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APRESENTAÇÃO
Neste relatório apresenta-se os resultados da Avaliação Institucional da
Universidade Federal da Bahia- UFBA, em atendimento às diretrizes do Sistema
Nacional

de Avaliação da Educação Superior – SINAES, Lei 10.861 de 14 de

abril de 2004. Nele, são expressos dados quantitativos e qualitativos e
descrição de ações avaliativas empreendidas no ano de 2019 na Universidade.
A Avaliação

Institucional

2019

está sob

vigência do

Plano

de

Desenvolvimento Institucional – PDI – de 2018 a 2022. Neste contexto, os
resultados relatados tem como base o que foi alcançado das metas e objetivos
institucionais constantes no PDI. Para isso, utilizou-se como fonte os dados
coletados no Sistema de Avaliação da UFBA – SIAV, dados oriundos dos
relatórios de gestão das Unidades Universitárias, assim como dados de
avaliações externas e internas. Outras fontes de dados foram provenientes do
monitoramento das metas do PDI e dos indicadores de desempenho institucional

empreendidos

pela

Superintendência

de

Avaliação

e

Desenvolvimento

Institucional – SUPAD.
Este relatório é composto pela descrição da metodologia adotada nos
processos

e

procedimentos

autoavaliativo,

pela

apresentação

do

desenvolvimento das atividades avaliativas realizadas em 2019 (organizadas
por eixos) e pela análise e discussão dos resultados obtidos a partir dos
indicadores de desempenho delineados para a Universidade e, finalmente, as
considerações finais.

Comissão Própria de Avaliação.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
CÓDIGO e-MEC: 578
CARACTERIZAÇÃO: Instituição Pública Federal – Universidade
ESTADO: Bahia

MUNICÍPIO: Salvador

Com 73 anos de fundada, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) mantém em 2019
seus cinco campi, três deles na capital (Campus de Ondina/Federação, Campus do Canela e
Campus de São Lázaro) e dois deles nas cidades de Vitória da Conquista e Camaçari-Ba. Nestes
campi funcionaram em 2019
Entre Graduação e Pós-Graduação, a Universidade contou com 247 cursos em 2019
(Quadro 1). Desse total, 105 (cento e cinco) são cursos de graduação e 142 de Pós-Graduação.
Na Graduação tem-se 100 cursos presenciais, com 102 (cento e duas) ofertas de ingresso (os
cursos de Comunicação Social e Artes Cênicas têm duas habilitações com ingresso próprio) e
5 a distância (EaD). Na Pós-Graduação os cursos se dividem entre mestrados profissionais,
acadêmicos e doutorados.
Quadro 1 - Quantidade de Cursos de Graduação e Pós-Graduação Scricto Sensu da UFBA em 2019.
Graduação
Cursos Presenciais
Cursos EaD

Pós-graduação Scricto Sensu

100 Mestrado Profissional

15

05 Mestrado Acadêmico

69

Doutorado
Total

105 Total

58
142

Fonte: Relatórios de Gestão da PROGRAD E PROPG 2020 – ano base 2019.

A comunidade acadêmica é composta por 53.304 pessoas, sendo 47.420 estudantes,
2.809 professores e 3.075 técnicos-administrativos, sem contar os trabalhadores terceirizados,
vinculados às empresas prestadoras de serviços (Quadro 2).
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Quadro 2 - Quantidade de Professores, Estudantes e Servidores Técnico-administrativos da UFBA em 2019.
Professores
Efetivos

Professores
Substitutos

Professores
Visitantes

Professores
1ºe 2º Graus

Estudantes
Graduação1

Estudantes
Pósgraduação1

Servidores
TécnicosAdministrativos

2.496

257

44

12

39.795

7.625

3.076

Fonte: PRODEP/UFBA, PROPG/UFBA, PROGRAD/UFBA e UFBA em números 2019.

Notas: 1 Estudantes matriculados.

Ampliou-se o número de estudantes matriculados em 2019, contudo, houve diminuição
no número de professores e, mesmo com a posse de novos servidores (edital Nº 02/2016), a
UFBA fechou 2019 com menos 86 técnico-administrativos efetivos.
1.2 - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
A Comissão Própria de Avaliação da Universidade é composta por sete membros, sendo
3 especialistas em avaliação e os demais sendo representantes das instâncias estudantil,
técnicos, docentes e comunidade externa. A CPA está com minuta de regimento tramitando nas
instâncias deliberativas da Universidade e com expectativa de aprovação ainda em 2020. Ao
longo de 2019 a CPA reuniu-se regularmente para desempenho de suas ações e teve o apoio da
Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional – SUPAD/UFBA. A Comissão
conta com a parceria da Comissão Setorial de Avaliação no campus de Vitória da Conquista,
além da colaboração dos Coordenadores de Colegiado dos Cursos de Graduação e PósGraduação e os Núcleos Docentes Estruturantes visando o trabalho conjunto de avaliação dos
cursos.

2. METODOLOGIA
Para a avaliação institucional da Universidade a CPA utiliza cinco procedimentos
metodológicos: análise documental, instrumento de avaliação docente pelo discente,
acompanhamento das metas do PDI, avaliação diagnóstica realizada com os coordenadores de
cursos e/ou NDE e composição de indicadores de avaliação institucional, que serão descritos
mais detalhadamente a seguir:

2.1 ANÁLISE DOCUMENTAL
A análise documental é utilizada pela Comissão Própria de Avaliação como um
procedimento metodológico de abrangência interna e externa à Universidade. Internamente, a
11

CPA consulta e analisa dados institucionais publicizados nos relatórios de gestão das unidades
acadêmicas e administrativas da Universidade conseguindo, desse modo, acompanhar o grande
porte da Universidade, diversidade de cursos e capilaridade de atuação de seus órgãos e setores.
Esse procedimento permite o levantamento de informações pormenorizadas que contribuem
para a formação dos dados dos indicadores de desempenho institucional, assim como para os
indicadores utilizados pelo Tribunal de Contas da União - TCU e INEP. Externamente à
Universidade a CPA consegue, através da análise documental, dados específicos sobre conceito
ENADE e Conceito Preliminar de Curso (CPC) em relatórios do INEP/MEC, assim como
informações relevantes sobre a infraestrutura das Unidades, sobre a organização didáticopedagógica e sobre o corpo docente e tutorial elencadas nos relatórios de avaliação externa de
reconhecimento de cursos de Graduação da Universidade.

