuração das lives na plataforma de estúdio
virtual e nos canais de transmissão, da comunicação dos endereços de acesso aos envolvidos,
além do envio dos vídeos submetidos ao canal da TV UFBA.
Outro evento que merece destaque foi a realização do semestre letivo de 2021.2 de 09 de agosto
a 06 de dezembro, com todos os componentes curriculares e extracurriculares de ensino,
pesquisa e extensão no formato digital, através das plataformas disponibilizadas pela
Universidade. As diversas medidas que foram tomadas para adequar os serviços de TI
existentes, orientar a comunidade sobre a utilização dos serviços e oferecer novas ferramentas
necessárias para o suporte tecnológico do SLS 2020, foram utilizadas e suficientes para suportar
esse semestre.
Nas duas figuras abaixo é apresentada a distribuição dos acessos à principal plataforma de
Ensino a Distância/Ambiente Virtual de Aprendizagem em uso na UFBA, implementada
usando o sistema de código aberto Moodle, no período correspondente ao semestre letivo de
2021.2, que teve mais de 3,2 milhões de visitas provenientes de vários países diferentes, em
todos os continentes.
Figura 3.2.3 – Mapa de visitas ao ava.ufba.br, UFBA, 2021.

Fonte: STI/UFBA, 2021
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Figura 3.2.4 – Visão geral das visitas ao ava.ufba.br, UFBA, 2021.

Fonte: STI, 2021

Além das iniciativas elencadas acima, que visaram estruturar a Universidade para suportar as
atividades remotas, outras foram realizadas com vistas a alcançar as metas definidas no PDTI.
Estão listadas a seguir as principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI
por cadeia de valor.
Quadro 3.2.2 – Cadeia de valor, principais iniciativas e resultados na área de TI. UFBA,
2021
Cadeia de
Valor

Principais iniciativas
(Sistemas e Projetos) na área de TI
• Estruturar a oferta de recursos e serviços de
videoconferência na instituição / Manter e
desenvolver
Ambientes
Virtuais
de
Aprendizagem
- Consolidação do serviço em nuvem privada
gratuito para educação do Google Workspace e da
Microsoft for Education.

TIC
Na Educação

• Manter e desenvolver Ambientes Virtuais de
Aprendizagem
- Criação do novo ambiente virtual de
aprendizagem
da
Universidade
de
desenvolvimento humano (adh.ufba.br)
- Criação de todos os cursos dos semestres 2021.1
e 2021.2 e inscrição de todos os docentes em seus
respectivos cursos.
• Manter e desenvolver Ambientes de Repositório
Institucional e Portal de Periódicos
- Atualização do Portal de Periódicos
- Atualização do Repositório Institucional do
DSpace 3.2 para o DSpace 5.7

Principais Resultados

• Ampliação da oferta de serviços digitais
educacionais para realização de aulas online e
compartilhamento de dados
• Infraestrutura mais robusta e escalável,
integrada ao repositório central de usuários e aos
ambientes do GSuite e ConferênciaWEB (Big Blue
Button) para abrigar os treinamentos
• Atualização do Portal de Periódicos corrigindo
erros e bugs da versão anterior e centralizando as
revistas publicadas
• Atualização do Repositório Institucional (RI) de
disseminação da produção acadêmica da
Universidade agregando novas funcionalidades e
corrigindo erros e bugs da versão anterior

111

Cadeia de
Valor

Atualização
tecnológica,
ampliação e
manutenção da
infraestrutura
de
hardware
e
software

Simplificação,
integração e
modernização
dos processos e
sistemas
da
UFBA

Principais iniciativas
(Sistemas e Projetos) na área de TI
• Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura do
Datacenter
- Instaladas 64 novas baterias de 100A nos bancos
de baterias do nobreak de 80KVA
- Instalados 7 nós da infraestrutura de
processamento
e
armazenamento
hiperconvergente da Nutanix
- Adquiridas 1.774 licenças de antivírus
Karspersky com 3 anos de subscrição
- Adquiridos 37 cartuchos de Fita LTO7 (total de
até 555TB de armazenamento)
• Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura da
rede cabeada e rede sem fio
- Instalados 32 novos switches de acesso e 39
novos pontos de acesso (AP)
• Implantar protocolo IPv6 na rede UFBA
- Finalizada implantação em todos os serviços
hospedados no S.O. Linux
• Implantar a solução de SIEM para correlação de
eventos de segurança
- Implantada solução de código aberto OSSIM
para correlação de eventos dos ativos de rede
Implantar os Sistemas Institucionais Integrados de
Gestão – SIG
• Adaptar e Implantar o Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA)
- Realizadas migrações de parte dos dados de
graduação do SIAC para o SIGAA e ajustes no
módulo Stricto Sensu
- Realizada preparação para atender o Diploma
Digital
- Realizada atualização da versão com execução
de teste de cobertura
• Adaptar e Implantar o Sistema Integrado de
Gestão de Recursos Humanos (SIGRH)
- Realizada preparação e implantação do módulo
de Controle de Férias
- Realizada a atualização de versão com execução
de teste de cobertura
- Realizada a adaptação e preparação para a
implantação do módulo de Frequência
- Realizadas melhorias evolutivas no SIGRH
• Consolidar a implantação e utilização do
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração
e Contratos (SIPAC)
- Executada rotina para inativação no sistema de
unidades extintas
- Realizadas melhorias evolutivas no SIPAC
- Realizado mapeamento para leitura de arquivos
de ordem bancária
- Realizada migração dos bens do SIPAT para o
módulo de Patrimônio Móvel para realização do
inventário do exercício
- Iniciado o processo de implantação do SIADS
- Equipe capacitada na LGPD
- Realizada atualização da versão com execução
de teste de cobertura
Sistema de Concursos - SISCON
• Implementação de melhorias para a recepção de
documentação digitalizada dos alunos no
processo de 1ª matrícula na instituição para
atender a Portaria nº 493, de 22/05/2020

Principais Resultados

• Ampliar autonomia do nobreak de 80KVA dos
equipamentos
• Ampliar a capacidade, disponibilidade e
segurança para suportar as demandas das
atividades acadêmicas e administrativas
• Manter a segurança dos servidores e estações de
trabalho
• Aumentar capacidade de realização de
salvaguarda dos arquivos armazenados nos
servidores hospedados no datacenter
• Ampliação e atualização da rede lógica de
campus, com adição de 5 novos switches e
substituição de 27 com defeito
• Ampliação do alcance e qualidade das conexões
com a internet sem fio, com 4 novos AP e
substituição de 35 com defeito
• Adequar a infraestrutura à nova versão do
protocolo de rede IP
• Aumentar a capacidade de, em tempo real,
correlacionar eventos, monitorar ameaças e
responder a incidentes
• Preparação para realizar a emissão do diploma
digital na UFBA
•
Preparação para o uso do SIGAA na
graduação
• Melhorar o uso do sistema de gestão de recursos
humanos pela instituição
• Permitir o controle de férias de forma
concentrada e digital, reduzindo o uso de papel e
de compra de certificados digitais para a marcação
no sistema do governo federal
• Preparação para o uso do sistema de frequência
por toda a UFBA
• Melhorias evolutivas no SIPAC para atender as
demandas das unidades e realizar um saneamento
das unidades que foram extintas
• Preparação do sistema para o uso do módulo de
ordem bancária, consolidando os pagamentos de
GRUs
• Preparação da implantação do módulo de
patrimônio do SIPAC com a migração dos
patrimônios móveis para realização do inventário
do exercício
• Preparação para a integração com o sistema
estruturante do governo federal (SIADS)
• Melhoria no processo de matrícula e
heteroidentificação, com emissão e validação de
documentação de forma eletrônica, agilizando e
simplificando
• Alteração para acomodar as mudanças do
processo de vagas residuais da UFBA
• Melhoria da apresentação da UFBA,
nacionalmente
e
internacionalmente,
principalmente dos cursos de pós-graduação
• Melhoria na tramitação de processos
administrativos da UFBA, na forma digital, com a
ampliação do Processo Eletrônico Nacional (PEN)
• Melhoria na tramitação de processos
administrativos, na forma digital, entre
instituições, através de um barramento de
comunicação
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Cadeia de
Valor

Principais iniciativas
(Sistemas e Projetos) na área de TI
•
Implementação
do
processo
de
heteroidentificação (inscrição, avaliação de vídeo
e fotos, recursos, resultados)
• Realizadas melhorias para atender o novo
modelo de vagas residuais e o aprimoramento da
comunicação SISCON/SIAC

Principais Resultados
• Redução do custo de impressão e fácil acesso aos
dados de processos institucionais

Desenvolver, atualizar e modernizar os sites
• Foram criados/reformulados 95 sites/portais (61
aguardando homologação)
Implantar processo eletrônico de tramitação de
documentos (PEN)
• Colocada em produção a integração ao
barramento
• Cobertura de outros processos do assunto
pagamento, para atender ao decreto 8.539 e à
portaria 1.677 do Processo Eletrônico Nacional na
UFBA

Novas
Tecnologias

• Implantar novo serviço de outsourcing de
impressão
- Novo contrato de serviços de impressão
implantado e em funcionamento nas unidades, em
acordo com as melhores práticas determinadas
pela legislação vigente
• Implantar Cartão de Identificação Digital para a
comunidade UFBA (UFBACard)
- Integração do sistema de gerenciamento do
UFBACard com o sistema local de controle de
pacientes (OdontoWay) na Faculdade de
Odontologia

• Fornecer serviço de impressão departamental
(unidades e órgãos) e de alto volume (EDUFBA)
mantendo qualidade com menor custo possível
• Continuidade da implantação do projeto de
identificação digital, ambiente operacional e
sistemas preparados para oferta de serviços e
implantação dos equipamentos de identificação

Fonte: STI/UFBA, 2021

INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO
O Quadro 3.2.3 abaixo representa a capacidade atualmente instalada na Universidade para cada
categoria de recursos computacionais, considerando os equipamentos instalados no datacenter
da UFBA.
Quadro 3.2.3 – Capacidade instalada por tipo de item, UFBA
Item

Solução

Processamento

Blade

Memória
Armazenamento

Blade
Storages

Processamento

Hiperconvergente

Memória
Armazenamento
Switches
Access Points
Servidores

Hiperconvergente
Hiperconvergente
-------

Capacidade Instalada
10 nós - 20 processadores
– 100 núcleos
2TB
590.7TB
07 nós – 14 processadores
– 144 núcleos
4,42TB
284TB
769
528
385

Capacidade Disponível
(quantidade/percentual)
71%
76,5%
12,4%
77%
77,2%
98,3%¹
83
100
---²

¹ Redução de dados ocupados de 65% (3,4:1). ² Os servidores são virtualizados, por isso somente está demonstrada a capacidade instalada.
Fonte: STI, 2021
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As capacidades disponíveis dos recursos computacionais da Universidade para atender às
demandas de TI aumentaram consideravelmente quando comparadas com o ano anterior. Isso
se deve a investimentos realizados e à adoção de serviços gratuitos em nuvens privadas para
educação e mudanças no gerenciamento do ambiente expurgando dados e serviços que não
estão em uso.
Os recursos de processamento, memória e armazenamento foram ampliados devido à aquisição,
no final do ano de 2020, de 5 nós da Nutanix. A solução foi entregue e instalada no primeiro
trimestre de 2021, ampliando a capacidade instalada e, consequentemente, a capacidade
disponível.
Importante destacar que a solução hiperconvergente possui funcionalidades que permitiram,
nesse momento, devido aos tipos de dados armazenados, triplicar, efetivamente, a capacidade
de armazenamento dos dados. Isso significa que a nova solução, supera a capacidade de
armazenamento utilizada até então com a solução de Storages e com um desempenho
consideravelmente superior.
Ainda no ano de 2021, foram entregues, também no primeiro semestre, 90 Switches e 155
Access Points, adquiridos no final do ano de 2020.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM TIC
Gestão e avaliação de Contratos em TIC
No final do ano de 2020, foi realizado grande investimento em nova solução tecnológica para
a infraestrutura de processamento e armazenamento de dados da Universidade, viabilizado
através do plano de aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação apresentado e
aprovado pelo MEC (TED 9508), com a finalidade de dotar o ambiente atual de infraestrutura
de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade de maior capacidade,
disponibilidade e segurança para suportar as demandas das atividades acadêmicas e
administrativas.
Através da execução do plano foram adquiridos três nós da solução de infraestrutura de
processamento e armazenamento hiperconvergente do modelo NX 8155-G7 da Nutanix,
totalizando 48 núcleos de processamento, 2,3TB de memória e 189TB de discos brutos.
Finalizadas as fases de entrega e preparação, esses equipamentos ficaram disponíveis para uso
em abril de 2021.
Ainda em complemento ao adquirido através do plano citado acima, houve aquisição pela PróReitoria de Pós-graduação (PROPG) no ano de 2021 de dois nós da mesma solução de
infraestrutura hiperconvergente do modelo NX 8155-G7 da Nutanix, totalizando 48 núcleos de
processamento, 768GB de memória e 210TB de discos brutos, que em abril de 2021 ficaram
disponíveis.
Foram entregues, ainda, em janeiro e abril de 2021, respectivamente, 100 Access Points –
pontos de acesso a rede sem fio – (modelo R610 da Ruckus) e 90 switches de acesso (modelo
S5720-28X-LI-AC da Huawei), adquiridos, também, no ano de 2020 através do plano de
aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação apresentado e aprovado pelo MEC
(TED 9508).
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Adicionalmente, foram entregues outros Access Points, adquiridos em 2020 através de projetos
de pesquisa por algumas unidades e pela Administração Central da Universidade, nas seguintes
quantidades: 7 pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC), 7 pela Faculdade de Comunicação
(FACOM), 20 pela Faculdade de Arquitetura e 21 pela Coordenadoria de Material e Patrimônio
(CMP) para utilização por toda a UFBA.
No ano 2021, através de recursos oriundos da FINEP pelo projeto AMPLIATIC – CTINFRA
2010, foram adquiridos dois nós da solução de infraestrutura de processamento e
armazenamento hiperconvergente do modelo NX-8155-G7 do fabricante Nutanix, compostos
por: Processadores Dual Intel Xeon “Cascade Lake” 4214R (2.4GHz) com 48 núcleos, memória
RAM de 1.536GB e 24 discos, sendo 8 do tipo SSD de 3,84TB e 16 do tipo HDD de 12TB.
Esses nós foram incorporados à solução já existente na Universidade, ficando disponíveis para
uso em setembro de 2021.
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3.3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA
3.3.1 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA UFBA
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento no qual estão discriminadas as estimativas
de receitas e a previsão de despesas do Governo, tendo como base as prioridades e metas da
Administração Pública Federal previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
A LOA da Universidade Federal da Bahia, em 2021, dotação inicial, foi de
R$1.686.351.066,00. Desse montante, os valores alocados para custeio da Universidade, de
natureza discricionária, foram R$147.836.660,00, sendo R$127.874.240,00 em Recursos do
Tesouro e R$19.962.420,00 em Receitas Próprias. Os valores de 2020 são R$156.874.022,00
em Recursos do Tesouro e R$23.296.439,00 em Receitas Próprias, representando uma redução
de aproximadamente 18%, conforme ilustrado na Tabela 3.3.1.
Quanto aos Recursos de Capital, em 2021, a dotação registrada na LOA foi de R$4.940.049,00.
Com o veto presidencial, foram anulados da Ação 20RK o montante de R$4.384.037,00,
resultando para o exercício o valor de R$556.012,00.
Tabela 3.3.1 – Quadro valores LOA 2020 e 2021 (Dotação Inicial), UFBA.
2020
Grupo de
despesa
Pessoal e
benefícios
ODC(1)
Discricionárias
Capital
Emendas
Parlamentares
Total

Tesouro

2021

Receita
Própria

Total

Tesouro

Receita
Própria

Total

%
Variação
LOA 2020
x 2021

1.434.089.841

-

1.434.089.841

1.530.145.339

-

1.530.145.339

7%

156.874.022

23.296.439

180.170.461

127.874.240

19.962.420

147.836.660

-18%

6.434.522

2.864.269

9.298.791

4.940.049

2.199.018

7.139.067

-23%

5.890.454

-

5.890.454

1.230.000

-

1.230.000

-79%

1.603.288.839

26.160.708

1.629.449.547

1.664.189.628

22.161.438

1.686.351.066

Fonte: Coordenação de Orçamento/PROPLAN/UFBA.
LOA – Lei Orçamentária Anual. Valores nominais - R$1,00.
(1) ODC - Outras despesas correntes.

Evolução dos valores da LOA, período de 2016 e 2021 (dotação inicial), sem Emendas
Parlamentares, UFBA
A crise econômica que se instalou a partir de 2014 e a necessidade de ajuste fiscal atingiu os
orçamentos das universidades federais, assim como os de outras áreas dos gastos sociais do
governo federal, provocando uma redução progressiva da disponibilidade orçamentária a partir
de 2016 e que se aprofundou e se ampliou em anos recentes.
Tomando‐se o ano de 2016 como indicador, a redução dos valores orçamentários da UFBA
para despesas discricionárias, entre 2016 e 2021, foi da ordem de 34,1% (R$66.736.766,00),
sendo uma redução de 23,4% (R$39.204.772,00) para despesas de custeio e de 98%
(R$27.531.994,00) para despesas de capital, fazendo‐se a comparação em valores nominais.
Isso é tão mais grave quando se avalia que até mesmo o orçamento de 2016 já não era suficiente
para fazer frente às necessidades da expansão REUNI e para recuperar as condições de
funcionamento da Universidade, deterioradas ao longo de vários anos.
116

Figura 3.3.1 – Evolução dos recursos para despesas discricionárias na
LOA, dotação inicial, sem emendas parlamentares, UFBA, 2014-2020

Fonte: Tesouro Gerencial, dados extraídos em 25/01/2022.
Valores nominais em R$1,00, da dotação inicial na LOA, sem alterações.
Preparado pela Coordenação de Orçamento/PROPLAN/UFBA.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Distribuição e análise da execução da LOA 2021 por Ações Orçamentárias, UFBA.
Ao analisar a execução orçamentária da Universidade, verifica-se que 98,9% da dotação
atualizada foi efetivamente empenhada. A dotação atualizada compreende os créditos da LOA
e suas alterações durante o exercício. Destaca-se a Ação 20RK - Funcionamento das Instituições
- que possui recursos oriundos de Fontes do Tesouro e de Recursos Próprios. Os créditos
orçamentários destinados para as Fontes do Tesouro foram no montante de R$70.418.32600.
Desse valor, R$70.405.152,31 foram empenhados, o que corresponde a uma execução de
99,9%. Em relação aos recursos provenientes de emendas parlamentares, foi recebido o
montante de R$280.000,00, tendo sido empenhado R$279.986,43.
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Tabela 3.3.2 - Distribuição dos valores da LOA 2021 por Programas e Ações
Orçamentários, UFBA, 2021
Ação Governo
Sentenças Judiciais Transitadas em
Julgado (Precatórios)
Contribuições a Organismos Internacionais
00OQ
sem Exigência de Programação Específica
Contribuições a Organismos Nacionais
00PW
sem Exigência de Programação Específica
Benefício Especial e demais
00S6
Complementações de Aposentadoria
0005

0181

Aposentadorias e Pensões Civis da União

Benefícios e Pensões Indenizatórias
Decorrentes de Legislação Especial e/ou
Decisões Judiciais
Contribuição da União, de suas Autarquias
e Fundações para o Custeio do Regime de
09HB
Previdência dos Servidores Públicos
Federais
Assistência Médica e Odontológica ao
2004 Servidores Civis, Empregados, Militares e
seus Dependentes
Fomento às Ações de Graduação, Pós20GK
Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Funcionamento de Instituições Federais de
20RK
Ensino Superior
0536

20TP

Ativos Civis da União

Benefícios Obrigatórios aos Servidores
Civis, Empregados, Militares e seus
Dependentes
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxilio216H
Moradia a Agentes Públicos
Assistência ao Estudante de Ensino
4002
Superior
Capacitação de Servidores Públicos
4572 Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação
Reestruturação e Modernização das
8282
Instituições Federais de Ensino Superior
212B

Total

Dotação Inicial
5.886.960,00

Dotação
Atualizada

Despesas
Empenhadas

6.130.154,00

6.130.152,75

9.751,00

17.351,00

15.413,87

146.916,00

124.316,00

121.803,16

1.000,00
643.042.920,00

1.000,00
635.026.490,00

633.485.379,24

26.400,00

26.400,00

147.426.246,00

148.532.950,00

143.498.600,86

10.165.830,00

10.165.830,00

8.987.874,08

7.636.912,00

5.546.912,00

5.542.844,76

97.487.754,00

94.572.919,00

87.546.790,30

691.973.961,00

683.235.769,00

681.693.436,59

31.622.430,00

31.622.430,00

30.229.422,01

25.992,00

46.802,00
28.392.625,00
539.946,00
21.945.021,00

3.600,00
28.392.625,00

28.392.625,00

428.946,00

428.130,94

22.735.021,00

22.734.774,09

1.686.351.066,00 1.666.562.713,00 1.648.833.647,65

LOA – Lei Orçamentária Anual. Valores nominais - R$1,00.
Fonte: Coordenação de Orçamento/PROPLAN/UFBA

Execução Orçamentária da UFBA, todas as fontes, por Grupo e Elemento de Despesa,
2021
A Tabela 3.3.3 demonstra os valores empenhados, liquidados, pagos e restos a pagar não
processados, de todas as fontes, inscritos no exercício 2021 por grupo e elemento da despesa.
Esses valores incluem as despesas fixadas no Orçamento da UFBA, bem como, recursos
recebidos descentralizados através de termos de execução descentralizadas, termos de
cooperação e convênios, celebrados outros Órgãos da Administração Pública, incluindo os
repasses do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para o Complexo Hospitalar de Saúde (CHS).
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Tabela 3.3.3 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (todas as fontes), 2021, UFBA.
Grupos de Despesa
Empenhada
1. Despesas de
2021
2020
Pessoal
Vencimento
e
741.475.881,59 728.439.751,39
Vantagens Fixas
Aposent.RPPS
519.506.128,50 528.171.229,21
Remun Reforma
Demais elementos
313.287.446,21 299.615.996,26
do grupo
3. Outras Despesas Correntes
39- Outros Serviços
177.138.881,68 161.845.566,18
Terceiros PJ
30-Material
43.424.834,30
29.819.821,24
Consumo
37-Locação de mão
36.149.571,24
41.104.509,80
de Obra
92-Despesas
Exercícios
33.615.944,80
58.963.570,31
Anteriores
Demais elementos
104.694.884,90 105.673.476,10
do grupo
Grupos de Despesa
4. Investimentos
40- Serv. de Tec. da
Inf. e Com. – PJ
51-Obras
e
Instalações
52- Equip. Material
Permanente
92-Despesas
Exercícios
Anteriores

Empenhada

DESPESAS CORRENTES
Liquidada

RP não processados

Valores Pagos

2021

2020

2021

2020

2021

2020

741.475.881,59

728.439.751,39

0

0

677.959.683,74

666.219.768,46

519.506.128,50

528.171.229,21

0

0

486.419.867,38

494.988.013,33

313.287.446,21

299.615.996,26

0

0

301.563.076,86

289.694.954,61

153.529.252,56

144.527.537,10

23.609.629,12

17.318.029,08

151.614.088,30

142.764.206,31

40.187.330,04

25.775.079,79

3.237.504,26

4.044.741,45

39.229.021,34

25.322.571,05

29.125.842,67

32.676.811,21

7.023.728,57

8.427.698,59

28.298.784,66

30.948.633,34

33.475.132,02

58.453.289,37

140.812,78

510.280,94

33.461.355,25

57.079.518,12

102.969.258,45

104.083.343,09

1.725.626,45

1.590.133,01

97.734.413,71

97.463.999,28

DESPESAS DE CAPITAL
Liquidada
2021
2020

RP não Processados
2021
2020

Valores Pagos
2021
2020

2021

2020

158.113,00

29.800,00

0

15.800,00

158.113,00

14.000,00

0

15.800,00

1.100.144,21

3.657.835,34

212.740,45

617.986,89

887.403,76

3.039.848,45

210.120,45

617.986,89

5.759.047,20

11.442.978,13

504.658,95

2.890.912,22

5.254.388,25

8.552.065,91

224.080,08

2.661.907,32

84.065,27

0,00

14.293,00

0,00

69.772,27

0,00

14.293,00

0,00

Fonte: Dados extraídos do Tesouro Gerencial/ME, Coordenação de Orçamento/PROPLAN/UFBA
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Realização das Receitas Próprias
As receitas próprias são recursos arrecadados pela Universidade através da prestação de
serviços de estudos e pesquisas, cursos de Extensão e Pós-Graduação, consultorias, aluguéis de
espaços físicos, das taxas administrativas com expedição de documentos, inscrições em
processos seletivos e outras atividades desenvolvidas pela Instituição.
Em 2021, a arrecadação da Universidade foi no montante de R$15.204.621,24, correspondendo
a 68,6% do valor previsto para o ano. A continuidade da pandemia do COVID-19, em 2021,
gerou impactos na arrecadação da Universidade com a permanência do fechamento das
Unidades devido as ações de enfretamento da pandemia e a manutenção da suspensão das
atividades presenciais.
Tabela 3.3.4 - Análise da Evolução da Receita (26232), UFBA.
2021
Fonte
SOF

Natureza da Receita

Aluguéis e Arrendamentos

250

Serviços Administrativos e
Comerciais
Inscrições em Concursos e
Processos Seletivos
Multas e Juros Previstos em
Contratos
Outras Receitas

263
280
296
Total

Alienação de Bens Móveis e
Semoventes
Remuneração de Depósitos
Bancários
Transferências de Instituições
Privadas

Previsão
Atualizada
da Receita

Receita
Arrecadada(1)

2020
Previsão
Receita
Atualizada
Arrecadada
da Receita

2.475.770,00

1.120.026,37

2.795.709,00

1.233.861,43

19.254.841,00

13.551.458,19

21.140.589,00

11.068.701,93

424.544,00

498.930,00

2.028.230,00

403.845,00

1.501,17

173.154,00

6.205,01

5.385,66

12.501,00

20.920,40

3.876,00

175.250,00
2.407,00

22.161.438,00

5.777,97

10.525,00

4.279,27

21.541,88
15.204.621,24

26.160.708,00

12.913.063,04

Fonte: Dados extraídos do Tesouro Gerencial/ME, Coordenação de Orçamento/PROPLAN/UFBA
Nota: (1) Para fins de apuração da Receita Arrecadada não são considerados os ingressos oriundos de restituição de exercícios anteriores
de fontes primárias.

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Em 2021, a Universidade Federal da Bahia recebeu R$49.029.938,31 de descentralizações de
diversos Órgãos. São recursos transferidos por Órgãos através de Termos de Execução
Descentralizada (TED), Termos de Cooperação, Convênios e outros instrumentos congêneres,
que foram utilizados com custeio.
Esses recursos são direcionados para a realização de pesquisas, atividades de extensão,
atividades de pós-graduação, publicação de artigos, revistas, livros, permanência de alunos
estrangeiros da UFBA, dentre outros eventos da área acadêmica e, também, àquelas destinadas
para a melhoria da estrutura física do Órgão beneficiado pelas descentralizações.
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Tabela 3.3.5 - Destaques recebidos em 2021, por Órgão, UFBA
Unidade Orçamentária / Órgão

14000
20411
25000
26000
26236
26262
26291
26292
26298
26351
26404
26406
26421
26430
26448
36000
36201

JUSTICA ELEITORAL
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
MINISTERIO DA ECONOMIA
MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
MINISTERIO DA SAUDE
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
TOTAL

GND

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VALOR

597.876,20
56.000,00
40.000,00
32.501.901,51
701,29
180,00
4.031.150,20
3.082,40
393.074,73
10.464,22
41.376,00
229.000,00
1.711,66
240.000,00
745,39
10.092.990,00
52.320,00
49.029.938,31

Fonte: Dados extraídos do Tesouro Gerencial/ME, Coordenação de Orçamento/PROPLAN/UFBA

3.3.2 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
Base legal e normativa
As Demonstrações Contábeis da UFBA são elaboradas em consonância com os dispositivos da
Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei
Complementar nº 101/2000 (LRF). Abrangem também as NBCASP (Resoluções do Conselho
Federal de Contabilidade): NBC TSP (Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 01 a 21; NBC T 16.7
e NBC T 16.11)9; as instruções do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP), 8ª edição; a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP) (Portaria STN nº 700/2014), bem como o Manual SIAFI, que contém orientações e
procedimentos específicos por assunto (macrofunções).
As NBC TSP citadas acima guardam correlação com as International Public Sector Accounting
Standards – IPSAS, tendo em vista que o Brasil é um dos países signatários da convergência
às normas internacionais.
As DC consolidam as informações de todas as unidades gestoras vinculadas à UFBA e foram
elaboradas a partir das informações constantes no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI), principal instrumento utilizado para registro,
acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo
Federal.
O objetivo principal das demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos usuários,
informações sobre a situação econômico-financeira da entidade, quais sejam: a sua situação
9

Informações disponíveis em: http://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-dosetor-publico/
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patrimonial, o seu desempenho e os seus fluxos de caixa, em determinado período ou
exercício financeiro. As DC listadas abaixo são acompanhadas de suas respectivas Notas
Explicativas (NE) disponíveis nos sítios www.proplan.ufba.br/documentacaolegislacao/relatorios-gestao ou www.transparencia.ufba.br/orcamento-contabilidade-efinancas, para consultas a dados mais detalhados, inclusive teórico-conceituais, não obstante
o que se apresenta a seguir nesta subseção, onde levou-se em consideração a relevância dos
assuntos, conforme diretrizes adotadas para elaboração deste Relatório.
I. Balanço Patrimonial (BP);
II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
III. Balanço Orçamentário (BO);
IV. Balanço Financeiro (BF); e
V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
Principais Critérios e Práticas Contábeis
A estrutura do orçamento público federal é estabelecida pelo Manual Técnico de Orçamento,
elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (atual Ministério da Economia).
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA que dispõe sobre a previsão da receita e a
fixação da despesa, no âmbito da União, compreende três orçamentos, quais sejam: a) o
orçamento fiscal; b) o orçamento da Seguridade Social; e c) o orçamento de investimento das
empresas estatais independentes, isto é, aquelas que não dependem de recursos do orçamento
fiscal e da seguridade social para a manutenção das suas atividades.
Todos os entes federativos elaboram seu próprio orçamento (estados, distrito federal e
municípios) e, da mesma forma, a União. Para fins de consolidação das contas públicas,
critérios econômicos, contábeis, fiscais, orçamentários, entre outros, os recursos do ente
União compreendem o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS.
Consolidação das Demonstrações Contábeis
A União, administração centralizada do Governo Federal, adota a metodologia de
Consolidação das Demonstrações Contábeis, no momento da escrituração contábil, por meio
dos critérios de compensação e de exclusão de itens das demonstrações que compensam ou
eliminam, respectivamente, as transações realizadas entre as entidades que compõem o
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - OFSS, ente econômico denominado União, do
qual a Universidade Federal da Bahia, órgão vinculado ao Ministério da Educação, faz parte.
No Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, essas operações são realizadas a
partir da identificação das contas contábeis que possuem o quinto nível igual a [2] – Intra OFSS. As regras de compensação são aplicadas às demonstrações: BP; BF; DVP; e DFC.
Em relação à consolidação do BF e da DFC, faz-se necessário um especial destaque em
relação aos saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa quando comparados os saldos dessas
demonstrações com os apresentados no BP. Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa do
BF e da DFC são apresentados sem consolidação, enquanto que no BP ocorre a apresentação
do valor consolidado, isto é, com a compensação entre ativos e passivos de quinto nível 2 –
Intra. Isso decorre da dificuldade de segregação dos fluxos exibidos no BF e na DFC, em
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relação às operações de natureza “Intra”, visto que a lógica de consolidação do modelo
PCASP é de saldo de contas e não de fluxos financeiros.
Ajustes de Exercícios Anteriores
Há que se ressaltar também a prática contábil utilizada que se denomina Ajustes de Exercícios
Anteriores. Esses ajustes compõem a linha de Resultados Acumulados do BP (também
composta pelo Resultado do Exercício e pelos Resultados de Exercícios Anteriores), que
recebem registros tanto positivos quanto diminutivos que afetam diretamente o Patrimônio
Líquido do órgão, isto é, sem transitar pelas contas de resultado, por se referirem a exercícios
encerrados. Cabe destacar que as contas de Ajustes de Exercícios Anteriores têm a finalidade
de registrar os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a
exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.
Restos a Pagar
De acordo com a Lei nº 4.320/1964, os Restos a Pagar correspondem às despesas empenhadas,
mas que não foram pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro correspondente, por não
ter havido a entrega, em tempo hábil, dos produtos adquiridos ou da prestação dos serviços.
No encerramento de cada exercício financeiro, essas despesas devem ser registradas
contabilmente como obrigações a pagar no exercício seguinte (“resíduos passivos”) e serão
financiadas à conta de recursos arrecadados durante o exercício financeiro em que ocorreu a
emissão do empenho. (http://portal.tcu.gov.br/).
Portanto, Restos a Pagar, referem-se a dívidas resultantes de compromissos gerados em
exercícios financeiros anteriores àquele em que deveria ocorrer o pagamento.

DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS E FINANCEIRAS
RELEVANTES
A UFBA é órgão integrante da Administração Pública Federal e por essa razão, conforme
mencionado anteriormente, segue a normativa da Secretaria do Tesouro Nacional e da
Secretaria de Orçamento Federal no que se refere a Orçamento, Contabilidade e Finanças
Públicas. O desempenho e evolução das contas de natureza patrimonial, portanto, estão
evidenciadas nas demonstrações contábeis e notas explicativas respectivas, emitidas pela
UFBA, por meio de seu órgão técnico. Vejamos a seguir, as principais contas que descrevem
esse desempenho, não obstante as referidas demonstrações e notas explicativas estarem
disponíveis, integralmente, na forma de Apêndice I deste Relatório para leitura. Para cada
assunto mencionado na subseção deste relatório há correspondência de “nota” nas Notas
Explicativas do Apêndice I.