2.2 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOCENTE
Semestralmente os estudantes da Universidade realizam a avaliação do docente dos
componentes curriculares cursados. Essa avaliação é realizada a partir do Sistema de Avaliação
(SIAV) e a CPA utiliza os dados coletados também como forma de avaliação do desempenho
da Universidade.
O instrumento de avaliação é composto por itens que abrange quatro dimensões de
desempenho docente: competência técnica, competência relacional, competência didática e
compromisso com o processo de ensino-aprendizagem. Através do SIAV, este instrumento é
disponibilizado de forma censitária e voluntária a todos os estudantes matriculados e ativos que
cursaram qualquer componente curricular na Graduação ou Pós-Graduação no semestre letivo
em pesquisa. O instrumento de avaliação fica disponível aos estudantes no SIAV por um
período de 30 a 45 dias no endereço eletrônico www.siav.ufba.br. Nesse período está incluído
o momento da matrícula, fase em que o fluxo de acesso aos sistemas da Universidade é maior.

O SIAV gera relatórios automáticos, em formato PDF, do processo avaliativo, de acordo
com o nível de permissão concedido aos usuários. Cada docente visualiza os resultados da
avaliação referentes às turmas dos componentes curriculares que ministrou em cada período
avaliado. Por sua vez, os chefes de departamento conseguem acessar os relatórios de avaliação
de todos os docentes vinculados aos seus departamentos. Os diretores das Unidades
Universitárias podem acessar os relatórios de todos os docentes vinculados a suas unidades e
os Pró-reitores de Graduação e Pós-Graduação, Superintendente de Avaliação e
desenvolvimento Institucional, Presidente da CPA e Reitor têm acesso aos resultados de todos
os professores da Universidade.
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2.3 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
A avaliação diagnóstica consiste numa metodologia para verificar as condições mínimas de
funcionamento de um curso, tomando como base a escala utilizada pelo INEP e, a partir da
opinião dos coordenadores e/ou do NDE, avaliar as condições de funcionamento do seu curso,
nas três dimensões: 1) Projeto pedagógico; 2) Corpo docente e 3) infraestrutura física.
O instrumento utilizado é um questionário, desenvolvido a partir de uma adaptação do novo
“Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação”, utilizando os mesmos indicadores
estabelecidos pelo INEP para avaliação externa dos cursos de graduação, no âmbito do Sistema
Federal de Educação Superior.

2.4 MONITORAMENTO DO PDI
O atual Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade tem vigência de
2018 a 2022. Faz parte dos procedimentos metodológicos da CPA acompanhar e monitorar o
atendimento de diferentes demandas da comunidade, assim como realizar uma reflexão mais
sistemática dos objetivos estratégicos elencados no PDI para a UFBA. Este acompanhamento
e monitoramento do PDI visa a atualização das informações sobre o desenvolvimento
institucional, de modo que diferentes instâncias administrativas possam acompanhar a
efetividade das ações desenvolvidas ano a ano do PDI. Com esse monitoramento espera-se
também atualizar periodicamente o próprio PDI, de modo a ajustar metas e objetivos elencados
e que possam se tornar de difícil atingimento no cenário externo e interno mais atuais.

2.5 INDICADORES DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES) elencou dez dimensões para
a composição da avaliação das instituições de educação superior. Para complementar a

avaliação dessas dimensões a CPA aprovou os indicadores de desempenho da Universidade
elaborados pela Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional.
Os indicadores são voltados para a averiguação da eficiência e eficácia dos processos
na Universidade. Eles estão relacionados ao que organizacionalmente foi pré-definido como
padrão de eficiência e eficácia para a UFBA e as diferentes atividades desenvolvidas em suas
unidades universitárias. A partir destes indicadores consegue-se ter uma visão abrangente da
Universidade, seu funcionamento, assim como seus desafios e estratégias de gestão.
Compara-se nos indicadores os resultados obtidos em 2019 com os de anos anteriores
para mensurar e estimar as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional. A partir de seus
13

dados é possível também comparar os cursos da Universidade aos de outras IES semelhantes à
nossa e, em alguns casos, comparar os cursos entre si. Uma síntese desses indicadores é
apresentada no quadro 3. Como fonte de informações secundárias para esses indicadores temse os estudos realizados nos mestrados em quatro dos programas de Pós-Graduação da
Universidade: Programa Estudos Interdisciplinares Sobre a Universidade (IHAC), Núcleo de
Pós-Graduação em Administração (NPGA), Mestrado Profissional em Educação (MPED) e o
Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE). Os resultados dos estudos realizados
nesses programas trazem aspectos importantes sobre nossa IES que precisam ser utilizados para
produzirem impacto necessário na gestão universitária.
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INDICADORES DE DESEMPENHO ESPECÍFICOS DA UFBA 2019

Quadro 3 - Quadro Síntese dos Indicadores de Desempenho Específicos da UFBA 2019.
Denominação

Índice
de
Referên
cia (*)

Índice
Observa
do
(**)

Periodicid
ade

Fórmula de Cálculo

PROPCI
PRODUTIVIDA
DE DE
PESQUISA =
PRODPESQ I
ÍNDICE DE
CONSOLIDAÇ
ÃO DE
ATIVIDADE
DE PESQUISA
= ICAP I
ÍNDICE DE
CONSOLIDAÇ
ÃO DE
ATIVIDADE
DE PESQUISA
= ICAP II
TAXA DE
INSERÇÃO DA
PESQUISA NO
ENSINO DE
GRADUAÇÃO TAXA IPEG