BALANÇO FINANCEIRO
Demonstrativo exigido pela Lei nº 4.320/1964 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº
101/2000).
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Tabela 3.3.6 – Caixa UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

2021

AV (%)

2020

AV (%)

Saldo do exercício anterior

135.299.147,77

100,00 148.767.400,17

Saldo para o exercício seguinte

134.155.859,86

135.299.147,77

-0,85

-1.143.287,91

-13.468.252,44

91,51

Geração de caixa

100,00

AH (%)
-9,05

Fonte: SIAFI 2021.

O Balanço Financeiro demonstra redução de caixa no 4º trimestre de 2021 e no 4º trimestre de
2020. A Universidade Federal da Bahia reduziu o seu caixa no 4º trimestre/2021 no valor de R$
1.143.287,91, espelhando um aumento comparativo com a base de 2020 em 91,51%, retratando
uma alta nos comparativos, indicando, apesar da desaceleração, houve descapitalização
continuada de caixa na Universidade. A instituição realizou contingenciamento de gastos
(mencionado na tabela 33 da DVP), fruto de planejamento estratégico e da redução das
atividades administrativas e acadêmicas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19; esses
atos de contingenciamento e controle de caixa reduziram do endividamento de curto prazo
Ingressos e Dispêndios
Tabela 3.3.7 – Ingressos (Balanço Financeiro). UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

Recebimentos extraorçamentários
Inscrição dos restos a pagar
processados
Inscrição dos restos a pagar não
processados
Outros

2021

AV (%)

2020

AV (%)

AH (%)

165.172.628,50

100,00

164.619.399,49

100,00

0,34

117.559.179,67

71,17

117.490.377,82

71,37

0,06

42.106.978,46

25,49

43,496797,43

26,42

-3,20

5.506.470,37

3,33

3.632.224,14

2,21

51,60

Fonte: SIAFI 2021.

O aumento das receitas extraorçamentárias foi de R$ 553.229,01 no comparativo com 2020;
esse valor foi irrelevante do ponto de vista financeiro, porém influencia o fluxo de caixa na
retenção de recursos financeiros no limite de saque, visto que a composição desta rubrica é de
restos a pagar. As transferências recebidas sofreram uma significativa redução no comparativo
2021/2020, na ordem de R$ 46.349.262,72; em contrapartida, percebe-se uma redução
significativa também nas transferências concedidas R$ 45.059.476,64. Tal fato se deu em
função de que em 2021 não houve transferências financeiras para a Maternidade Climério de
Oliveira e Hospital Universitário Professor Edgard Santos, para o pagamento de RP, visto serem
recursos da saúde, administrados pela EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares,
por força de contrato de gestão plena a partir de 2020. Ainda assim houve redução nas
transferências recebidas no valor de R$ 1.289.786,09.
No âmbito das receitas próprias (receitas orçamentárias) a UFBA conseguiu evoluir a
arrecadação em 17,93% sendo o ano de 2021 mais promissor que o ano de 2020 devido a
vacinação da população e a captação de recursos mediante termos de (Ver tabelas 24 e 25 da
DVP).
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Tabela 3.3.8 – Dispêndios (Balanço Financeiro). UFBA, 2020-2021
R$1,00

2021
Pagamentos extraorçamentárias
Pagamento dos restos a pagar
processados
Pagamento dos restos a pagar não
processados
Outros

160,177.465,89
117.171.547,76

AV (%)

2020

AV (%)

AH (%)

100,00 169.606.271,68

100,00

-5,56

117.765028,02.

69,43

-0,50

38,648.352,45

22,79

-14,06

2,22

-40,47

73,15

33.212.883,42

20,74

2.240.583,69

1,40

3.764.085,42

Fonte: SIAFI 2021.

As despesas orçamentárias foram impactadas em 0,39% no comparativo com o exercício de
2020, desembolsando do caixa a quantia de R$ 7.630.408,94, sendo que o maior aumento
ocorreu nas despesas ordinárias – trata-se de um processo de alocação livre entre a origem e a
aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. O aumento das despesas
orçamentárias demonstra que a entidade já no exercício de 2021, estava aumentando os seus
gastos, principalmente para fazer frente à inflação do período, que se configurou em 10,06%
(IPCA/IBGE). Porém, o fato inequívoco que espelha o esforço da administração na contenção
de gastos (mencionado no 1º parágrafo tabela 7 - BF) reflete-se nos pagamentos
extraorçamentários que sofreram redução de 10,29%, esses pagamentos são oriundos do
exercício anterior (2020) que tecnicamente sofreram menos com o efeito inflacionário que os
pagamentos orçamentários, os do exercício de 2021. Os esforços da Universidade em equilibrar
o caixa se torna cada vez mais difícil, principalmente pelos desafios inflacionários. Portanto,
com o fluxo de caixa cada vez menor e constante de transferências financeiras recebidas,
impacta de forma a manter a Universidade numa tentativa incessante de buscar o equilíbrio
financeiro para situar-se num patamar sustentável.
O índice de liquidez corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante) indica a capacidade de
pagamento da entidade no curto prazo, apresentando um índice de 0,84 (R$
299.870.709,55/357.640.223,87), o que demonstra disponibilidade insuficiente para quitar as
obrigações de curto prazo. Portanto, para o exercício de 2022 a UFBA deverá equacionar
através do aumento de ingressos de recursos ou implementar mais ainda o contingenciamento
dos dispêndios. Em comparação com o 3º trimestre de 2021 esse índice aumentou de 0,71 para
0,88 demonstrando uma melhora no fluxo, porém, com redução sistemática do saldo de caixa
com diminuição efetiva de R$1.143.287,91 neste exercício.
BALANÇO PATRIMONIAL
Créditos a Curto Prazo
Composto de diversas contas, o grupo de Créditos a Curto Prazo representa 0,54% do ativo e
sofreu um aumento relevante de 18%. Pode-se afirmar que este aditamento é reflexo, em
especial, dos acréscimos ocorridos nas contas de salário e ordenados pagos antecipadamente,
adiantamentos concedidos a pessoal e adiantamento de férias. Ou seja, no geral, é possível
afirmar que a variação possui relação direta com valores de pessoal.
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Tabela 3.3.9 – Créditos a Curto Prazo. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

31/12/2021
22.464.021,88

Créditos a Curto Prazo

31/12/2020
18.992.949,05

AH (%)
18,00

Fonte: SIAFI 2021 e 2020.

VPD pagas antecipadamente
O grupo das Variações Patrimoniais Diminutivas pagas antecipadamente abarca
benefícios/serviços que, embora já pagos, serão usufruídos futuramente no período do curto
prazo, podendo ser estendidas ao longo prazo.
Tabela 3.3.10 – VPD pagas antecipadamente. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

31/12/2021
231.972,25

VPD Pagas Antecipadamente

31/12/2020
41.941,53

AH (%)
453,08

Fonte: SIAFI 2021 e 2020.

Depreende-se das análises que houve uma variação significativa de 453,08% neste grupo. Esse
valor, de modo consonante com a natureza dessa espécie de despesa (antecipada), é diluído
gradativamente durante e após o exercício, dependendo da sua abrangência. Compõe-se de
aluguéis, assinaturas e anuidades. Neste exercício, houve a aquisição de diversos itens dessa
natureza, destacando-se a do software ADOBE CRIATIVE, a da assinatura da biblioteca digital
VLEX BRAZIL PREMIUM e a do software de ANTIVÍRUS, que foram responsáveis pelo
aumento expressivo do montante desse grupo de despesa. Nesse contexto, ressalta-se que o
somatório dos saldos das três aquisições supracitadas corresponde a 81,33% do valor total.
Estoques
Os normativos NBC T 19.20, Resolução CFC nº 1.170/2009 e CPC 16 no intuito de
estabelecerem tratamento contábil para o estoque, definem que este compreende, também, os
materiais ou matérias-primas aguardando a sua utilização. O estoque é avaliado pelo seu valor
de custo médio e reconhecido no resultado quando da sua utilização ou baixa. Observa-se nesse
grupo que houve um aumento de 39,97% impulsionado majoritariamente por aquisições de
material hospitalar, material farmacológico e material químico. Importa destacar que tais
compras se relacionam em parte com a necessidade de obtenção de materiais para o
enfrentamento da pandemia da COVID-19. Do total mantido atualmente em estoque, 99,00%
estão no Complexo Hospitalar e de Saúde e 1,00% nas outras unidades da UFBA.
Tabela 3.3.11 – Estoque. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

Estoque
Almoxarifado e outros estoques

31/12/2021
143.018.855,56

31/12/2020
AH (%)
102.180.139,85
39,97

AV (%)
3,44

Fonte: SIAFI 2021 e 2020.

Imobilizado
Em 31/12/2021, a UFBA apresentou o montante de R$3.853.823.108,28 para o Imobilizado.
Desse modo, é possível dizer que ocorreu uma alteração de 10,45% nesse grupo quando
comparado ao período base (31/12/2020). Na tabela a seguir é detalhada a sua composição:
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Tabela 3.3.12 – Imobilizado – Composição. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

31/12/2021
Bens Móveis
(+) Valor Bruto Contábil
(-) Depreciação/ Acumulada de Bens Móveis
Bens Imóveis
(+) Valor Bruto Contábil
(-) Depr./Amortização Acumulada de Bens Imóveis
Total

31/12/2020

AH (%)

406.455.720,00
(30.102.542,93)

399.087.213,95
(30.078.781,52)

1,85
0,08

3.486.245.017,36
(8.775.086,15)
3.853.823.108,28

3.128.875.347,05
(8.545.251,76)
3.489.338.527,72

11,42
2,69
10,45

Fonte: SIAFI 2021 e SIAFI 2020.

A tabela a seguir demonstra a composição dos bens por grupos de contas.
Tabela 3.3.13 – Bens Móveis – Composição. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Móveis e Utensílios
Material Cultural, Educacional e de Comunicação
Veículos
Peças e Conjuntos de Reposição
Bens Móveis em Andamento
Semoventes e Equipamentos de Montaria
Demais Bens Móveis
Depreciação / Amortização Acumulada
Total

31/12/2021
168.302.578,99
80.624.506,14
78.225.797,64
36.138.723,41
11.668.179,44
4.450,00
316.401,55
92.047,04
31.083.035,79
(30.102.542,93)
376.353.177,07

31/12/2020
163.000.569,00
75.264.077,61
77.402.277,89
35.692.863,26
11.482.143,52
4.450,00
316.401,55
92.047,04
35.832.384,08
(30.078.781,52)
369.008.432,43

AH (%)
3,25
7,12
1,06
1,25
1,62
(13,25)
0,08
1,99

Fonte: Tesouro Gerencial 2021.

A tabela acima mostra que as contas mais relevantes desse grupo são as de “máquinas,
aparelhos, equipamentos e ferramentas”, “bens de informática” e “móveis e utensílios”,
perfazendo 80,49% dos bens móveis (considerando os valores brutos, sem perda econômica).
Ressalta-se, no entanto, que dessas, aquela que se refere a bens de informática apresentou a
variação mais relevante no período analisado (7,12%). O crescimento é devido, em sua maioria,
à compra de servidores de rede de hiperconvergência. Conforme e-mail recebido da
Superintendência de Tecnologia da Informação em 25/10/2021, essa aquisição era um projeto
de reestruturação já previsto e que se tornou mais necessário diante do contexto que a pandemia
da COVID-19 impôs. Isso porque a maioria das atividades da Universidade passaram a serem
realizadas de forma remota exigindo mais dos recursos computacionais.
A redução na conta de “demais bens móveis” decorre de reclassificações, no geral de doações,
e baixas realizadas no HUPES- Hospital Universitário Prof. Edgard Santos. Quanto ao valor
remanescente alocado na UG 153038 (UFBA), o Núcleo de Registro Contábil da Coordenação
de Contabilidade informou que foram realizadas análises e entregue o levantamento de tais itens
por meio do processo 23066.010023/2020-15 ao setor responsável para seja indicada a situação
atual e a destinação dos bens. Então, a posteriori, procederão às providências necessárias.
Os Bens Imóveis da UFBA em 31/12/2021 totalizaram R$3.477.469.931,21 classificados em
vários grupos, conforme demonstrado na tabela a seguir.
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Tabela 3.3.14 - Bens Imóveis – Composição. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

Bens de Uso Especial
Bens Imóveis em Andamento
Instalações
Depreciação / Amortização Acumulada
Total

31/12/2021
31/12/2020
3.291.908.865,11 2.937.185.159,07
181.920.451,16
184.039.265,11
9.769.736,82
10.296.887,14
(8.545.251,76)
(8.775.086,15)
3.477.469.931,21 3.120.330.095,29

AH¹ (%)
12,08
1,16
5,40
2,69
11,45

Fonte: Tesouro Gerencial, 2021
¹ AH = Análise horizontal.

De acordo com os números apresentados no Balanço Patrimonial, os bens de uso especial
constituem a parcela quantitativamente mais significativa dos bens imóveis, conforme tabela
acima. Em 31/12/2021, a destacada conta perfez o montante de R$3.291.908.865,11. Esse
montante representa aproximadamente 94,66% da conta sintética a qual pertence. O incremento
de 12,08% advém de reavaliações de imóveis realizadas no sistema SPIUnet.
Na conta de bens imóveis em andamento houve crescimento de 1,16% decorrente, entre outros,
da obra de construção do Centro Interdisciplinar da Energia, Ambiente e Química-CIENAM,
Laboratório de preparação e análise de amostra do Instituto de Geociências da UFBA, obra
ponto de distribuição de refeições do Canela e ampliação da Escola de Dança e segunda etapa
do anexo da Faculdade de Arquitetura.
Ressalta-se que há nessa conta saldo de R$2.591.360,32 na UG 153040 (HUPES), referente a,
entre outros: construção da passarela de integração ao ambulatório - contrato 03/18 firmado
com a empresa RMA Atividades Construtivas EIRELI (CNPJ 10671168/0001-82) e reforma
das enfermarias para implantação do hospital-dia e serviços de endoscopia, por meio da
empresa Multiplan Engenharia e Construções LTDA (CNPJ 06309174/0001-17). Os setores de
contabilidade e engenharia da referida UG informaram através de e-mail (datado de janeiro e
abril de 2021) que neste valor constam obras já concluídas a citar: as supracitadas obras de
construção de rampa acesso ao Ambulatório Central e obra no setor de endoscopia, além de
outras como a obra do hospital-dia. Ademais, consubstanciados nas informações fornecidas
pelos setores de Contabilidade e de Engenharia do HUPES, pode-se afirmar que apenas a obra
no Centro Cirúrgico segue em andamento. Entretanto, não foi disponibilizado até o momento o
termo de conclusão das obras para que sejam realizados os ajustes contábeis.
Há também R$1.704.589,13 na UG 150223 (Maternidade Climério de Oliveira-MCO) referente
a obra de reforma, ampliação e manutenção da unidade. Entretanto, não há movimentações
nessa conta da referida UG desde dezembro/2020. Em 29/07/2021 e-mail do Setor de
Orçamento, Finanças e Contabilidade – SOFC da MCO informa que a obra da maternidade
supracitada foi concluída, entretanto havia pendente a quitação de uma nota fiscal. Deste modo,
o termo provisório de recebimento da obra estava realizado, porém o definitivo encontrava-se
pendente.
O item Depreciação/Amortização Acumulada mostra acréscimo de 2,69% referente a
depreciação, cujos lançamentos são efetuados pela CCCONT/STN a partir de planilha enviada
pela SPU (Secretaria de Patrimônio da União). Os imóveis de uso educacional mais relevantes
na composição do patrimônio imobiliário são constituídos de fazendas, museus e hospitais.
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Tabela 3.3.15 - Bens de Uso Especial – Composição. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

Fazendas, Parques e Reservas
Terrenos, Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Imóveis Residenciais e Comerciais
Outros Bens Imóveis de Uso Especial (Hospitais e
Museus)
Total

31/12/2021
18.570.636,31
185.678.479,94
2.470.187.579,44
47.645.463,36

31/12/2020
16.749.178,29
175.411.425,99
2.208.917.732,19
42.611.804,64

AH (%)
10,87
5,85
11,83
11,81

569.826.706,06

493.495.017,96

15,47

3.291.908.865,11

2.937.185.159,07

12,08

Fonte: Tesouro Gerencial 2021.

Na Universidade Federal da Bahia os imóveis são reavaliados quando do vencimento do prazo
de validade das avaliações, atualizadas as informações relativas a aumento/diminuição da área
construída, alteração do padrão construtivo e/ou verificada a deterioração da edificação.
Os valores referentes ao m² de terrenos de propriedade da UFBA, localizados em municípios do
interior do Estado da Bahia, são estimados a partir de consulta ao setor imobiliário,
considerando-se a tendência do mercado para assentamentos urbanos, assim como para as
atividades agropecuárias nos imóveis da zona rural.
Valores referentes ao m² de área construída correspondem ao CUB (Custos Unitários Básicos
de Construção), fornecidos pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia SINDUSCON/BA.
De acordo com as informações fornecidas e os cálculos elaborados, o Inventário Anual dos Bens
Imóveis da Universidade Federal da Bahia identifica os terrenos e benfeitorias, sua localização,
áreas, situação cartorial, assim como os respectivos valores imobiliários e apresenta o valor
global em reais (R$). (Informações concedidas através de e-mail, pela SUMAI - UFBA, no dia
19/01/2018).
O procedimento de Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment não está sendo
realizado.
Quanto à depreciação dos bens móveis, não está sendo realizada em função de inconsistência
apresentada pelo SIPAT (Sistema de Patrimônio) da Instituição e, de acordo com o setor
responsável, algumas medidas estão sendo tomadas para regularização.
A Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014, dispõe sobre procedimentos e requisitos gerais para
mensuração, atualização, reavaliação e depreciação dos bens imóveis da União, autarquias e
fundações públicas federais, controlados pelo SPIUnet – que é o sistema de cadastro e controle
de imóveis da União e de terceiros utilizados pelos Órgãos Federais, que mantém atualizado o
valor patrimonial dos imóveis. O sistema é interligado ao SIAFI para o reconhecimento contábil
das adições, baixas e transferências.
O valor depreciado dos bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais é
apurado mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão.
Em tempo, reafirma-se que as variações ocorridas neste grupo são decorrentes justamente das
reavaliações realizadas com vinculação ao sistema SPIUnet.
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Intangíveis
Os chamados bens intangíveis são aqueles sem existência física, classificados como direitos de
exploração, marcas, patentes, software e fundo de comércio. O seu reconhecimento contábil
deve ser realizado quando forem prováveis os benefícios econômicos futuros esperados e o custo
do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. Lei 11.638/2007 e Macrofunção 020345 –
Manual SIAFI.
Observa-se que na Universidade Federal da Bahia não vem sendo realizada a amortização dos
bens intangíveis, compostos apenas de softwares.
Tabela 3.3.16 - Bens Intangíveis – Composição. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

31/12/2021
Software com vida útil definida – Universidade Federal
da Bahia
Software com vida útil definida – Complexo Hospitalar
de Saúde
Software com vida útil definida – Maternidade
Climério de Oliveira
Software com vida útil indefinida – Universidade
Federal da Bahia
Total

31/12/2020

AH (%)

3.376.659,12

3.376.659,12

-

38.808,17

38.808,17

-

2.480,00

2.480,00

-

164.380,72

150.380,72

9,31

3.582.328,01

3.568.328,01

-

Fonte: Tesouro Gerencial 2021.

Neste exercício, houve alteração apenas na conta software com vida útil indefinida. O
incremento de 9,31% foi resultante da aquisição do software Academic Research CFD
Technical. O maior volume de bens desse tipo encontra-se na conta de software com vida útil
definida.
Fornecedores e Contas a Pagar
Observa-se uma redução geral de 4,46%, no nível de endividamento de curto prazo (passivo
circulante), em relação a 31/12/2020. A conta de fornecedores e contas a pagar de curto prazo
sofreu um decréscimo de 21,61%, apresentando em 31/12/2021 um montante de R$
42.228.295,93 (quarenta e dois milhões, duzentos e vinte e oito mil e duzentos e noventa e cinco
reais e noventa e três centavos). Desse montante, o valor de R$ 37.758.091,41 (trinta e sete
milhões, setecentos e cinquenta e oito mil e noventa e um reais e quarenta e um centavos)
constitui obrigação com um único credor, perfazendo 89,41% do endividamento da
Universidade com fornecedores e contas a pagar classificados no curto prazo.
A seguir, apresenta-se a tabela com fornecedores no grupo circulante.
Tabela 3.3.17 – Fornecedores e Contas a Pagar. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

Circulante
Fornecedores

31/12/2021
341.706.348,53
42.228.295,93

31/12/2020
357.640.223,87
53.868.688,64

AH (%)
(4,46)
(21,61)

Fonte: SIAFI 2021 e 2020.

Todo o passivo constituído de obrigações com fornecedores é de curto prazo, representando,
em análise vertical, 1,02% do total das obrigações.
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A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão – FAPEX é o credor que representa o percentual
de 89,41% do total da conta de fornecedores e contas a pagar. Ressalta-se que 98,17% desse
montante são obrigações contraídas pelo Complexo Hospitalar e de Saúde – CHS. Além disso,
verifica-se que das obrigações com esse credor, R$36.475.696,68 (trinta e seis milhões,
quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)
referem-se a reconhecimento de passivo, que são despesas registradas com insuficiência de
créditos orçamentários. Importa ainda destacar que o reconhecimento contábil dessas operações
tem amparo na Lei Complementar nº 101/2000, inciso II e art. 50, na Lei 4.320/1964 em seu
art. 2º, processo TC-026.069/2008-4, no Acórdão nº158/2012-TCU em seu item 8.2 e no
Manual SIAFI em seu capítulo 020000 – Seção 021100 – assunto 021140.
A tabela seguinte apresenta a composição do endividamento com os fornecedores por Unidade
Gestora, com intuito de melhor qualificar o passivo do Órgão.
Tabela 3.3.18 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Unidade Gestora Contratante.
UFBA, 2021
R$ 1,00

Unidade Gestora
Complexo Hospitalar e de Saúde
Universidade Federal da Bahia
Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgar Santos
Total

31/12/2021

AV¹ (%)

37.883.854,47

89,71

4.132.466,77

9,79

211.974,69

0,50

42.228.295,93

100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2021.
1 AV = Análise vertical.

O Complexo Hospitalar e de Saúde é responsável por 89,71% do total do endividamento com
fornecedores e contas a pagar. Na tabela apresentada a seguir, relacionam-se os fornecedores
mais significativos e o saldo existente em 31/12/2021.
Tabela 3.3.19 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por fornecedor, UFBA, 2021
R$ 1,00

Credor
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEX
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Creta Comercio E Serviços Ltda
Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
Solutis Tecnologias LTDA
Diassay Diagnósticos Comércio de Artigos para Laboratórios
RCS Tecnologia LTDA
Paulus Construções e Serviços LTDA
Locserv Locação de Serviços e Empreendimentos LTDA
Escrita Comércio e Serviços Ltda
Outros
Total

Valor
37.758.091,41
504.744,00
410.578,69
326.112,10
260.737,62
256.915,20
232.571,26
194.279,49
126.920,71
115.919,64
2.041.425,81
42.228.295,93

AV (%)
89,41
1,20
0,97
0,77
0,62
0,61
0,55
0,46
0,30
0,27
4,83
100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2022.

Os 10 (dez) principais fornecedores, destacados na tabela anterior, são responsáveis por
95,17% do total. A seguir apresenta-se o resumo das principais transações:
1. Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - vários contratos de apoio a projetos de
interesse da Instituição;
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2. Fundação Escola Politécnica da Bahia- vários contratos de apoio a projetos de interesse
da Instituição;
3. Creta Comercio e Serviços Ltda.- serviços de portaria;
4. Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA - aquisição de insumos de
laboratório;
5. Solutis Tecnologias LTDA - serviços de gerenciamento e operações da central de
serviços de TI;
6. Diassay Diagnósticos Comércio de Artigos para Laboratórios - aquisição de material
químico;
7. RCS Tecnologia LTDA - serviços de reforma em unidade de ensino;
8. Paulus Construções e Serviços LTDA - reforma em centro cirúrgico;
9. Locserv Locação de Serviços e Empreendimentos LTDA - apoio operacional a
laboratórios;
10. Escrita Comércio e Serviços Ltda.- serviços de solução departamental e de alto
volume.
Ademais, em análise cruzada com a Demonstração das Variações Patrimoniais, observa-se
que as contrapartidas dos seus lançamentos (fornecedores e contas a pagar curto prazo)
encontram-se no grupo de Variações Patrimoniais Diminutivas – uso de bens, serviços e
consumo de capitais fixos. Esse grupo representa 9,09% em análise vertical e passou por uma
redução de 16,48% (análise horizontal). Em linhas gerais, nota-se uma redução significativa
quando comparado ao consumo de materiais e serviços no exercício anterior.
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (destacando Precatórios de
pessoal)
A conta de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais no curto prazo representa
2,55% em análise vertical e sofreu um aumento discreto de 1,96%. É possível afirmar que, em
geral, isso é reflexo de aumentos na conta de salários a pagar e férias a pagar e uma redução
dos precatórios de pessoal a serem pagos no curto prazo. Quanto ao decréscimo ocorrido na
conta de precatórios de pessoal registrados no passivo circulante, diz-se que advém de
atualizações e extinção de precatórios alimentares e não alimentares realizados pelo Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, além de inclusão realizada pelo referido Tribunal de
precatórios a serem pagos no exercício de 2022 conforme Nota Técnica da SPO/CJJ 001/2019
e orientação contábil 14109324.
Identifica-se, entretanto, que a conta dessa natureza classificada no longo prazo sofreu um
aumento de 84,34% e representa 0,02% do passivo total. O acréscimo foi impulsionado pelo
registro realizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de precatórios de pessoal a
serem pagos conforme Nota Técnica da SPO/CJJ 001/2019 e orientação contábil 14003722.
É importante salientar que esta conta apresentou significativas variações decorrentes de
cancelamentos de precatórios de pessoal e, também, baixa de passivos para registro do novo
banco de dados de precatórios, ambos executados sob demanda do Tribunal supracitado.
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Demais Obrigações a Curto Prazo e Longo Prazo
(destacando precatórios de terceiros)
Quanto às Demais Obrigações a Curto Prazo, composta de diversas contas, destaca-se que o
grupo sofreu diminuição discreta de 3,17%, devido especialmente à variação ocorrida na conta
de Transferência Financeiras a Comprovar que sofreu uma redução aproximada de R$
6.000.000,00. Outras variações que importa destacar: redução na conta de precatórios de
terceiros (impulsionada pela atualização de valores anteriormente registrados como precatórios
alimentares e não alimentares conforme orientação contábil 3241143); aumento na conta de
incentivo à educação, cultura e outros (valores em geral registrados na folha de pagamento);
aumento nos depósitos por devolução de valores não reclamados (advindo em especial do valor
não reclamado referente a pagamento de despesa com energia elétrica e da baixa de saldos de
ordens bancárias canceladas em virtude do encerramento do exercício para posterior
regularização, vinculados ao Banco do Brasil); e aumento nos depósitos de terceiros (o
favorecido que tem o maior montante registrado nessa conta é a Fundação de Apoio à Pesquisa
e à Extensão).
No que se refere a redução de 100% desse grupo no longo prazo, destaca-se que o valor integral
dizia respeito a precatórios de terceiros cancelados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região.
Obrigações Contratuais
Em 31 de dezembro de 2021, a Universidade Federal da Bahia apresenta um saldo de
R$496.002.027,95, relacionados a obrigações contratuais, demonstrando parcelas de contratos
a serem executadas.
A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos
respectivos contratos.
Tabela 3.3.20 – Obrigações Contratuais – Composição. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

Contratos
Aluguéis
Fornecimento de Bens
Seguros
Serviços
Total

31/12/2021
1.004.202,68
16.554.357,19
80.193,62
478.363.274,46
496.002.027,95

31/12/2020
1.584.176,48
9.873.188,24
52.270,71
450.496.873,96
462.006.509,39

AH (%)
-36,61
67,67
53,42
6,19
7,36

AV (%)
0,20
3,34
0,02
96,44
100,00

Fonte: Tesouro Gerencial.

As obrigações contratuais relacionadas com serviços representam 96,44% do total das
obrigações assumidas pela UFBA ao final de 31/12/2021. Houve um aumento de 67,67% nos
contratos de fornecimento de bens.
A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão – FAPEX representa 58,15% (tabela 23) do
montante contratado pelo Órgão, decorrente de contratos firmados em conformidade com a Lei
8.958, de 20/12/1994, para apoio a projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento
institucional.
A tabela a seguir relaciona as Unidades Gestoras (para melhor entendimento quanto a
composição e localização) contratantes com valores mais expressivos em 31/12/2020 e
31/12/2021.
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Tabela 3.3.21 – Obrigações Contratuais – Por Unidade Gestora Contratante. UFBA,
2020-2021
R$1,00

Unidade Gestora
Maternidade Climério de Oliveira
Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA
Universidade Federal da Bahia
Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard
Santos
Total

31/12/2021
2.238.398,31
276.586.729,38
213.752.397,86

31/12/2020
2.531.195,05
253.294.567,04
202.722.461,07

AH (%)
-12
9
5

AV (%)
0,45
55,76
43,10

3.424.502,40

3.454.229,71

-1

0,69

496.002.027,95

462.006.509,39

7

100,00

Fonte: Tesouro Gerencial.

O Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA é responsável por 55,76% do total contratado
pelo Órgão, sendo que as obrigações contratuais com a FAPEX representam 93,49%
(R$258.551.217,77) do montante contratado, apresentando um aumento de 7%.
Tabela 3.3.22– Obrigações Contratuais – Por Contratado. UFBA, 2021
R$1,00

Contrtatado
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão – FAPEX
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
Creta Comercio e Serviços Ltda
RCS Tecnologia Ltda
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
Embasa-Empresa Baiana de Água e Saneamento SA
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Célia Marina Dias Dos Santos Eireli
Unipres Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda.
Medeiros Santos Engenharia Construções e Projetos Ltda.
Plansul Planejamento e Consultoria Eireli
Construtora Benato Eireli
Clássica Gestão Empresarial Eireli
Palmacea Jardins Ltda.
Map Serviços de Segurança EIRELI
Estrela Sistemas Eletrônicos Ltda.
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.
P.R.M. Serviços e Mao de Obra Especializada Eireli
Outros contratados
Total

31/12/2021
288.425.514,76
27.838.958,89
19.202.874,35
10.498.513,93
8.586.893,36
7.500.000,00
7.220.467,20
6.718.216,00
6.118.282,00
5.905.070,40
5.750.134,72
5.150.971,96
4.773.790,08
3.961.206,33
3.702.579,24
3.376.066,90
3.277.202,65
3.123.746,33
74.871.538,85
496.002.027,95

AV (%)
58,15
5,61
3,87
2,12
1,73
1,51
1,46
1,35
1,23
1,19
1,16
1,04
0,96
0,80
0,75
0,68
0,66
0,63
15
100,00

Fonte: SIAFI 2021

Os contratos com a FAPEX, Coelba e Creta representam 67,63% do total a ser executado.
A seguir é apresentado o resumo dos principais contratos; alguns com percentual menor que
1,00% porém com objetos de grande importância para a Instituição.
1. FAPEX - vários contratos com a finalidade de dar apoio aos projetos educacionais e de
saúde - vigências variadas;
2. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - fornecimento de energia - vigência até
01/12/2021;
3. Creta Comércio e Serviços Ltda. - serviços continuados de portaria;
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4. RCS Tecnologia Ltda. – serviços de engenharia, de manutenção e conservação das
edificações dos campi - vigência até 31/03/2022;
5. OI S.A. - Contrato de prestação de serviços continuados de telecomunicações, em
substituição à Telemar, contrato 26/2018 com vigência até 20/03/2022, contrato
30/2018 com vigência até 11/03/2022.
6. Embasa - serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário - vigência até
31/12/2021.
7. Fundação Escola Politécnica da Bahia – Vários contratos com a finalidade de dar apoio
aos projetos educacionais - vigências variadas;
8. 8.Célia Marina Dias dos Santos – prestação de serviços de fornecimento de refeições no
campus de Anísio Teixeira localizado em Vitória da Conquista-BA - vigência até
15/08/2021;
9. Unipres Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda. – ME - serviços de natureza
continuada de instalação, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos
sistemas de climatização dos prédios da UFBA;
10. Medeiros Santos Engenharia, Construções e Projetos Ltda. - execução de obra de
engenharia referente ampliação da Unidade de Alimentação e Nutrição do Hospital
Universitário Prof. Edgard Santos e prestação de serviços técnicos para elaboração de
projetos básicos e executivos e execução de reforma e ampliação da Escola de Teatro
da UFBA;
11. Plansul Planejamento e Consultoria Eireli- serviços de apoio técnico a gestão e
fiscalização de contratos administrativos - vigência até 28/02/2022;
12. Construtora Benato Eireli – serviços de reforma e pequenos reparos;
13. Clássica Gestão Empresarial Eireli - serviços continuados de cessão de mão de obra de
apoio operacional - vigência 18/03/2022;
14. Palmacea Jardins Ltda - prestação de serviços de jardinagem e conservação de áreas
verdes e limpeza, com vigência 05/05/2022;
15. MAP Serviços de Segurança Eireli - serviços de vigilância armada. Vigência até
23/01/2022;
16. Estrela Sistemas Eletrônicos Ltda. - serviços continuados de vigilância eletrônica,
vigência 16/07/2022;
17. Liderança Limpeza e Conservação Ltda. - serviços de limpeza, conservação e
higienização - vigência até 10/01/2022;
18. P.R.M. Serviços e Mão de Obra Especializada Eireli - serviços continuados de
alimentação e nutrição.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas
De acordo com a Lei 4.320/64, artigo 104, a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução
orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base
as contas contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as
Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD e Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA. Caso
existam contas intraorçamentárias, devem ser excluídas para fins de consolidação das
demonstrações contábeis no âmbito de cada ente.
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Esse demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de
lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no
setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do
quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.
A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio
público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.
Tabela 3.3.23 – VPA – Receita Própria da Exploração e Venda de Bens, Serviços e
Direitos. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

Variações patrimoniais
aumentativas
Exploração e vendas de bens,
serviços

2021

AV (%)

2020

AV (%)

AH (%)

2.529.055.256,95

100,00

2.272.673.411,58

100,00

11,28

15.171.615,90

0,60

12.710.023,36

0,56

19,37

Fonte: SIAFI 2021.