36,1

642,0

10,94

1,77

25,1

645,0

10,48

5,88

Anual

Anual

Anual

Anual

PRODPESQ I = Var % TP ISIt = {[(TPt-1+TPt-2)/(TPt-3+TPt4 ) ]-1}*100

ICAP I =
Número de Bolsas no ano t * Escore Médio da qualidade das
bolsas

ICAP II =
(Número de Bolsistas de Produtividade no CNPq * 100) /
Número de docentes doutores

IPEG = Var% BPIG =
((PPI t – BPI t-i) / BPI t-i) -1) * 100

PRPG
ÍNDICE DE
EXPANSÃO
DA PÓSGRADUAÇÃO I
– EXPPG1

13,96

ÍNDICE DE
EXPANSÃO
DA PÓSGRADUAÇÃO
II – EXPPG2

58,8

ÍNDICE DE
EXPANSÃO
DA PÓSGRADUAÇÃO
III – EXPPG3

EXPPG I= (TAPG*100)/(TAGPG)
16,13

Anual

EXPPG II = (TotCPG*100)/(TotCG+PG)
58,4

Anual

EXPPG III= (TotAluDout *100)/(TotAluDout+Mest)
48,51

50,16

Anual
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PROGRAD
ÍNDICE DE
QUALIDADE
DOS CURSOS
DE
GRADUAÇÃO
IQGRAD

CICL CICLO
O 3,89
4,05
ANO
ANO
3,57
4,38

Anual

IQGRAD =
(Média Nota ENADE Ano1+Média Nota ENADE
Ano2+Média Nota ENADE Ano 3)/3

Anual

IQCTA=
{[(MEST+DOUT)*5]+(ESP*4)+(GRAD*3)+(NMED*2)+F
UND}/TOTAL SERVIDORES

PRODEP
IQCTA=
ÍNDICE DE
QUALIFICAÇÃ
O DO CORPO
TÉCNICO
ADMINISTRAT
IVO
INVCAPTA=
ÍNDICE DE
INVESTIMENT
O EM
CAPACITAÇÃ
O DO CORPO
TÉCNICO
ADMINISTRAT
IVO
INVCAPDOC=
INVESTIMENT
O EM
CAPACITAÇÃ
O PELO
DOCENTE
COM
AFASTAMENT
O PARA PÓSGRADUAÇÃO

3,38

3,48

Anual

INVCAPTA=
(%NI)+(%NII*2)+(%NIII*3)+(%NIV*4))/10

27,79

28,58

Anual

8,77

INVCAPDOC =
(%N1*2)+(%N2*3)+(%N3*5))/10

3,78

Fonte: SUPAD
(*) Todas as medidas foram realizadas em janeiro de 2019, referentes ao ano de 2018.
(**) Todas as medidas foram realizadas em janeiro de 2020, referentes ao ano de 2019.
(***) A gestão da UFBA não trabalha com um nível de previsão anual de metas quantificadas. Trabalha-se com a expectativa
de um crescimento contínuo dos indicadores positivos de desempenho, já que os fatores envolvidos são complexos e difíceis
de se controlar.
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De forma conjunta os dados advindos dos indicadores de desempenho se agregam aos
demais procedimentos metodológicos (análise documental, avaliação docente, avaliação
diagnóstica e monitoramento do PDI) para compor a autoavaliação na UFBA e permitir à CPA
monitorar como a Universidade mantém-se no atendimento ao disposto no SINAES e como
desenvolve sua trajetória.

3.

ATIVIDADES

REALIZADAS,

AGRUPADAS

NOS

EIXOS

E

DIMENSÕES E ANÁLISE A PARTIR DOS INDICADORES DE
DESEMPENHO

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Na UFBA a avaliação compreende onze dimensões: dez elencadas pelo SINAES e uma
específica da Universidade para incorporar o acompanhamento dos Sistemas Universitários, de
Saúde, Museus, Editoração e Bibliotecas na autoavaliação. Abaixo são descritas as ações

estabelecidas e estratégias elencadas para a orientação do processo de autoavaliação:

1. Aquisição e customização de um novo sistema de avaliação institucional

Desde 2015 que a CPA apontava a necessidade de aquisição de um novo sistema para a
realização da avaliação institucional, devido ao crescimento da Universidade e dificuldade de
acompanhamento do sistema de gerenciamento acadêmico. Esta realidade era compartilhada
com outros setores de governança da Universidade e como solução a UFBA adotou o SIGA-A.
Sua implantação foi organizada para ocorrer gradualmente módulo a módulo e, com isso, o
módulo da avaliação ainda aguarda a conclusão da migração dos dados acadêmicos de
gerenciamento da Graduação. Enquanto aguarda, a CPA decidiu realizar em 2020 um teste dos
instrumentos de avaliação institucional em plataforma online e conseguir, desse modo, ajustar
seus instrumentos.

2. Avaliação dos cursos de graduação
Enquanto aguarda a implantação do módulo de avaliação do SIGA-A a CPA e a SUPAD
articularam a ampliação das ações de avaliação para complementar as já existentes. Uma dessas
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ações foi o desenvolvimento de ‘avaliação diagnóstica dos cursos’. Para a realização dessa
avaliação a SUPAD adaptou o instrumento de avaliação dos cursos de graduação, utilizado
pelos avaliadores externos do INEP, com a intenção de que os resultados dessa avaliação
apontassem pontos fortes e fracos, segundo a percepção dos respondentes, e sugerindo
alternativas de superação e aprimoramento. Ademais, para os cursos que recebem visitas do
INEP (avaliação in loco), seria possível confrontar a visão dos avaliadores externos, com a
visão dos respondentes do nosso instrumento e o nível de correspondência entre as duas visões.
O instrumento foi encaminhado para os coordenadores de cursos e/ou o NDE
responderem e, com base nestas respostas, produzir um diagnóstico do curso. Na edição dessa
avaliação em 2018 obteve um retorno de 39% de respostas dos cursos da Universidade. Numa
nova edição em 2019 53 novos cursos de Graduação participaram.