Receitas Próprias - Classificam-se nesse grupo, as receitas cuja arrecadação tem origem no
esforço próprio dos órgãos e demais entidades nas atividades de fornecimento de bens ou serviços
facultativos e na exploração econômica do patrimônio, remunerados por preço público ou tarifas,
bem como o produto da aplicação financeira desses recursos (Portaria SOF Nº 10, de 22 de agosto
de 2002, art. 4º). Geralmente, são receitas que têm como fundamento legal os contratos firmados
entre as partes, amparados pelo Código Civil e legislação correlata. São receitas que não possuem
destinação específica, sendo vinculadas à unidade orçamentária arrecadadora.
São arrecadadas por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU e centralizadas numa conta
de referência do Tesouro Nacional mantida no Banco Central do Brasil e movimentada no Banco
do Brasil. O banco tem dois dias para repassar os recursos para a Conta Única do Tesouro do
órgão arrecadador.
Tabela 3.3.24 – VPA – Receita Própria da Exploração e Venda de Bens, Serviços e
Direitos – Estudos e Pesquisa. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

Serviços de Estudos e Pesquisas
Total

2021
963.707,50
963.707,50

AV (%)
100
100

2020
483.101,09
483.101,09

AV (%)
100
100

AH (%)
100
99,48

Fonte: Razão SIAFI 2021.

No período em análise, foi constatada uma variação na ordem de 19,37% (ver tabela 24 DVP);
esse índice representa uma melhora comparado ao 4º trimestre de 2020 por conta de uma maior
flexibilização das atividades econômicas, em função do avanço da vacinação contra o vírus da
COVID-19.
Dentro do grupo de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços destaca-se a receita
proveniente de Estudos e Pesquisa, que apresentou uma variação na ordem de 99,48% (tabela
anterior). Essa receita compreende o recebimento de duas parcelas do Contrato 24/20 referente
ao projeto “Empoderando Pessoas com Leishmaniose Cutânea”: Programa de Intervenção para
melhorar o itinerário do paciente e reduzir o estigma por meio da educação comunitária
(Eclipse), nos valores de R$ 453.897,39 e R$ 509.810,11, perfazendo um valor total de R$
963.707,50. No quarto trimestre de 2020 essa receita foi composta principalmente pelo
recebimento de uma parcela desse mesmo contrato 24/20 do projeto no valor de R$ 483.101,09.
136

Tabela 3.3.25 – VPA – Transferências e Delegações Recebidas. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

2021
AV (%)
Variações patrimoniais aumentativas 2.529.055.256,95 100,00
Transferências e delegações
2.104.170.409,16 83,20
recebidas
Transferências intragovernamentais 2.102.391.910,08 83,13
Outras transferências e delegações
1.778.499,08
0,07
recebidas

2020
2.272.673.411,58

AV (%)
100,00

AH (%)
11,28

2.158.954.954,26

95,00

-2,54

2.148.741.172,80

94,55

-2,16

10.213.781,46

0,45

-82,59

Fonte: SIAFI 2021

As Transferências e Delegações Recebidas compreendem o somatório das variações
patrimoniais aumentativas com transferências intragovernamentais, transferências de instituições
privadas com ou sem fins lucrativos. Sua composição é de grande materialidade, visto representar
83,20% (2021) e 95,00% (2020) de toda a Variação Patrimonial Aumentativa e sua variação
horizontal, diante do exercício de 2020 (-2,54%) decresce ao resultado de 2021 o montante de
R$ 46.349.262,72. Esse impacto negativo reflete a redução de recursos de ordem orçamentária
que, se descontada a inflação do mesmo período, o impacto torna-se maior, levando a um
decréscimo real na ordem de 10,06% da inflação (IPCA/IBGE) mais a redução de 2,54%,
totalizando uma perda real de 12,60%.
Outras Transferências e Delegações Recebidas – A constituição dessa conta implica em
transferências de equipamentos técnicos, científicos e medicamentos. Sua representatividade de
0,07% (2021) e 0,45% (2020) sobre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas é a
princípio irrelevante, porém, parte-se do princípio de que suas características qualitativas são
atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos
objetivos da informação contábil.
Tabela 3.3.26 – VPA – Outras Transferências e Delegações
Recebidas por Unidade Gestora. UFBA, 2021
R$ 1,00

Outras Transferências e Delegações
Universidade Federal da Bahia
Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos
Maternidade Climério de Oliveira

Valor (R$)
1.707.931,81
47.830,00
1.195,39

Total

1.756.957,20

Fonte: SIAFI 2021

Na UFBA, a conta Outras Transferências e Delegações Recebidas é resultante das transferências
de máquinas e equipamentos para pesquisa, decorrentes de contratação de fundações de apoio
como intermediadoras de contratos entre a Universidade e entes governamentais e não
governamentais, para o cumprimento de determinados objetos. Os bens adquiridos com recursos
desses projetos são transferidos pelas fundações e incorporados ao patrimônio da UFBA,
conforme consta nos instrumentos.
No Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgar Santos, os registros contábeis são todos a
título de doação. No 4º trimestre de 2021 no comparativo com o 4º trimestre de 2020 houve uma
queda drástica no recebimento de doações. Essa queda justifica-se pela pelo fato da EBSERH
passar a gerir a Maternidade Climério de Oliveira e o Complexo Hospitalar Universitário
Professor Edgard Santos, tornando-se, dessa forma, a captadora das doações de medicamentos,
(ver 2º parágrafo tabela 26).
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Tabela 3.3.27 – Variações Patrimoniais Aumentativas. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

2021
Variações Patrimoniais
2.529.055.256,95
Aumentativas
Valorização e Ganhos com
ativos e desvalorização de
409.362.257,02
passivos
Reavaliação de ativos
354.723.706,04
Ganhos com desincorporação
54.638.550,98
de passivos
Ganhos com Alienação
Ganhos com incorporação de
Ativos

AV (%)

2020

AV (%)

AH (%)

100,00

2.272.673.411,58

100,00

11,30

16,19

100.803.464,73

4,44

306,10

14,03

59.660.119,68

2,63

494.60

2,16

41.021.355,33

1,80

33,20

-

87.989,72

0,00

-

34.000,00

0,00

-

Fonte: SIAFI 2021.

Ganhos com desincorporação de passivos – evidenciado pela contabilização da execução dos
Termos de Execução Descentralizada (TED) com saldo de R$ 54.638.550,98 e variação
percentual de 33,20% em relação ao 4º trimestre de 2020. Trata-se de passivo oriundo da
transferência financeira, pela concedente, cuja prestação de contas contabilizada gera o ganho
com desincorporação de passivo. Os projetos e objetos desses TED, quase na sua totalidade,
são financiados com recursos do Fundo Nacional de Saúde.
Comparando os períodos, houve aumento da representatividade dessas rubricas diante do total
das Variações Ativas na ordem de 2,16% para 2,80% (AV 2021/2020). O recebimento do
recurso aumenta o Passivo Circulante e a variação passiva, sendo que a execução e respectiva
baixa decorrente da prestação de contas estorna o passivo constituído, demonstrando o
reconhecimento de ganho com desincorporação de passivo.
Tabela 3.3.28 – VPD – Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos.
UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

2021
Variações Patrimoniais Diminutivas 2.097.908.093,02
Desvalorização e perdas de Ativos e
47.224.334,12
Incorporação de Passivos
Incorporação de Passivos
43.418.604,18
Desincorporação de Ativos
Perdas Involuntárias

3.805.729,94

AV (%)

2020

AV (%)

AH (%)

100,00

2.193.402.438,94

100,00

-4,35

2,25

34.350.233,09

1,57

37,48

2,07

34.059.595,09

1,55

27,48

0,18

288.298,00

0,01

1.220,07

2.340,00

0,00

-

-

Fonte: SIAFI 2021

Em janeiro de 2019 a STN implementou a nova rotina dos registros de TED (Termo de
Execução Descentralizada) que passou a apropriar contas patrimoniais que contabiliza um
direito no ativo (Adiantamento de TED) na UG descentralizadora e uma obrigação no passivo
na UG recebedora do TED, referente aos recursos a comprovar.
Os Termos de Execução Descentralizada são reconhecidos como Variação Patrimonial
Diminutiva com contrapartida de Passivo e controle por parte do órgão concedente do recurso
como comprovação da efetivação do objeto. O objetivo do TED é financiar ações
principalmente em áreas de saúde e educação. A reversão se dá no momento em que a
concedente contabiliza a baixa por força do cumprimento (prestação de contas) do objeto do
TED, evidenciando-se, na UG recebedora como ganho com desincorporação de passivos.
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No comparativo dos trimestres 4º 2021/2020 houve aumento de 27,48% em incorporação de
passivos contra um aumento de desincorporação de passivo na ordem de 33,20%. Demostrando
estabilidade na captação de recursos e ao mesmo tempo um significativo aumento na execução,
análise e aprovação da prestação de contas, visto que os lançamentos contábeis são executados
pelas entidades concedentes com reflexo contábil na entidade recebedora dos TED.
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Atividades das Operações e Atividades de Investimento
A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as
classifica em fluxo operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:
a)
As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
b)
Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
c)
O saldo de caixa na data das demonstrações contábeis.
Essa demonstração permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de
caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.
Pode ser analisada também mediante comparação dos fluxos de caixa gerados ou consumidos,
com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo, a
parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos e a parcela da
geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.
A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6
(Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como
funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a
movimentação extraorçamentária, que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes
de Caixa.
Tabela 3.3.29 – Fluxo de Caixa. UFBA, 20202-2021
R$1,00

Fluxo de Caixa das Atividades de Operações
Fluxo de Caixa das Atividades de
Investimentos

2021
10.997.214,38
-12.140.502,29.

2020
1.232.492,34
-12.140.502,29

Fonte: SIAFI 2021.

O fluxo de caixa do exercício de 2021 sofreu redução de R$ 1.143.287,91. Particularmente no
fluxo de caixa das atividades de investimentos observa-se redução de R$ 12.140.502,29 que
sempre se apresenta deficitário, isso em razão do próprio objeto da Universidade, que é de
cunho educacional, com realização de pesquisas, o que requer uma grande aplicação em
imobilizações para aquisição de materiais e equipamentos (muitas vezes importados) de
pesquisa que são singulares. Há que se considerar ainda o dimensionamento da Universidade,
pois há uma grande necessidade de imobilização e reposição de bens permanentes. A origem
do fluxo de investimento normalmente origina-se da venda dos bens permanentes inservíveis,
através de leilão, cuja captação não acompanha o valor investido na aquisição de bens novos.
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O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um saldo positivo de R$
10.997.214,38, que confrontado com o fluxo de investimentos resultou numa redução de caixa
de R$1.143.287,91. A grande redução nos pagamentos extraorçamentários contribuiu para uma
retenção de caixa de R$ 18.368.057,51, despesas do exercício de 2020 desembolsadas em 2021;
no caminho contrário, houve um aumento de R$ 7.630.408,94 nas despesas orçamentárias do
exercício de 2021 desembolsadas em 2021, que sofreram o efeito inflacionário de 10,06%
contra uma inflação de 4,52% em 2020. Essa diferença inflacionária demonstra a dificuldade
de manter saldo de caixa equilibrado em confronto com uma redução constante de
transferências financeiras recebidas que neste exercício foi da ordem de 2,16%. (ver tabela 9
do BF - parágrafo 1º).
As receitas orçamentárias, que são as receitas próprias captadas pela Universidade, reagiram
positivamente (ver tabela 8, parágrafo único do BF) e ascenderam em 17,93% acrescentando
ao caixa o valor de R$ 2.323.872,9 9 em conjunto com as receitas extraorçamentárias que
acresceram a quantia de R$ 553.229,01. Portanto, apesar da redução das transferências
recebidas, há um planejamento e esforço efetivo na contenção das despesas com aumento das
receitas próprias (ver tabela 7, parágrafo único do BF). Ou seja, efeitos inflacionários poderão
se tornar um complicador na busca do equilíbrio do fluxo de caixa, visto que as receitas não
acompanham a desvalorização da moeda, consumindo saldo de caixa de forma constante.
Tabela 3.3.30 – Passivo Circulante. UFBA, 2020-2021
R$1,00

Passivo Circulante

2021
341.706.348,53

2020
357.640.223,87

Fonte: SIAFI, 2021

Houve redução de R$ 15.933.875,34 do endividamento de curto prazo; desses, R$ 8.010.772,64
sem desembolso do fluxo de caixa (ver tabela 38 DVP) o restante, no montante de R$
7.923.102,70, com utilização do saldo de caixa, cuja origem é de redução de custos e aumento
de receita própria e consumo de saldo de caixa de exercícios anteriores resultando de R$
135.299.147,77 em 2020 para um caixa de R$ 134.155.859,86.
Tabela 3.3.31 – Capital Circulante Líquido (CCL). UFBA, 2020-2021
R$1,00

Ativo Circulante – Passivo Circulante
=
Capital Circulante Líquido

2021
299.870.709,55– 341.706.348,53
=
- 41.835.638,98

2020
256.514.178,20- 357.640.223,87
=
- 101.126.045,61

Fonte: SIAFI 2021.

O capital circulante líquido encontra-se negativo, havendo necessidade de injeção de recursos
no caixa da Universidade - as transferências financeiras recebidas sofreram redução de R$
45.059.476,64. Queda que impactou o saldo de caixa e equivalentes de caixa redução de R$
1.143.287,91 no esforço contínuo de redução de custos, que sofreram reduções contínuas ao
longo de dois exercícios, não foram suficientes para o equilíbrio do saldo de caixa. Apesar do
saldo de R$ 134.155.859,86, esse valor não é suficiente para a quitação do endividamento de
curto prazo, visto apresentar uma razão inferior a 1 no índice de liquidez corrente, que é de
0,88. O fluxo de caixa e equivalentes de caixa por não serem suficientes para o pagamento das
obrigações de curto prazo, induz a inadimplência nos pagamentos, obtendo dessa forma
financiamento de capital de terceiros para o equilíbrio diário e manutenção das atividades da
Universidade. Porém, com a migração do índice de 0,72 em 2020 para 0,88 significa que uma
melhora significativa na liquidez corrente.
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DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS RELEVANTES
A UFBA é órgão integrante da Administração Pública Federal e por essa razão, conforme
mencionado anteriormente, segue a normativa da Secretaria do Tesouro Nacional e da
Secretaria de Orçamento Federal no que se refere a Orçamento, Contabilidade e Finanças
Públicas. O desempenho e evolução das contas de natureza orçamentária, portanto, estão
evidenciadas nas demonstrações contábeis e notas explicativas respectivas, emitidas pela
UFBA, por meio de seu órgão técnico. Vejamos a seguir, as principais contas que descrevem
esse desempenho, não obstante as referidas demonstrações e notas explicativas estarem
disponíveis, integralmente, na forma de apêndice (I) deste Relatório para leitura. Para cada
assunto mencionado na subseção desta seção há correspondência de “nota” nas Notas
Explicativas do Apêndice I.