3. Acompanhamento das avaliações externas
O acompanhamento das avaliações externas in loco dos cursos de Graduação ocorre
numa ação conjunta entre CPA, SUPAD, Pesquisadora Institucional (PI) e Pro-Reitoria de
Graduação. Cada curso instado a receber visita recebe assessoria necessária para o preparo de
documentação do curso e demais tarefas para o momento da visita. Este acompanhamento tem
como objetivo apoiar os colegiados dos cursos no que precisassem para a preparação para a
avaliação externa in loco.
No ano de 2019 seis cursos de Graduação passaram por avaliações externas in loco e,
cumprindo meta do PDI, todos com conceitos acima de 4 (quatro), sendo que dois deles
alcançaram nota máxima:
Quadro 4 – Cursos avaliados in loco pelo MEC no ano de 2019.
Curso de Graduação

CONCEITO

Artes Cênicas - Interpretação Teatral

4

Comunicação Social - Produção em Comunicação e Cultura

5

Bacharelado em Dança

5

Artes Cênicas – Direção Teatral

4

Estatística

4

Biotecnologia – Noturno

4

Fonte: Relatórios de avaliação externa divulgados no sistema e-MEC.

Conforme pode ser observado no quadro acima, quatro dos seis cursos avaliados foram
considerados com suas políticas institucionais implantadas e exitosamente voltadas para a
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promoção das oportunidades de aprendizagem. Os cursos de Bacharelado em Dança e
Comunicação Social – Produção em Comunicação e Cultura receberam conceito máximo,
significando que atendem de forma excelente às necessidades da formação. Cada curso avaliado
recebeu diretamente da Pesquisadora Institucional o relatório da avaliação in loco para que
averiguem as pontuações elencadas pelos avaliadores.

4. Acompanhamento dos cursos com baixo rendimento
Esta ação se iniciou com o objetivo de acompanhar os cursos com conceitos CPC abaixo
de 3 para melhoria da qualidade e se estendeu para todos os cursos, independentemente do
conceito obtido. É uma ação alinhada com uma das metas globais do PDI, que é termos 100%
dos cursos de Graduação com CPC igual ou superior a 4 na avaliação do INEP. Nos últimos
resultados divulgados a UFBA já alcançou 50% de seus cursos com conceito máximo (5) e
91,2% acima do conceito 3. A CPA, em conjunto com a SUPAD, está mobilizada para dialogar
juntamente com os gestores acadêmicos, em especial coordenadores de cursos e NDE, para a
reflexão dos dados apresentados e da análise feita pelos avaliadores externos.

5. Divulgação dos resultados da avaliação institucional
Os resultados de avaliação institucional da Universidade foram publicizados na
homepage da CPA, com acesso livre tanto ao público interno quanto ao externo à UFBA. Além
disso, a CPA e SUPAD realizaram reuniões com os NDE dos cursos de cada área de
conhecimento com pauta para a divulgação dos dados das avaliações realizadas e as que seriam
implementadas no ano de 2019.

6. Construção de indicadores de avaliação de desempenho da Universidade
O processo de criação dos macro indicadores para a Universidade se iniciou em 2015.

Na época, em ação conjunta com as Pró-Reitorias, foram elaborados 20 indicadores. No ano de
2016 somaram-se a esses mais 2 indicadores, totalizando 22 que passaram a compor a avaliação
institucional e seus resultados apresentados neste documento e no relatório de gestão da
Universidade. De 2017 a 2019 esses indicadores foram mantidos e, em 2020, tem-se por
objetivo iniciar para análise da estrutura e de sua consistência. Para isso, serão convidados
diferentes especialistas da Universidade, entre eles, estatísticos e psicometristas para analisar
os indicadores que criados e contribuir para a formação de novos.

7. Institucionalização da avaliação institucional
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O processo de avaliação é complexo e envolve a multiplicidade de atores internos e
externos à Universidade. Para sua institucionalização promovemos nossas ações voltadas para
a mobilização da gestão universitária de modo que reconheça a importância e utilidade da
avaliação para a governança institucional. Um grande passo nesse intuito foi dado com a edição
do novo Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – da Universidade quando gestores das
diversas instâncias universitárias foram consultados sobre a criação de metas e indicadores que
retratem o trabalho nos diversos contextos da Universidade.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
A missão da Universidade Federal da Bahia é 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. Seus principais valores são a
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 tradição e abertura para
a contemporaneidade; rigor ético em suas decisões e ações; busca da equidade no acesso
e permanência na universidade; pluralismo de ideias, promoção de valores democráticos e de
cidadania; compromisso com a transformação social, caráter público, gratuito e autônomo da
universidade; sustentabilidade e responsabilidade ambiental.
O atual PDI (vigência 2018-2022) concilia as diretrizes e os procedimentos basilares de
um planejamento estratégico que oriente as políticas e práticas de governança da Universidade
ao longo destes cinco anos. Ele constitui o marco zero do processo de autoavaliação direcionado
pela CPA, com o objetivo de pormenorizar o acompanhamento da execução do PDI – ou seja,
em que medida a instituição caminha para atingir metas definidas que concretizam sua missão,
visão e valores. Basicamente, a estrutura do PDI parte da missão, visão e valores da UFBA para
a composição de seus dez macros objetivos estratégicos, divididos em dois eixos: eixo da
missão e eixo dos recursos. Para cada macro objetivo estratégico foram definidas metas globais
a serem perseguidas pelas instâncias universitárias.
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL
A UFBA se destaca no estado da Bahia como a primeira Universidade Federal e tem
forte relação com o desenvolvimento social, econômico, científico e cultural do Estado. Sua
defesa pela expansão do ensino para o interior do estado expressa sua responsabilidade social
com a formação da população e se mantém com a manutenção de políticas afirmativas que
facilitem, contribuam e sejam decisivas para a minimização das dificuldades dos estudantes de
diferentes esferas sociais para acesso, permanência e conclusão de seus estudos universitários.