Receitas
Para elaboração das notas do Balanço Orçamentário, considera-se a previsão atualizada da receita
e a dotação atualizada da despesa, que correspondem a alterações posteriores à previsão e fixação
inicialmente consignada na Lei Orçamentária Anual.
A previsão da receita apresentada no Balanço Orçamentário compreende apenas as receitas
próprias arrecadadas diretamente pelos órgãos. Assim, de acordo com a portaria da Secretaria de
Orçamento Federal (SOF) nº 15.073, de 26/12/2019, são considerados Recursos Próprios os que
têm origem no esforço próprio de órgãos e entidades da Administração Pública nas atividades de
fornecimento de bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do patrimônio próprio,
remunerados por preço público, bem como o produto da aplicação financeira desses recursos.
No exercício de 2021, as receitas realizadas alcançaram o montante de R$ 15.285.013,53,
enquanto que as despesas empenhadas totalizaram R$ 1.976.394.942,90, gerando um resultado
orçamentário deficitário de R$ 1.961.109.929,37, o que não representa necessariamente uma
situação negativa.
Esse resultado deficitário pode ser justificado pelo fato de que a coluna da Previsão Atualizada,
assim como a das Receitas Realizadas contêm os valores correspondentes às receitas próprias
arrecadadas pela UFBA, não se computando os repasses de recursos financeiros realizados no
decorrer do exercício pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da
Educação (SPO/MEC) e por outros órgãos. Obviamente, as receitas próprias da UFBA são
insuficientes para custear o total de suas despesas, necessitando de quase a totalidade de recursos
do Tesouro para sua manutenção.
Analisando-se a arrecadação por categoria econômica, as Receitas Correntes representam
100,00% do total arrecadado e 68,97% do total previsto. Como não houve arrecadação de
Receitas de Capital, o percentual de arrecadação total cai para 2,12%. Sobre o registro contábil
no valor de R$699.847.186,00 que consta no Balanço Orçamentário (Apêndice I), que se obtêm
no SIAFI, sistema que está sob a gestão da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Economia, relativo ao demonstrativo contábil da UFBA, temos a informar que este valor não foi
incluído na proposta orçamentária da UFBA para 2021, elaborada e encaminhada para o MEC
atendendo a solicitação de estimativa de receita, como ocorre todos os anos. O valor da receita
corrente informado foi de R$22.161.438,00. Não foi informado valor de receita de capital.
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Tabela 3.3.32 – Receitas previstas e arrecadadas por Categoria Econômica. UFBA, 2021
R$1,00

Categoria Econômica
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Total das Receitas

Previsão Atualizada
22.161.438,00
699.847.186,00
722.008.624,00

Receitas
Realização1(%)
Realizadas
15.285.013,53
68,97
15.285.013,53
2,12

AV2 (%)
100,00
100,00

Fonte: SIAFI.
Relação entre a receita realizada e a previsão atualizada
2
Análise vertical da receita realizada por Categoria Econômica: relação entre a receita realizada e o total das receitas realizadas
1

Na tabela seguinte, observa-se que das Receitas Correntes, as Receitas de Serviços apresentam a
maior arrecadação, R$ 14.051.589,53, equivalendo a 91,93% do total arrecadado e 71,40% do
total previsto, o que pode ser verificado na Demonstração dos Fluxos de Caixa no grupo dos
Ingressos, como Receitas de Serviços.
Ressalta-se que o maior volume de receita da instituição origina-se de contratos de prestação de
serviços na forma de oferecimento, à sociedade, de cursos de extensão e especialização e também
pesquisas nas diversas áreas do saber.
Tabela 3.3.33 – Execução das Receitas Correntes. UFBA, 2021
R$ 1,00

Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Total das Receitas Correntes

Previsão
Atualizada
2.478.177,00
3.876,00
19.679.385,00
22.161.438,00

Receitas Realizadas
1.125.804,34
14.051.589,53
21.541,88
86.077,78
15.285.013,53

Realização1
(%)
45,43
71,40
68,97

AV2 (%)
7,37
91,93
0,14
0,56
100,00

Fonte: SIAFI.
1
Relação entre a receita realizada e a previsão atualizada
2
Análise vertical da receita realizada: relação entre a receita corrente realizada e o total das receitas correntes realizadas

Despesas
A despesa pública, fixada no orçamento, corresponde aos compromissos de gastos dos recursos
públicos, autorizados pelo Poder Legislativo, com o fim de atender as necessidades da
coletividade.
Ao analisar a execução da despesa, no exercício de 2021, verifica-se que o total da despesa
empenhada (R$ 1.976.394.942,90) é superior ao total da dotação atualizada (R$
1.791.904.603,00). Isso significa que o órgão, além do seu orçamento próprio, executou despesas
com o orçamento de outros órgãos por meio de recebimentos de descentralizações de créditos
orçamentários que totalizaram R$351.910.461,63 (tabela 3).
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Tabela 3.3.34 – Execução das despesas correntes e de capital. UFBA, 2021
R$1,00

Despesas de
Capital

Despesas Correntes
Grupo Despesa

Dotação Atualizada (a)
Descentralizações Recebidas (b)
Descentralizações Concedidas (c)
Despesas Empenhadas (d)
Crédito Bloqueado (e)
Crédito Disponível
(a + b - c - d - e)
Saldo da Dotação
(a – d)
Execução da despesa (d) / (a)
(%)

Pessoal e
Encargos
Sociais
1.591.399.845,00
115.605.671,47
121.189.304,47
1.574.269.456,30
0,00

Outras Despesas
Correntes
192.629.728,00
236.199.643,73
24.345.074,28
395.024.116,92
0,00

Total
Investimentos
7.875.030,00 1.791.904.603,00
105.146,43
351.910.461,63
105.146,43
145.639.525,18
7.101.369,68 1.976.394.942,90
0,00
0,00

11.546.755,70

9.460.180,53

773.660,32

21.780.596,55

17.130.388,70

-202.394.388,92

773.660,32

-184.490.339,90

98,92

205,07

90,18

110,30

Fonte: Tesouro Gerencial.

Verifica-se que as despesas empenhadas no grupo Pessoal e Encargos Sociais representam 98,92%
da dotação atualizada.
Há de se destacar que as despesas com pessoal são empenhadas no início do exercício de forma
global para execução no decorrer do ano. As despesas desse grupo correspondem aos gastos com
pessoal ativo, inativos e pensionistas, relativas a quaisquer espécies remuneratórias, tais como
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, proventos das aposentadorias e pensões, inclusive
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como
encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades de previdência, conforme estabelece o
caput do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Despesas relacionadas ao enfrentamento à pandemia da COVID-19
No exercício de 2020, o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública em
função da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), de importância internacional, por
meio do Decreto Legislativo nº 6.
O Regime Extraordinário Fiscal, Financeiro e de Contratações para enfrentamento da calamidade
pública nacional decorrente da pandemia foi declarado pela Emenda Constitucional nº 106, de
07/05/2020, e denominado “Orçamento de Guerra”. Para o custeio das ações, créditos adicionais
extraordinários foram aprovados no decorrer do exercício através da edição de Medidas
Provisórias.
De acordo com artigo 41, inciso III, da lei 4320/1964, os créditos adicionais extraordinários, são
aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou
calamidade pública.
Dessa forma, a UFBA recebeu do MEC, no exercício de 2020, R$ 1.424.797,66 proveniente do
Termo de Execução Descentralizada (TED) vinculado a demanda da COVID-19. Entretanto, no
exercício de 2021, para fonte de recurso vinculada ao enfrentamento da pandemia, não houve
descentralização recebida.
Com amparo no Decreto Nº 10.579, de 18 de dezembro de 2020, R$69.292,59 foram inscritos em
Restos a Pagar não Processados.
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Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados, R$ 32.408,99 (46,77%) foram
cancelados por motivo da não entrega dos insumos pelo fornecedor, enquanto que R$ 36.883,60
(52,23%) foram devidamente liquidados e pagos em 2021.
Restos a Pagar
A execução orçamentária dos Restos a Pagar, considera os RPNP referentes ao orçamento da
própria UFBA, consignado na LOA e também o orçamento (créditos orçamentários) recebido de
outros órgãos para execução de determinados programas governamentais pela UFBA.
A inscrição dos empenhos é feita pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), conforme indicação
pelo órgão, em 31 de dezembro de cada exercício financeiro com base na execução orçamentária
do exercício (despesas empenhadas e não liquidadas), acrescido dos RPNP inscritos em exercícios
anteriores (reinscrição). Em janeiro de 2020, o total inscrito mais a reinscrição de RPNP foi de R$
74.603.886,00, enquanto que em janeiro de 2021, a inscrição de despesas em RPNP, considerando
também os Reinscritos, totalizou R$ 61.234.000,33.
Em relação à inscrição em 31/12/2020, houve um decréscimo de 23,41%, representado uma
diminuição, em termos monetários, de R$ 13.294.977,77, passando de R$ 56.791.775,20 para R$
43.496.797,43 (tabela 4). Esse decréscimo pode ser justificado em função dos cancelamentos
realizados em 2020 como também em razão dos efeitos causados pela pandemia COVID-19 na
execução orçamentária.
Tabela 3.3.35 – Restos a Pagar Não Processados Inscritos e Reinscritos. UFBA, 2020-2021
R$ 1,00

RPNP Inscritos e Reinscritos
RPNP inscritos em 31/12 do Exercício Anterior
RPNP inscritos em Exercícios Anteriores
TOTAL

Janeiro/2021
43.496.797,43
17.737.202,90
61.234.000,33

Janeiro/2020
56.791.775,20
17.812.110,80
74.603.886,00

% Evolução
- 23,41
- 0,42
- 17,92

Fonte: SIAFI

A tabela 3.3.36 demonstra que, no exercício de 2021, foram executados (liquidados) 79,20% do
total das despesas (Correntes e de Capital) inscritas e reinscritas em RPNP. Detalhando–se a
execução das despesas por Categoria Econômica, as Despesas Correntes apresentam a execução
de 82,93%, enquanto que as Despesas de Capital, 71,43%.
Do total dos RPNP liquidados (R$ 39.013.792,69) foram pagos R$ 38.648.352,45. O total dos
RPNP pagos pela UFBA está evidenciado no Balanço Financeiro, no grupo Despesas
Extraorçamentárias, no item Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados.
O pagamento dos Restos a Pagar é realizado na medida em que o objeto é adimplido e que o
recurso financeiro é repassado pelo MEC ou por outro órgão (em se tratando de descentralizações
externas), efetuando-se a quitação junto ao credor. Dessa forma, no exercício de 2021, a liberação
de recursos financeiros, para o pagamento das despesas, ocorreu de acordo com a programação
financeira do Ministério da Educação (MEC).
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Tabela 3.3.36 – Execução de RPNP por Categoria Econômica. UFBA, 2021
R$ 1,00

RPNP por
Categoria
Econômica
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

Total inscrições
Total inscrições
Cancelados
Liquidados
RPNP
RPNP (-) Cancelados
43.863.471,79 10.571.948,02
33.291.523,77 27.609.921,04
17.370.528,54 1.404.805,38
15.965.723,16 11.403.871,65
61.234.000,33 11.976.753,40
49.257.246,93 39.013.792,69

(5) = (4) /
(3)
%
Execução
82,93%
71,43%
79,20%

Fonte: SIAFI.

O Governo Federal, com o intuito de reduzir e conter o estoque de restos a pagar em toda a
administração pública direta e indireta, publicou o Decreto nº 9.428, em 29 de junho de 2018,
dispondo sobre o cancelamento e novo prazo de vigência dessas obrigações orçamentárias.
Os empenhos referentes à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino emitidos a partir de 2018,
foram submetidos à regra geral de validade inserida no art. 1º do Decreto nº 9.428/2018, que
alterou a redação dos §§ 2º e 3º do Decreto nº 93.872/1986.
Assim, segundo a nova redação trazida pelo decreto, os restos a pagar não processados passarão a
ser bloqueados pela STN em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, podendo
os desbloqueios serem efetuados pelas respectivas unidades gestoras executoras, nos termos dos
§§ 4º a 6º, no mesmo exercício financeiro em que ocorreu o bloqueio.
Portanto, serão cancelados pela STN, até o encerramento do exercício do bloqueio, aqueles que
não forem nele desbloqueados. Os restos a pagar desbloqueados que não forem liquidados serão
cancelados em 31 de dezembro do ano subsequente ao do bloqueio.
Cabe mencionar a alteração no Decreto nº 93.872/1986 trazida pelo Decreto nº 10.535, de 28 de
outubro de 2020, que incluiu uma modalidade de despesas inscritas em restos a pagar que não se
submetem a bloqueio nem a cancelamento, ou seja, além das despesas do Ministério da Educação
e das emendas individuais impositivas cujos empenhos tenham sido emitidos a partir do exercício
financeiro de 2016, foi acrescida as despesas decorrentes de emendas de iniciativa de bancada de
parlamentares de Estado ou do Distrito Federal impositivas cujos empenhos tenham sido emitidos
a partir do exercício financeiro de 2020.
Ainda sobre a execução dos RPNP verifica-se, na série histórica da tabela abaixo, que tem havido
um volume significativo de cancelamento de empenhos inscritos em RPNP, por exercício,
contribuindo para a redução do estoque dessas obrigações no âmbito da UFBA.
Tabela 3.3.37 – Cancelamentos de RPNP por exercício.
UFBA, 2015-2021
R$ 1,00

Exercícios
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Total (R$)
12.954.922,33
6.966.042,03
7.823.856,77
3.988.626,96
24.227.739,17
6.101.120,07
11.976.753,40

Fonte: Tesouro Gerencial.
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3.4 GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
3.4.1 – GESTÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO
Aquisição de bens, serviços e equipamentos - Licitações
O ano de 2021 foi marcado por diversas atualizações dos normativos federais das áreas de
licitações e compras públicas. Os processos de trabalho tiveram que se adequar às normas
vigentes, sendo necessário constante revisão e aperfeiçoamento dos procedimentos de
aquisições de bens e serviços.
As práticas de governança e de gestão de aquisições adotadas pela UFBA, estão de acordo com
a legislação aplicável e cada vez mais estão sendo aperfeiçoados os processos de trabalho com
adoção de boas práticas.
As licitações na UFBA são realizadas em estrita consonância com as normas legais. Cabe
ressaltar que os processos de contratações da UFBA são submetidos ao controle de legalidade
da Procuradoria Federal. Aplicamos um conjunto de princípios, diretrizes e normas
regulamentares acerca do tema (Leis, Decretos, Instruções Normativas, Portarias, Acórdãos,
Resoluções e Portarias Internas, entre outros), emanados por Órgãos de Controle (TCU, CGU
e CCI), da União, Ministério da Educação (MEC) e pela própria Instituição.
Durante o período de elaboração do Plano Anual de Contratações – PAC, documento que
consolida todas as contratações que as unidades da UFBA pretendem realizar ou prorrogar, no
exercício subsequente, conforme prevê a Instrução Normativa nº 01 publicada em 29 de março
de 2018 pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
a Coordenação de Material e Patrimônio - CMP realizou a consolidação e complementação das
demandas de materiais de consumo, bens permanentes e serviços específicos, realizando o
registro no sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC.
Os processos licitatórios foram formalizados por meio do planejamento dos grupos de materiais
e/ou serviços já rotineiramente realizados pela CMP, e, também, pelas demandas específicas
das unidades administrativas e acadêmicas da UFBA, os quais podem ser conhecidos no
Apêndice 5.5 deste Relatório.
Em especial, os pregões eletrônicos do tipo Sistema de Registro de Preço (SRP) promovem
economia de escala, evitam o fracionamento de despesa e viabilizam a celeridade do processo
de aquisição/contratação.
Para atendimento às demais demandas provenientes das unidades administrativas e acadêmicas
da UFBA, por meio de contratação direta, os processos de inexigibilidade e dispensa de
licitação foram formalizados, os quais podem ser conhecidos nos Apêndices 5.6 e 5.7,
respectivamente deste Relatório.
Complementando as contratações do ano de 2021, foram realizados 42 processos de adesão a
atas de registro de preços de outros órgãos da Administração Pública Federal, mediante a
comprovação da vantajosidade da aquisição, para atendimento às necessidades das
unidades/órgãos da UFBA. Além disso, a CMP realizou processos licitatórios, visando atender
às regulamentações referentes à promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
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Contratos administrativos
O que se pode concluir dos 43 contratos executados em 2021, no âmbito da PROAD, para o
funcionamento da Universidade, é que um conjunto de medidas e procedimentos foi
implementado com o objetivo de adequar as variáveis disponibilidade do orçamento x despesas.
Nessa perspectiva, sem perder de vista a qualidade dos serviços prestados e o bom andamento
das atividades da Universidade, as especificações e dimensionamento dos serviços foram
reexaminados e novas contrações foram firmadas. A despesa total anual foi de R$
73.337.308,14, sendo que dos 43 contratos apenas 6 (seis) representam 62% do total. Tabela
3.4.1.
Algumas demandas que têm forte impacto sobre o cotidiano da Universidade são a limpeza
asseio e conservação e a segurança. São 435.000 mil m2 de área limpa contratada e um sistema
de vigilância composto de, aproximadamente, 600 câmeras, 124 postos de segurança 12x36,
sensores, alarmes, 179 postos de portaria 12x36 e um sistema de monitoramento de circuito
fechado de televisão (CFTV) ininterrupto. Dois outros serviços importantes que afetam
diretamente o cotidiano da Universidade, são a energia e o abastecimento de água.
Todos os contratos sob a gestão da Coordenação de Gestão Administrativa – CGA são de
natureza contínua, ou seja, aquela demanda que se renova com o tempo, que visam à execução
de serviços básicos (água, luz e telefonia), de terceirização de mão de obra, prestação de
serviços diversos (outsourcing de impressão, compra de passagens aéreas, seguros de
estudantes, lavagem de tanque, publicidade legal, correio, entre outros, conforme também
demonstrado na Tabela 3.4.1.
Em 2021, a PROAD consolidou uma fase importante do planejamento das contratações, com o
reforço da equipe interna da CGA, visando a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP)
e, também, garantindo a participação de representante da unidade requisitante no processo de
contratação. Essa metodologia de trabalho assegurou todo o desenvolvimento de contratação
com mais eficiência.
Tabela 3.4.1 – Contratos de Serviços Comuns – Funcionamento da UFBA, 2021
Tipo de Serviço
Energia elétrica
Serviço de Vigilância
Serviço de Portaria
Limpeza Administrativa
Serviço de Recepção
Serviço de Água
Apoio Operacional a Gestão e Fiscalização de Contratos.
Manutenção de Câmeras
Serviços de TI
Serviço de Apoio Adm.
Apoio Operacional a Projetos
Apoio Operacional Motoristas
Máq. Fotocópia
Manutenção das redes internas
Apoio Operacional Fazendas
Apoio Operacional Saúde Bucal
Carregadores
Manutenção Veículo
Monitoramento de Câmeras