O cuidado com a formação, a capacitação e a qualificação de profissionais de diferentes
áreas de conhecimento e o alinhamento dessa formação com a responsabilidade de
interiorização do ensino no estado fez com que a UFBA ofertasse cursos de Graduação e PósGraduação também na modalidade a distância. Isso possibilitou a ampliação do alcance das
populações do Estado residentes em municípios mais distantes da capital.
Ainda em relação ao desenvolvimento científico, cultural e artístico, inclusive a defesa
do patrimônio, vale destacar atividades, como o Café Científico UFBA, com transmissão ao
vivo pela TV UFBA.
Outra importante iniciativa são as edições do Congresso UFBA que anualmente reúne

estudantes, professores, pesquisadores e a comunidade externa para discutir resultados de
pesquisa e extensão da UFBA, com apresentações de trabalhos dos estudantes bolsista dos
Programas PIBIC, PIBIEX, ACCS e ProExt-MEC. Além da apresentação dos trabalhos já
mencionados o Congresso passou a incluir também trabalhos de estudantes bolsistas de outros
13 programas: PIBIC-AF, PIBIT, PIBExA, PIBIARTES, PAEXDoc, PAEXTec, Projetos
Especiais/PROEXT, Monitoria, PIBID, Permanecer, PET, NUPEL e PROFICI. Eventos dessa
magnitude contribuem para se repensar a Universidade e o direcionamento de suas ações no
estado da Bahia.
Em relação à saúde, a responsabilidade social da UFBA se manteve atuante a partir do
trabalho de atendimento psicológico, fonoaudiológico, farmacêutico, médico e veterinário.
Dentre Psicoterapia, Avaliação psicológica ou Aconselhamento e orientação Psicológica, o
Serviço de Psicologia realizou o atendimento a 253 pacientes, sendo que 131 deles se mantém
em acompanhamento. Em relação às sessões de atendimento psicológicos, no ano de 2019
foram marcadas um total de 2.670 sessões.
Em resposta à demanda da sociedade, a UFBA mantém serviços, como a Clínica Escola
de Fisioterapia (CEF), que em 2019 ofereceu mais de cinco mil atendimentos gratuito à
Comunidade interna e externa. Outro serviço prestado à comunidade é o do Laboratório de
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Imunologia que em 2019 realizou exames gerais de Patologia Clínica e exames especializados
de imunodiagnóstico, imunodosagens e imunofenotipagens de hemopatias para a população
baiana, sendo o primeiro Laboratório a oferecer exames de alta complexidade para o SUS no
Estado da Bahia. Em 2019 a Faculdade de Odontologia da UFBA (FOUFBA) realizou mais de
28 mil procedimentos de atenção básica e especializada, incluindo os procedimentos de
reabilitação oral protética. Para entendimento da dimensão de responsabilidade social da
UFBA, a FOUFBA é o único estabelecimento que realiza radiografias extrabucais pelo Sistema
Único de Saúde, sendo uma referência para todo o estado da Bahia.
Como parte das ações de responsabilidade social, a UFBA manteve suas diferentes
ações culturais, à exemplo das atividades práticas desenvolvidas pelas Escolas de Música,
Dança, Belas Artes e Teatro.
Num esforço coletivo dos corpos docente, técnico e discente de sua Escola de Música,
a Universidade conseguiu manter em atividade sua Orquestra Sinfônica, o Madrigal, a Banda
Filarmônica, a UFBA Filarmônica, o Quinteto de Metais, o Quarteto Methamorphosys, os
grupos de Percussão, a Orquestra de Violões e o GIMBA. Em 2019 a Orquestra Sinfônica da
UFBA (OSUFBA) completou 65 anos e comemorou mantendo pelo quinto ano consecutivo
seus diferentes projetos e apresentações na Capital e interior do Estado. Foram 18 concertos
realizados pela OSUFBA na temporada de 2019. Também conseguiu contratar novos músicos
técnicos para seu quadro permanente, mantendo a qualidade do serviço social que oferece.
Realizou-se em 2019 concertos com Quinteto de Metais da UFBA nos estados de
Pernambuco, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A Orquestra
de Violões realizou oito apresentações no ano, assim como a UFBA Filarmônica. Além desses
concertos, a Orquestra de Violões desenvolveu também o Projeto Música no Hospital, onde
foram realizadas 16 apresentações ao longo do ano. O Madrigal da UFBA realizou 16
apresentações. Também foi realizado em 2019 o X Festival de Percussão Dois de Julho,

Recitais e Master-Classes.
A despeito das dificuldades, a Escola de Dança conseguiu realizar uma série de eventos
artísticos e acadêmicos envolvendo a comunidade externa. A Assessoria de Ações Artístico
Acadêmicas – orientada pela conceituação da Plataforma Pulsar – organizou e produziu em
2019 um número significativo de espetáculos, ensaios, audições, defesas, concursos,
seminários, cursos e festivais. A Companhia de Teatro e Grupos de Dança desenvolveram
produções culturais que contribuíram para elevar o nível cultural e artístico da cidade de
Salvador. O projeto Cinemas em Rede da UFBA e do Grupo SALADEARTE, traz ao público
conteúdo de qualidade, mostras e ciclos produzidos e compartilhados entre pontos de cinema
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de diferentes partes do país (Cinemateca Brasileira, em São Paulo; UFRGS - Cinema
Universitário Sala Redenção; USP - CINUSP e Escola de Comunicação e Artes – ECA, além
das recém incorporadas instituições de ensino: UFES, UFPB, UFG, UFMG, UFRJ e UFPEL).

Combate à Dengue, Chikungunya e Zika
A parceria entre a SUMAI/UFBA e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do
município de Salvador, foi mantida durante o ano de 2019, visando conter nos campi da UFBA
os focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da Dengue, Chikungunya e
Zikavírus. Diferentes áreas da Universidade foram monitoradas com periodicidade quinzenal
por meio de vistorias realizadas pelos Agentes de Combate a Endemias e acompanhadas por
técnicos da SUMAI/UFBA. 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.
Além das vistorias constantes, foram realizadas as seguintes ações em 2019 para conter
os focos de proliferação do Aedes aegypti nos Campi da UFBA:
•

Mutirões de limpeza, que teve como objetivo a retirada de todo material

susceptível a acumular água encontrado nas áreas verdes e entorno das unidades;
•

Limpeza e desobstrução das lajes das casas de força para evitar acúmulo de água

•

Realização de campanhas de divulgação nas unidades da UFBA para

parada;

sensibilização da comunidade universitária, através de e-mails e redes sociais.
Apesar de toda dificuldade que enfrentamos ao longo de 2019, com a diminuição no
número de colaboradores terceirizados em campo, realizou-se mutirões bimestrais de limpeza
das áreas externas, incluído os Campi Ondina / Federação, Canela e São Lázaro.