Total Contratos
(R$)
12.208.800,91
11.490.408,09
10.185.592,12
9.578.078,27
3.506.978,39
3.355.382,75
3.333.524,67
3.115.151,65
2.881.893,27
2.257.385,18
1.722.953,61
1.489.490,93
1.377.382,32
1.083.551,31
824.439,20
767.484,99
667.933,55
484.206,85
398.221,17
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Tipo de Serviço
Correios e telégrafos
Locação de Máquinas
Voz e Manutenção de fibra
Fornecimento de Combustível
Telefonia Móvel
Dados
Back Bone – Dados
Extintores
Arquidiocese
Limpeza Hospitalar
Locação I C I
Manutenção de Equipamentos de Telefonia
Locação de Imóvel abrigar Casa de Psicologia do IMS
Limpeza Caixa D´água
Serviços Especializados de Tecnologia de Informação
(Comodato - IPTU)
Condomínio
Locação de Piscina Curso Fisio.
TOTAL

Total Contratos
(R$)
380.689,74
372.791,09
314.012,99
311.124,57
252.227,12
232.383,70
166.007,40
143.579,50
105.306,24
78.608,96
57.486,80
51.160,08
45.477,00
41.493,59
18.451,83
17.079,30
13.520,00
7.049,00
73.337.308,14

Fonte: PROAD/UFBA

GESTÃO DE PATRIMÔNIO – MÓVEIS E MATERIAIS
O gerenciamento do controle de bens móveis e semoventes da UFBA, abrangendo transferência
de bens entre unidades, alienação e aspectos legais de todos os tipos de movimentação de bens,
é de competência do Núcleo de Patrimônio da CMP, em articulação com as unidades e órgãos.
Para garantir a migração do banco de dados de bens permanentes do Sistema de Patrimônio SIPAT de forma eficiente para o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS, em
atendimento à Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, foram realizadas oficinas e treinamentos,
com o apoio do STI, bem como, a adaptação do módulo de “Patrimônio Móvel” do SIPAC para
a realização dos inventários do exercício de 2021 e do inventário Geral, previsto para o início
de 2022. Para testar o novo sistema foi realizado na PROAD um piloto de inventário geral, além
do inventário do período de 2021, este efetuados também pelas demais unidades da UFBA. Para
os bens de consumo do Almoxarifado Central, essa migração será realizada tendo como base o
SIPAC e o SIAFI que são conciliados mês a mês pela Coordenação de Contabilidade e Finanças
(CCF) e Almoxarifado por meio do Relatório de Movimentação Mensal - RMA.
No âmbito do gerenciamento do patrimônio móvel da UFBA, demos prosseguimento ao
processo de recolhimento de bens considerados inservíveis, de forma contínua, apesar da
pandemia de COVID-19 ainda persistir, observando, sempre, as normas de biossegurança e a
disponibilidade de pessoal nas unidades demandantes da UFBA.

3.4.2 CONVÊNIOS E CONTRATOS ACADÊMICOS
No exercício de 2021 foram firmados 319 novos acordos (convênios, contratos de serviços,
contratos com fundações, instrumentos tripartites convênios de estágio e Termos de Execução
Descentralizadas), sendo que no ano de 2020 tivemos um total de 196 instrumentos firmados,
conforme comparativo na Figura 3.4.1. Isso demonstra claramente o impacto da pandemia da
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Covid-19 na implementação de novos projetos na UFBA, apresentando uma redução de
aproximadamente 60% em relação a 2019.
Figura 3.4.1 - Instrumentos jurídicos firmados, UFBA, 2020/2021

Fonte: CCCONV/PROPLAN/UFBA 2021

Os resultados demonstram claramente uma forte retomada na celebração de convênios e
contratos acadêmicos no exercício de 2021, mesmo enfrentando o segundo ano da pandemia da
Covid-19. Estes resultados representam um incremento de 60% na implementação de novos
projetos na UFBA, com relação ao ano de 2020.
Por outro lado, tivemos uma redução do número de Termo de Execução Descentralizada (TED)
que tramitaram pela CCCONV, em relação a 2020, ou seja, 16 TEDs em 2020 e 7 em 2021,
embora os recursos financeiros descentralizados em 2021, tenham sido maiores que em 2020,
ou seja, R$7.994.733,42 em 2020 e R$12.449.709,73 em 2021, como demonstrado na figura a
seguir.
Figura 3.4.2 - Volume de recursos financeiros de TED recebidos,
UFBA, 2020-2021

Fonte: CCCONV/PROPLAN/UFBA, 2021
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Projetos com apoio das fundações credenciadas
Das 318 parcerias firmados em 2021, parte expressiva foi apoiada por fundações credenciadas,
nestes 80 instrumentos jurídicos foram celebrados com a Fundações, 23 destes foram
celebrados por meio de contratos, com base no Art. 1º da Lei 8.958/94, quando o recurso parta
da conta única do Tesouro e, 57 instrumentos tripartite, firmados entre
UFBA/Fundação/Concedente, segundo os artigos 1-A e 1-B.
Além destes projetos, a UFBA celebrou o contrato de gestão compartilhada do Hospital Ana
Nery, cujo recurso financeiro é advindo da Secretária de Saúde do Estado da Bahia (SESAB),
no valor de 116.888.391,84, cuja gestão é do Sistema Universitário de Saúde da UFBA
(SIUNIS).
O gráfico abaixo demonstra o comparativo de repasse de recursos financeiros para as Fundações
de apoio, nos exercícios de 2020 - R$20.091.459,50 e de 2021 - R$22.089.928,76.
Nota-se o acréscimo de cerca de 10%, contudo, vale ressaltar que os números apresentados,
referem-se aos valores totais estabelecidos nos contratos e demais instrumentos firmados, e
podem ser totalmente transferidos no mesmo ano em que foram firmados, ou podem ser
repassados nos anos subsequentes, dependendo da quantidade estabelecidas no cronograma de
desembolso.
Para avaliação mais precisa da atuação da Fundação relacionada aos projetos com recursos
financeiros da UFBA, faz-se necessário considerar algumas dimensões/indicadores
estabelecidos por padrões de referência em gerenciamento de projetos (GP), como estrutura
organizacional, informatização, metodologia, competência técnica e contextual, dentre outras,
que formam uma plataforma de gestão de projetos capaz de atender aos anseios das partes
envolvidas.
Acompanhamento e Controle
A UFBA controla a execução dos projetos, em sua missão de monitorar a execução dos projetos
e aditar os instrumentos firmados entre a UFBA e demais instituições parceiras, sua atuação
inicia-se após a publicação dos instrumentos jurídicos. Portanto diversas parcerias vigentes que
se acumulam ao longo dos anos, são acompanhadas e que apresentaram os seguintes resultados
de suas ações em 2021.
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Figura 3.4.3 – Ações de acompanhamento de convênios, UFBA, 2020-2021

Fonte: CCCONV/PROPLAN/UFBA 2021

Análise de Prestação de Contas
No âmbito das competências UFBA foram executadas atividades, preponderantemente, de
análises de prestações de contas recebidas das fundações de apoio e das prestações de contas
efetuadas pela UFBA, aos órgãos financiadores/concedentes.
No exercício de 2021 esse Núcleo concentrou sua equipe na destinação dos saldos
remanescentes devolvidos pelas fundações e nas análises das prestações de contas parciais e
finais enviadas pelas Fundações de Apoio. Esse esforço concentrado fica evidenciado no
quantitativo apresentado de 37(trinta e sete) pareceres apresentados, sendo 36(trinta e seis)
aprovadas na íntegra, 01(uma) aprovada com ressalvas, com um montante apurado dos recursos
na execução na ordem de R$ 14.561.298,76 (quatorze milhões, quinhentos e sessenta e um mil,
duzentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos). Não houve prestação de contas
reprovada no exercício de 2021, o que demonstra responsabilidade na correta execução dos
projetos bem como a boa e regular aplicação dos recursos públicos. Em 2021 a UFBA recebeu
76 (setenta e seis) prestações de contas, sendo 49(quarenta e nove) parciais e 27(vinte e sete)
finais, de contratos firmados com as fundações de apoio.
A Tabela abaixo apresenta as quantidades de prestações de contas analisadas em 2021 por tipo.
Tabela 3.4.2 - Prestação de contas analisadas, UFBA, 2020/2021
Prestação de contas
Tipo

Quantidade
2020

2021

Parcial

84

70

Final

55

30

Total

139

100

Fonte: CCCONV/PROPLAN/UFBA 2021
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3.4.3 GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
ARQUIVOS E ACERVOS DOCUMENTAIS
Repositório Institucional (RI)
O Repositório Institucional (RI) da UFBA, uma biblioteca digital destinada a preservar e
garantir livre acesso à produção técnica e científica da instituição é um canal de comunicação
importante para a democratização do conhecimento. No cenário vivido em 2020, com a
pandemia do Coronavírus, polêmicas envolvendo o mundo da pesquisa científica no Brasil e
no mundo, contigenciamento e descrédito das vacinas, as pessoas obrigadas a manterem o
isolamento social, o RI contribuiu para ampliar a visibilidade da UFBA e de seus pesquisadores
e pesquisadoras, além de preservar a memória intelectual em todas as áreas das ciências.
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico da quantidade de depósito e tipologias documentais inseridos no RI por
Programa de Pós-Graduação;
Levantamento de restrição dos documentos no RI para o prazo máximo de 02 anos;
Exclusão dos acessos para depósito posteriores a 30 dias dos usuários (e-person;
Padronização e organização do RI - comunidades, subcomunidades e coleções;
Levantamento dos grupos de revisores das comunidades/subcomunidades, confirmação
e cadastro de revisores no RI;
Exposição “Mesa de Produtos e Serviços do SIBI/UFBA” no I Encontro Baiano de
Bibliotecas Universitárias Públicas (EBBUP);
Apresentação “Produtos e Serviços do SIBI (UFBA): inovações no contexto COVID
19” no Congresso Virtual da UFBA 75 anos;
Levantamento da produção científica da UFBA inseridos no RI.

Arquivos e documentação institucional
As ações relativas a Arquivo Geral da Universidade estão em várias frentes, a saber, as mais
relevantes:
Listagens de eliminação – 3 listas de eliminação de 3.393 caixas de documentos num total de
445,20 m/lineares prontas desde 2018 serão encaminhadas para COMISSÃO PERMANENTE
DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS, que foi instituída pela Portaria UFBA nº11/2022.
ASSESSORIA ARQUIVÍSTICA:
Assessorias em andamento
PROAE: retornou em outubro de 2021;
NUTRIÇÃO: retomou as atividades em dezembro de 2021; ARQUITETURA: retornou em
novembro de 2021.
Assessorias iniciadas em 2021
IGEO: iniciada em dezembro e já conta com a contratação de estagiário em Arquivologia.
A CAD atualmente custodia uma total de 5.544 caixas-arquivo da Pró-Reitoria de
Desenvolvimento de Pessoas - PRODEP, referentes apenas aos assentamentos funcionais de
servidores com matrícula SIAPE, o que equivale a 838,88 metros lineares de documentos; 150
caixas-arquivo de dossiês de servidor sem matrícula e de Fichas de Cadastro de Servidores
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(conhecidas como “fichas amarelas”).
Em relação à PRODEP, ainda, custodiamos 693 caixas-arquivo, que contabiliza 113,68metros
lineares de documentação administrativa pendente para avaliação e classificação. Nesse
sentido, custodiamos um total de 989,24 metros lineares de documentos da PRODEP (entre
assentamentos funcionais e documentação administrativa).
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Segurança de banco de dados eletrônico
Com a continuidade da pandemia de COVID-19 e, consequentemente, o desenvolvimento de
atividades administrativas em regime de teletrabalho e a realização das aulas de forma online,
a área de segurança da informação ganhou uma relevância ainda maior na instituição, pois ela
tem como objetivo garantir a gestão das vulnerabilidades e proteção dos dados.
No ano de 2021, foram realizadas diversas campanhas de conscientização referentes aos
aspectos relacionados à segurança da informação. Essas campanhas abordaram temas
importantes como: uso de senhas seguras, compras online, golpes virtuais através de e-mails,
WhatsApp e telefone. Foram encaminhados aos colaboradores da UFBA diversos alertas sobre
os golpes digitais. Também foram realizados webinários com o intuito de informar e esclarecer
dúvidas relacionadas ao tema. Em 2021 também foi realizado o XI Encontro de Segurança em
Informática realizado pela STI/CoSIC, CERT.Bahia e PoP-BA/RNP. O evento aconteceu
totalmente online com transmissões ao vivo pela internet e ao longo de três dias as palestras
tiveram milhares de visualizações. Contamos com a participação de palestrantes de importantes
instituições sempre buscando abordar o tema segurança da informação através de diferentes
pontos de vista.
Ciberataques a instituições públicas
Os Ciberataques a instituições públicas continuaram a ocorrer em grande quantidade em 2021,
com destaque para os ataques de ransomware que afetaram sistemas de vários órgãos federais
como o do Ministério da Saúde. Incidentes como esse deixam as equipes de segurança da
informação em alerta constante, assim, ações preventivas estão sempre sendo implementadas.
Tratamento de contas de e-mail e sites comprometidos
Durante o ano de 2021 foram tratadas aproximadamente 240 contas de e-mail comprometidas
que passaram a ser utilizadas para o envio de SPAM. Além disso, alguns sites foram invadidos
e desfigurados. Cada ataque desse tipo enseja a realização de análise para identificar as
vulnerabilidades que possibilitaram os acessos indevidos ao sistema, após essa análise é gerado
um relatório com as evidências do ataque e as recomendações de segurança que devem ser
adotadas para que o site possa ser colocado no ar sem correr risco de ser comprometido
novamente.
Plano de Continuidade de Negócio dos Serviços de TI da UFBA
O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) é um documento que tem como objetivo garantir
a operação de TI da UFBA em situações inesperadas de crise. Em 2021 foi elaborada uma
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versão e encaminhada às demais coordenações da STI para discussão, ajustes e finalização do
Plano.
Norma de Senhas para os todos os sistemas e servidores da rede UFBA
Em 2021 foi elaborada e aprovada em reunião de coordenação da STI a norma de senhas para
utilização dos sistemas e servidores da universidade. Em 2022, a norma aprovada entrará em
execução no primeiro semestre.
Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
Em 2021, as atividades relacionadas ao processo de adequação da UFBA à LGPD (lei nº
13.709/2018) se intensificaram, avançando bastante. Importante registrar os atos formais de
criação do Comitê de Adequação à LGPD (portaria nº 064/2021) e de designação do
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) da UFBA (portaria nº 069/2021).
O processo de adequação se constitui em um conjunto de atividades de grande envergadura que,
pela sua abrangência, tem impactos em toda a Universidade. O Comitê estruturou o trabalho
em diversas frentes temáticas, a saber: Processos, Contratos e Convênios, Segurança da
Informação, Capacitação, Comunicação e Ouvidoria/e-SIC. Em cada uma dessas frentes foram
designadas pessoas da UFBA com notório conhecimento e experiência nas áreas correlatas. O
Comitê conta ainda com membros que prestam apoio técnico e jurídico.
A metodologia definida estruturou o desenvolvimento do trabalho de adequação em cinco
etapas: preparação, organização, desenvolvimento/implementação, governança e
avaliação/melhoria.
O plano de adequação, que em suas etapas iniciais começou o mapeamento de processos e
inventário de dados, encontra-se em execução. Como principais resultados em 2021 foram
produzidos vários artefatos, tais como a política de privacidade dos dados pessoais, um guia
sobre a LGPD elaborado de acordo com a realidade da comunidade da UFBA, vídeos
orientativos sobre fundamentos da Lei, um sítio web institucional que reúne conteúdos diversos
de produção própria e de referências diversas sobre questões relacionadas à LGPD. A estratégia
de comunicação e disseminação do conhecimento sobre proteção e privacidade de dados à
comunidade incluiu também a realização de várias apresentações, debates e treinamentos sobre
a LGPD.
3.4.4 - LOGÍSTICA E GESTÃO DE SISTEMAS E PROCESSOS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Acervos e obras
O atual modelo de gestão do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia
(SIBI/UFBA) foi proposto pela Resolução n° 03, de 8 de junho de 2009, do CONSUNI, como
órgão suplementar de suporte informacional ao desenvolvimento da pesquisa, ensino e
extensão. É o órgão responsável por coordenar as atividades administrativas e atividades fins
das unidades de informação, que contam com 22 bibliotecas e 1 Coordenação do Lugares de
Memória. Com destaque para a Biblioteca Reitor Macedo Costa que é a unidade central, onde
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fica localizada a Superintendência do Sistema. Conta com um acervo de cerca de 290 mil títulos
distribuídos por suas unidades de informação. A Tabela 3.4.3 a seguir, apresenta os números
do acervo do SIBI em 2021, em uma relação acervo versus empréstimos:
Tabela 3.4.3 - Acervo e empréstimos – 2021
Item
Bibliotecas
Usuários Ativos
Empréstimos
Títulos¹

Quantidade
23
116.710
58.129
302.283

Fonte: Sistema de Bibliotecas – SIBI/UFBA
Títulos¹: Total de títulos do SiBi - Todos os tipos de material

Nas plataformas digitais foram disponibilizados um número significativo de materiais
bibliográficos para atender as demandas do Semestre Letivo Suplementar (SLS) 2021, como
livros, artigos, teses e dissertações, bem como, foram desenvolvidos vários outros projetos em
paralelo para compor as atividades remotas, atraindo também o corpo administrativo, dentre os
quais destaca-se o projeto “Registros da Informação” que explorou relevantes temas
relacionados a área de Biblioteconomia, Inovação e Ciência da Informação, sendo apresentado
em formato de lives, e disponibilizados no canal do SIBI no YouTube.
Ainda em 2021, foram promovidos alguns eventos, tais como o I Encontro Baiano de Biblioteca
Universitárias Públicas – EBBUP – outubro DE 2021, onde foram abordados temas: Protocolos
sanitários para prevenção da COVID-19; A Construção Social da Memória Científica:
Reflexões e Atravessamentos; Conteúdos e soluções inovadoras para pesquisa na biblioteca;
Redes sociais nas bibliotecas: Foco no usuário. E, a 5ª Semana Nacional de Arquivos,
abordando os temas: Os Arquivos no Poder Judiciário; O acervo de documentação histórica
musical UFBA.
Portal de Periódicos da UFBA
É de responsabilidade do Sistema de Bibliotecas, o gerenciamento, também, do Portal de
Periódicos da UFBA. Em 2021, algumas atividades merecem destaque:
•
•
•
•
•

Padronização de resumos das revistas do Portal de Periódicos UFBA, em parceria com
a EDUFBA e Permanecer;
Participação na elaboração da minuta da Política do Portal de Periódicos da UFBA,
em parceria com a Coordenação do SIBI e EDUFBA;
Participação nos fóruns do IBICT e Rede Brasileira de Portais de Periódicos (Rede
TULIPAS);
Participação na mesa de apresentação dos produtos e serviços de informação do SIBI
no I EBBUP;
Participação na Mesa “Novo Portal de Periódicos da UFBA: entendam as novidades” Congresso UFBA 75 Anos.