Cuidados com a Fauna Doméstica
Estima-se mais de 400 mil animais (cães e gatos) encontram-se em situação de abandono
nas ruas da cidade de Salvador, o que, infelizmente, se reflete também nas dependências da
Universidade. No ano de 2019, foram registrados 61 casos de abandono. Nesse mesmo ano,
por meio das campanhas, foram adotados 34 animais abandonados e estavam semidomiciliados na UFBA.
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Para sensibilizar a comunidade contra atos de maus tratos e/ou de abandono de animais,
foram afixados em locais estratégicos da UFBA outdoors, cartazes e banners, e foi realizado
treinamento com os porteiros e seguranças da Universidade com o objetivo de reduzir os
abandonos e possivelmente identificar supostos responsáveis. Além disso, já foram publicadas
em Emissoras de TV do Estado duas matérias referentes ao Programa de Guarda Responsável
da UFBA, uma na TV Bahia e outra na TV Record, destacando o combate ao abandono.
O Projeto de Controle e Monitoramento da População de Cães e Gatos da UFBA é
desenvolvido desde 2015 pela SUMAI/UFBA e em parceria com o Hospital de Medicina
Veterinária da UFBA (HOSPMEV). O mesmo tem como objetivo principal promover cuidados
veterinários, monitorar os animais (cães e gatos) comunitários que vivem nos campi da
universidade e desenvolver ações de combate ao abandono e maus tratos a esses animais. Com
a continuidade do grave problema municipal de abandono de animais e acelerado processo de
reprodução dos gatos, no levantamento de 2019, foi identificado e registrado um total
aproximado de 144 animais (15 cães e 129 gatos) nos campi da UFBA. No ano de 2019, foram
castrados, por meio do projeto, 12 animais., além da realização de 52 atendimentos clínicos e
16 animais vacinados.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO

Ensino de graduação
No ano de 2019 a Universidade Federal da Bahia obteve mais de 140 mil candidatos
inscritos para concorrer a uma das vagas oferecidas em seus cursos de Graduação. O quadro a
seguir apresenta o número de candidatos, de vagas oferecidas e a relação entre candidato/vaga:
Tabela 1 - Relação de candidatos aos cursos de Graduação da UFBA no ano de 2019.

Modalidades dos cursos

Candidatos inscritos

Vagas oferecidas

Candidatos/Vaga

Diurno

101.278

5.186

19,5

Noturno

36.891

2.335

15,8

1.943

1.454

1,3

140.112

8.975

15,6

Presencial
EaD
Total
Fonte: UFBA em números 2019.
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Atualmente, a UFBA possui 90 Cursos de Progressão Linear, 8 Bacharelados
Interdisciplinares, 3 Superiores de Tecnologia e 5 Graduações a Distância, totalizando 106
cursos de graduação. Como pode ser observado na Tabela acima, mesmo com todos os esforços
da UFBA ainda é grande a discrepância entre candidatos/vaga para os cursos da Universidade.
Em seus 106 cursos de Graduação a UFBA tem atualmente 39.795 alunos matriculados
(Tabela 2).
Tabela 2 - Cursos da UFBA, estudantes matriculados na graduação, separados por turno e modalidade.

Modalidades

Cursos

Média de matrículas

Concluintes

Diurno

70

26.685

2.631

Noturno

31

11.801

776

5

1.309

-

106

39.795

3.407

Presencial
EaD
Σ
Fonte: UFBA em números 2019.

Os cursos presenciais estão distribuídos entre as cidades de Salvador, Camaçari e
Vitória da Conquista e os cursos a distância abrangem diferentes municípios do Estado.

A avaliação dos Cursos de Graduação da UFBA
Para a avaliação dos cursos de Graduação a CPA conta com os seguintes processos:
a) Analise dos resultados das avaliações externas dos cursos de Graduação (in loco e
ENADE);
b) Realização de avaliação semestral do desempenho docente com a participação dos
estudantes;
c) Avaliação diagnóstica dos cursos com a participação de Coordenadores de cursos e
Núcleos Docentes Estruturantes;
d) Indicadores de desempenho da Graduação, desenvolvidos pela SUPAD.

a) Resultados de avaliações externas dos cursos de Graduação
Em relação ao Conceito ENADE, na UFBA, em 2019, foram avaliados 23 (vinte e três)
cursos, definidos conforme diretrizes da Portaria MEC nº 828, de 16 de abril de 2019.
Apresenta-se os conceitos obtidos pelos cursos de Graduação da UFBA entre os anos de 2016
e 2018 (Quadro 5).
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Quadro 5 – Conceitos ENADE dos Cursos de Graduação da UFBA de 2016 – 2018.

ANO

Conceito Conceito Conceito
S/C*
Conceito 4 Conceito 5
1
2
3

Total de
cursos
avaliados

2016

0

0

0

0

9

1

10

2017

2

1

4

15

20

5

47

2018

0

0

0

1

6

6

13

Fonte: INEP.
Nota: *S/C: Sem conceito atribuído pelo MEC.

Os cursos avaliados no ENADE de 2019 somente serão divulgados pelo INEP no final
de 2020. Assim, é possível avaliar o desempenho dos cursos da Universidade no período entre
2016 a 2018, no qual ocorreram 69 (sessenta e nove) avaliações, conforme Tabela a seguir:

Tabela 3 - Média das Notas ENADE obtidas pelos cursos de Graduação nos ciclos avaliativos do ENADE.
CICLOS AVALIATIVOS COMPLETOS ENADE

CONCEITOS MÉDIOS OBTIDOS

2006 a 2008 – 1º Ciclo

3,20

2009 a 2011 – 2º Ciclo

3,32

2012 a 2014 – 3º Ciclo

3,89

2015 a 2017 – 4º Ciclo

4,05

2018 a 2021 – 5º ciclo

4,46*

Fonte: SUPAD/UFBA.
Notas: O 5º ciclo se iniciou em 2018 e, nos conceitos médios obtidos apresentou-se apenas os desse ano.

Comparando 2018 com 2017, é importante ressaltar que em 2018 foram avaliados 13
(treze) cursos, dos quais 92% apresentaram conceito maior ou igual a 4 (quatro), sendo que em
2017, apenas 57% dos cursos avaliados apresentaram esse mesmo resultado.
Delineia-se a seguir uma síntese dos conceitos preliminares (CPC) dos cursos da UFBA
nos últimos resultados disponibilizados pelo INEP:
Tabela 4 – Conceito Preliminar dos Cursos da UFBA 2016 – 2018.

ANO

Total de cursos
avaliados

Número de cursos com Números de cursos com CPC
CPC < 3
= ou > 3
N

%

N

%
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2016

10

0

0%

10

100%

2017

46

1

2,7%

*43

93,5%

2018

13

0

0%

13

100%

Fonte: INEP
* Dois cursos avaliados foram classificados como sem conceito atribuído pelo MEC e não tiveram seu CPC divulgado.

Conforme pode ser verificado na Tabela acima, nos últimos três anos a UFBA teve 69
de seus cursos com conceito preliminar do curso divulgados pelo INEP. Desse total, mais de
90% tem CPC igual ou superior a 3, o que demonstra a qualidade dos cursos da IES.

b) Avaliação semestral do desempenho docente
A UFBA realiza a avaliação do desempenho docente nos componentes curriculares
ministrados em cada semestre. Esta avaliação, de caráter não obrigatório, tem como públicoalvo os estudantes matriculados nestes componentes curriculares e é realizada no final do
semestre, através do Sistema de Avaliação da Universidade – SIAV.
No primeiro semestre de 2019 manteve-se a utilização do questionário composto de
quatro questões: a) Competência técnica (habilidade em desenvolver as aulas e demonstrar o

domínio dos conteúdos da disciplina); b) Competência relacional (capacidade em se relacionar
com os alunos e propiciar um clima adequado para a aprendizagem); c) Competência didática
(capacidade de transmitir conteúdos e organizar as atividades em sala de aula); e d)
Compromisso (atenção aos alunos e disposição para cumprir o planejamento apresentado no
início do semestre). Outras duas questões versaram sobre a dedicação do estudante em cada
componente curricular em que foi matriculado. São elas a) Comprometimento com a sua
formação como aluno (Dedicação que você como aluno dispensou a esta disciplina) e b)
Participação nas atividades propostas (a sua participação nas atividades propostas pelo
professor nesta disciplina).
Apresenta-se abaixo uma síntese das avaliações do desempenho docente no primeiro
semestre de 2019:
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Figura 1 – Síntese das avaliações do desempenho docente no primeiro semestre de 2019.

Fonte: SIAV/UFBA.

Os estudantes que participaram desta avaliação perceberam seus docentes com bom
desempenho nos componentes curriculares que ensinaram no primeiro semestre de 2019.
Para o segundo semestre de 2019, a Comissão Própria de Avaliação – CPA – alterou o
instrumento da avaliação docente. Essa alteração é resultado de solicitações de Coordenadores
de Colegiados de Cursos, Chefes de Departamentos/Núcleos e integrantes dos Núcleos
Docentes Estruturantes – NDE que sempre apontaram dificuldade na utilização dos resultados
da avaliação. De acordo com esses atores institucionais, o fato de cada dimensão avaliativa
estar condensada num único item trazia obstáculos à identificação de demandas específicas dos
estudantes. Com o objetivo de dirimir esses entraves, a CPA e SUPAD fizeram diferentes
consultas à comunidade acadêmica acerca dos itens que deveriam constar no instrumento de
avaliação docente. Este trabalho resultou num questionário com 18 itens, mantendo-se as quatro
dimensões avaliativas: dimensão técnica (4 itens), dimensão relacional (3 itens), dimensão
didática (6 itens) e dimensão compromisso (5 itens). Apresenta-se abaixo os resultados dessa
avaliação por dimensão avaliada.
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Dimensão Técnica
A Dimensão Técnica na avaliação docente possui quatro itens relacionados à habilidade
do docente em desenvolver as aulas e demonstrar o domínio dos conteúdos da disciplina.
Figura 2 – Dimensão Técnica nos resultados da Avaliação Docente UFBA 2019.2.

Dimensão Técnica – Avaliação Docente

60%

57%

55%

53%
50%

45%
37%

36%

35%

34%

30%

15%
8%

6%

5%
2%

3%

5%

3%

3%

0%
Atualização dos
conteúdos

Planejamento e
condução da aula

Domínio do
conteúdo

Clareza e
objetividade

Muito Adequada
Adequada
Inadequada
Muito Inadequada
Fonte: SIAV/UFBA.
Notas: Apresenta-se na figura apenas o conteúdo principal de cada item avaliado.

Observa-se nos dados que os estudantes consideraram o domínio do conteúdo como o

ponto levemente mais frágil da dimensão técnica do desempenho docente.

Dimensão Relacional
A Dimensão Relacional na avaliação docente possui três itens relacionados à capacidade
em se relacionar com os alunos e propiciar um clima adequado para a aprendizagem.
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Figura 3 – Dimensão Relacional nos resultados da Avaliação Docente UFBA 2019.2.

Dimensão Relacional – Avaliação Docente
63%
59%
54%

35%

33%

30%

6%

3%

Receptividade docente
Muito Adequada

3%

2%

4%

Postura e cordialidade
Adequada

Inadequada

2%

Relacionamento com a turma
Muito Inadequada

Fonte: SIAV/UFBA.
Notas: Apresenta-se na figura apenas o conteúdo principal de cada item avaliado.