Na Tabela 3.4.4 é possível verificar a atuação do Portal de Periódicos em 2020.

155

Tabela 3.4.4 – Portal de Periódicos da UFBA, 2021
Item
Periódicos hospedados
Submissões Publicadas em 2021
Usuários Cadastrados até 2021

Quantidade
65
1.203
85.662

Fonte: Sistema de Bibliotecas – SIBI/UFBA
Nota 1: Portal de Periódicos UFBA: https://periodicos.ufba.br/
Nota 2: Extraído das estatísticas OJS 3.2.1.4

SISTEMA DE SAÚDE
Gestão de saúde
A gestão do sistema de saúde na UFBA está sob a competência do Sistema Universitário de
Saúde (SIUNIS). Atualmente, o SIUNIS é composto pelas seguintes unidades e serviços:
Hospital de Medicina Veterinária Professor Renato Rodemburg de Medeiros Netto (Hospmev),
Centro Docente Assistencial em Fonoaudiologia (CEDAF), , Consultório Dietético da Escola
de Nutrição da UFBA, Faculdade de Odontologia (FOUFBA), Laboratório de Análises Clínicas
e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia (Lactfar), Laboratório de Imunologia e Biologia
Molecular do Instituto de Ciências da Saúde (Labimuno/Ics), Maternidade Climério de Oliveira
(MCO), Serviço de Psicologia Professor João Ignácio de Mendonça, Serviço Médico
Universitário Rubens Brasil Soares (SMURB).
Serviços de alta relevância, prestados através desse sistema, para a sociedade e em especial para
atividades de ensino, como campo de prática para estudantes, de pesquisa e de extensão,
particularmente para a área de saúde da UFBA, tais serviços de atenção à saúde da UFBA no
ano de 2021, (excetuando as informações sobre os hospitais universitários, já em gestão plena
pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH), continuaram a retomada de suas
atividades buscando o atendimento pleno à comunidade e aos seus campos de prática,
respeitando seus planos de contingência. A tabela abaixo apresenta a quantidade de
atendimentos realizados no referido ano, confrontando-se com o realizado nos anos de 2019 e
2020.
Tabela 3.4.5 - Número de procedimentos selecionados em saúde humana pelas unidades
de saúde, UFBA, 2019 – 2021
Serviços de Saúde
Internações hospitalares
Atendimentos odontológicos
Exames laboratoriais
Exames laboratoriais

Unidade
Hospitais (HUPES E MCO)
Faculdade de Odontologia
Faculdade de Farmácia
Instituto de Ciências da Saúde

2019
11.325
28.096
445.368
932.260

2020
7.432
1.515
175.720
530.624

2021
4.043
315.760
861.294

Fonte: SIUNIS/UFBA

Como pode ser constatado, houve no geral um expressivo aumento de serviços realizados
quando se compara os valores obtidos em 2021 com aqueles referentes à 2020, ano em que a
oferta de muitos destes serviços foi interrompida por alguns meses.
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SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL SOARES – SMURB
As ações que competem ao SMURB desenvolver são voltadas para promoção, prevenção,
assistência, perícia oficial, saúde ocupacional, vigilância de ambiente e processo de trabalho,
inclusão/inserção/readaptação de trabalhadores e estudantes da UFBA. Na tabela 3.4.6, abaixo,
visualiza-se as atividades desenvolvidas no SMURB na atenção à saúde dos trabalhadores e
estudantes da UFBA (assistência, perícia, saúde ocupacional, vigilância e reabilitação) durante
o ano de 2021.
Tabela 3.4.6 - Atividades desenvolvidas SMURB/UFBA, 2021
Tipos de atividades desenvolvidas
Total de consultas e procedimentos clínicos e terapêuticos realizados
Exame médico ocupacional admissional – ASO, UFBA
Total de perícias oficiais em saúde realizadas
Consultas: Avaliação em saúde ocupacional – processos / restrição de atividades / readaptação
/ retorno ao trabalho / remoção por motivo de saúde / avaliação de gestantes/lactantes /
insalubridade/periculosidade / aposentadoria especial/PPP / outros
Acidente de Trabalho: Investigação, análise e avaliação de acidente de trabalho ou doença
relacionada ao trabalho ou acidente com exposição a material biológico
Questionários respondidos - Monitoramento de ambientes e processos de trabalho dos
servidores da UFBA afastados durante a pandemia do novo coronavírus
TOTAL DE CONSULTAS E PERÍCIAS
Avaliação de ambientes para revisão dos Laudos Técnicos para concessão de insalubridade e
periculosidade
Revisão dos laudos técnicos para concessão de insalubridade e periculosidade
Visita Técnica para emissão de Parecer sobre avaliação do ambiente de trabalho
Emissão de Relatório Técnico de Avaliação de Ambiente do Trabalho.
Pareceres técnicos emitidos
Elaboração de Quesitos Periciais
Treinamento de medidas preventivas de controle para docentes, técnicos administrativos,
estudante e terceirizados, com finalidade de orientá-los de forma a atender o protocolo de
biossegurança contra o COVID-19.
Manifestação Técnica de Laudos Periciais
TOTAL DE AÇÕES AMBIENTAIS
TOTAL GERAL

Quantidade
25.055
63
1.216
126

44
138
26.642
204
13
93
07
16
166
03

11
513
27.155

Fontes: SisSmurb, 2021; SIASS/UFBA, 2021; Relatórios dos Núcleos e Setores do Smurb/2021.

De acordo com dados do UFBA em números 2019, tendo o ano de 2018 como base dos dados,
estima-se uma população de 8.454 mil trabalhadores, aproximadamente. Distribuídos entre
2.870 docentes, 3.136 técnicos administrativos, 2.448 terceirizados. Devendo ser somado a
esses números, ainda, os professores com contrato temporário, pesquisadores e os aposentados.
Em relação à população de estudantes de cursos presenciais de graduação e pós-graduação,
segundo dados do UFBA em números 2018, em 2017 totalizaram 43.571.
Dessa forma, a comunidade UFBA que se beneficia diretamente das ações de atenção à saúde
(assistência, perícia e vigilância de ambiente) realizadas pelo SMURB está estimada em 52.025
mil. Em 2021 os atendimentos realizados neste ano ficaram distribuídos conforme Tabela 3.4.7.
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Tabela 3.4.7 – Quantidade de atendimentos realizados por vínculos,
SMURB/UFBA, 2021
Vínculo
Aluno
Servidor
Dependente
SUS
Temporário
Candidato Sisu
Magalhaes Neto
Total Atendimentos

Percentual
69,90%
18,33%
7,98%
3,31%
0,41%
0,06%
0,01%

Atendimentos
17.573
4.609
2.006
831
102
16
3
25.140

Fonte: SisSmurb, 2021, SMURB/UFBA

Além dos atendimentos realizados pela área assistencial, o SMURB desenvolve atividades de
perícia. A Tabela 3.4.8 demonstra as perícias realizadas durante o ano de 2021.
Tabela 3.4.8 – Perícias realizadas, por tipo, SMURB/UFBA, 2021
Total
geral

01
45
0
0

Junta
videoconfe
rência
02
173
0
0

39

02

8

49

0
02
0
03
0

0
01
1
0
0

03
0
02
0
1

03
03
03
03
01

0

2

06

08

01

0

0

01

0

0

03

03

0

0

01

01

03

06

15

24

0

0

03

03

0

0

01

01

0

0

04

04

0
304

0

02

02
304

Tipo de perícia

Singular

Junta

Licença tratamento de saúde
Licença tratamento de saúde/junta oficial
Licença para acompanhar familiar doente
Licença tratamento de saúde-rgps (até 15 dias)
Avaliação isenção de imposto de renda/
aposentadoria
Remoção - motivo de doença do servidor
Avaliação isenção de imposto de renda/pensão
Horário especial – deficiência de familiar servidor
Licença acidente em serviço ou moléstia profissional
Remoção – doença de familiar/dependente
Avaliação incapacidade permanente para o trabalho
para fins de aposentadoria
Licença para tratamento de saúde – rgps (até 15 dias)
Avaliação capacidade laborativa para fins de
readaptação
Revisão de aposentadoria por invalidez para
reversão
Avaliação da capacidade laborativa para fins de
readaptação – ec 103/2019
Avaliação da capacidade laborativa para fins de
readaptação
Avaliação da capacidade laborativa do servidor por
recomendação superior
Horário especial – servidor com familiar/dependente
portador de deficiência
Avaliação de invalidez de dependente
Licença de curta duração para tratamento de saúde
Licença de curta duração para acompanhar familiar
doente
Trancamento total e/ou parcial de curso aluno ufba
Avaliação candidato sisu/ 2021 portador de
necessidades especiais
Outros tipos de perícia
Total

824
0
55
04

827
218
55
04

14

14

5

05

48

48

10
1.312

58

224

10
1.594

Fonte: SIUNIS/SMURB/UFBA
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SERVIÇOS UNIVERSITÁRIOS DE SAÚDE ANIMAL
Após reforma no ano de 2017, o Hospital de Medicina Veterinária Professor Renato Rodemburg
de Medeiros Netto (HOSPMEV) da UFBA apresentou aumento significativo na quantidade de
procedimentos realizados em 2018, apresentando pequena flutuação em 2019 e, como as demais
unidades de saúde da UFBA, uma queda em 2020 consequente da pandemia (Tabela 3.4.8),
porém com a retomada parcial dos atendimentos presenciais os números estão retornado aos
patamares de 2018/2019.
Tabela 3.4.9 - Número de procedimentos selecionados produzidos pelo
HOSPMEV, UFBA, 2018 – 2021
Serviço de Medicina Veterinária
Procedimentos clínico-cirúrgicos
Exames laboratoriais
Diagnóstico por imagem

2018
19.048
32.082
3.827

2019
18.075
43.921
2.568

2020
7.197
21.317
1.307

2021
16.427
80.091
1.201

Fonte: Hospital de Medicina Veterinária Professor Renato Rodemburg de Medeiros Netto
(HOSPMEV)/UFBA
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APÊNDICES
Em atendimento ao inciso II, Art. 7º da DN TCU nº 187/2020, todos os documentos listados
neste Apêndice estão disponíveis nas páginas de internet “www.transparencia.ufba.br” e
“www.proplan.ufba.br”, conforme respectivos links: Transparência UFBA | Universidade Federal
da Bahia / Processos de Contas Anuais (Relatórios de Gestao) | Pró-Reitoria de Planejamento e
Orçamento (ufba.br)

I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
II - DECLARAÇÃO DA CONTADORA
III - PARECER DO CONSELHO DE CURADORES
IV - PARECER DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
V - LICITAÇÕES REALIZADAS - 2021
VI - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 2021
VII - DISPENSA DE LICITAÇÃO – 2021
VIII - INDICADORES DO TCU

160

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS E DIRIGENTES, UFBA, 2021

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
Prof. André Luis Nascimento dos Santos
Prof. João Martins Tude
ESCOLA DE BELAS ARTES
Profª. Nanci Santos Novais
Profª. Rosa Gabriela de Castro Gonçalves
ESCOLA DE DANÇA
Profª. Carmen Paternostro Schafner
Prof. Antrifo Ribeiro Sanches Neto
ESCOLA DE ENFERMAGEM
Profª. Juliana Bezerra do Amaral
ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Prof. Antonio de Lisboa Ribeiro Filho
Prof. Luis Fernando Batista Pinto
ESCOLA DE MÚSICA
Prof. José Maurício Valle Brandão
Profª. Maria Thereza Pita Gondim
ESCOLA DE NUTRIÇÃO
Profª. Luciara Leite Brito
Profª. Mônica Leila Portela de Santana
ESCOLA POLITÉCNICA
Profª. Tatiana Bittencourt Dumêt
Profª. Marcela Silva Novo
ESCOLA DE TEATRO
Profª Hebe Alves
Profª Antonia Pereira Bezerra
FACULDADE DE ARQUITETURA
Prof. Sérgio Kopinski Ekerman
Prof. João Maurício Santana Ramos
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Prof. Henrique Tomé da Costa Mata
Prof. Gervásio Ferreira dos Santos
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Prof. Ronaldo Pesente
Profª. Lorena de Andrade Pinho
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FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
Profª. Suzana Oliveira Barbosa
Prof. Leonardo Figueiredo Costa
Prof. Washington José de Souza Filho
FACULDADE DE DIREITO
Prof. Júlio César de Sá da Rocha
Prof. Francisco Bertino Bezerra de Carvalho
Profª. Mônica Neves Aguiar da Silva
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Prof. Roberto Sidnei Alves Macedo
Profª. Regina Sandra Marchesi
FACULDADE DE FARMÁCIA
Profª. Tânia Fraga Barros
Profª. Márcia Cristina de Aquino Teixeira
Prof. Denis de Melo Soares
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Profª. Maria Hilda Baqueiro Paraíso
Profª. Iole Macedo Vanin
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
Prof. Luis Fernando Fernandes Adan
Prof. José Valber Lima Meneses
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
Prof. Marcel Lautenschlager Arriaga
Prof. Antônio Pitta Correa
Profª. Sonia Cristina Lima Chaves
Profª. Luciana Valadares de Oliveira
INSTITUTO DE BIOLOGIA
Prof. Francisco Kelmo Oliveira dos Santos
Prof. Gilberto Cafezeiro Bomfim
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
Profª. Fabíola Gonçalves Pereira Greve
Profª. Vaninha Vieira dos Santos

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
Profª. Hildenise Ferreira Novo
Prof. Sergio Franklin Ribeiro da Silva
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Prof. Roberto Paulo Correia de Araújo
Prof. Roberto Meyer Nascimento
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INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CAMPUS DE
CAMAÇARI)
Profª. Valterlinda Alves de Oliveira Queiroz
Profª. Maiana Bispo de Matos
INSTITUTO DE FÍSICA
Prof. Ricardo Carneiro de Miranda Filho
Prof. Alexandre Leite Gadelha
Prof. Cássio Bruno Magalhães Pigozzo
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Profª. Olívia Maria Cordeiro de Oliveira
Profª. Simone Souza de Moraes
INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PROFESSOR MILTON
SANTOS
Prof. Messias Guimarães Bandeira
Profª. Marise Berta de Souza
Prof. Luis Augusto Vasconcelos da Silva
Prof. Milton Júlio de Carvalho Filho
INSTITUTO DE LETRAS
Profª. Fernanda Almeida Vita
Porfª. Alvanita Almeida Santos
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Prof. Evandro Carlos Ferreira dos Santos
Prof. Kleyber Mota da Cunha
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM REABILITAÇÃO E SAÚDE
Profa. Luciene da Cruz Fernandes
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE (CAMPUS ANISIO TEIXEIRA,
VITÓRIA DA CONQUISTA)
Prof. Márcio Vasconcelos Oliveira
Prof. Cláudio Lima Souza
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
Profª. Ilka Dias Bichara
Profª. Juliana Prates Santana
INSTITUTO DE QUÍMICA
Prof. Dirceu Martins
Prof. Bárbara Carine Soares Pinheiro
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA
Profª. Isabela Cardoso de Matos Pinto
Prof. Luis Eugênio Portela Fernandes de Souza
Profª. Joilda Silva Nery
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