Em relação à dimensão relacional do desempenho docente, percebe-se que os
estudantes reconhecem o esforço docente pela manutenção de bom relacionamento.

Dimensão Didática
A Dimensão Didática na avaliação docente possui seis itens relacionados à capacidade
de transmitir conteúdos e organizar as atividades em sala de aula.
Figura 4 – Dimensão Didática nos resultados da Avaliação Docente UFBA 2019.2.
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Dimensão Didática – Avaliação Docente
60%

60%

57%

58%

55%
51%
47%
42%

45%
35%

36%

35%

33%

33%

30%

15%
4%
2%

0%
Indicação de referências

5%
3%

3%2%

4%
2%

7%
4%

6%
3%

Apresentação do programa Diálogo sobre os resultados
das aulas
avaliativos

Muito Adequada
Adequada
Inadequada
Muito Inadequada
Fonte: SIAV/UFBA.
Notas: Apresenta-se na figura apenas o conteúdo principal de cada item avaliado.

Entre os itens da dimensão didática, observa-se que, para os estudantes, os professores
necessitam dialogar mais sobre os resultados avaliativos, seja em relação a como se chegou
neles ou que pontos os estudantes necessitam estar mais atentos em seu processo de
aprendizagem.

Dimensão Compromisso
A Dimensão Compromisso na avaliação docente possui cinco itens relacionados à
capacidade de atenção aos alunos e disposição para cumprir o planejamento apresentado no

início do semestre.
Figura 5 – Dimensão Compromisso nos resultados da Avaliação Docente UFBA 2019.2.
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Dimensão Compromisso – Avaliação Docente
59%

58%

55%

54%

39%
33%

36%

33%

4% 3%

4%

2%

54%

3% 2%

Muito Adequada
Adequada
Inadequada
Fonte: SIAV/UFBA.
Notas: Apresenta-se na figura apenas o conteúdo principal de cada item avaliado.

36%

4%

2%

5%

3%

Muito Inadequada

O compromisso docente com o processo de ensino aprendizagem foi bem avaliado
pelos estudantes, sendo apontada a necessidade de viabilização de mais possibilidade de
comunicação do docente com a turma.
Considerando o conjunto de resultados agrupados de todos os componentes
curriculares avaliados nas quatro dimensões do desempenho docente em 2019.2, observa-se
que a UFBA é avaliada positivamente pelos estudantes. No quadro comparativo abaixo
apresenta-se o total de avaliações realizadas pelos estudantes participantes dos professores
avaliados.
Quadro 6 – Total de avaliações dos docentes em 2019 - UFBA.

2019

Semestres
Total

2019/1º

2019/2º

Total

Total de avaliações realizadas pelos
estudantes

15.415

13.601

29.016

Nº de professores avaliados

2.201

2.068

4.269

Fonte: SIAV/UFBA.

A quantidade de avaliações realizadas depende do número de componentes curriculares
cursados por cada estudante em cada semestre, ou seja, se o estudante cursou três disciplinas
ele poderia avaliar seus respectivos três professores. No quadro acima, nota-se que o
quantitativo de avaliações no segundo semestre de 2019 foi menor que o do primeiro e isso
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pode ser reflexo da mudança no instrumento de avaliação e aumento no número de questões
dele. A CPA já estava ciente de que isso poderia acontecer e optou pela aplicação do
instrumento mais completo. Uma ação que está em andamento para dirimir essa diminuição no
número de avaliações realizadas é a intensificação da sensibilização dos estudantes para que
avalie seus docentes e componentes curriculares cursados.
A cada semestre, a divulgação dos dados deste processo avaliativo é realizada a partir
do encaminhamento dos relatórios e gráficos com dados consolidados aos diretores das
unidades universitárias. Juntamente com Coordenadores de cursos, NDE e Chefes de
departamentos e núcleos, é solicitado que a direção destas unidades analise os dados recebidos,
retifiquem o que for necessário e escolham a maneira de divulgação que melhor se ajuste à
realidade de sua comunidade acadêmica. Essa ação se iniciou em 2015 e permanece como uma
ação contínua a cada semestre.

c) Avaliação diagnóstica dos cursos de Graduação
No ano de 2019 a CPA e a SUPAD realizaram uma nova edição da avaliação diagnóstica
dos cursos de Graduação com o intuito de garantir a participação de cursos que ainda não
participaram. Esta avaliação diagnóstica se iniciou em 2016, com perspectiva para se realizar a
cada três anos – tempo para implementação de mudanças necessárias identificadas
anteriormente. Na edição de 2016, 29 cursos participaram. No entanto, no final de 2017 o MEC
modificou o instrumento de avaliação dos cursos de graduação e julgamos necessário
recomeçar os trabalhos de avaliação diagnóstica.
Deste modo, no ano de 2018 a CPA e a SUPAD realizaram sete reuniões setoriais com
representantes dos Núcleos Docente Estruturante – NDE – dos cursos de Graduação da UFBA.
Esses encontros tinham por objetivo geral o compartilhamento de experiências de

acompanhamento dos cursos de Graduação da Universidade e como objetivos específicos:
•

Apresentar a síntese das discussões ocorridas no Seminário de Avaliação
Institucional em dezembro de 2016;

•

Apresentar o ‘instrumento de avaliação diagnóstica dos cursos de graduação da
UFBA’;

Priorizou-se a realização dos encontros com o NDE dos cursos de cada área de
conhecimento, de modo que as discussões fossem centradas nas demandas específicas de cada
um. Participaram dos encontros representantes de NDE de 53 (cinquenta e três) dos cursos de
Graduação da UFBA.
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Em 2019 foi realizada nova edição da avaliação diagnóstica dos cursos com o objetivo
de analisar os diversos aspectos e dimensões dos Cursos, identificando as suas forças e
fraquezas, estabelecendo, assim, um ponto de partida para instaurar um processo de
autoavaliação contínua, a ser implantado futuramente, em todos os cursos de graduação da
UFBA.
O instrumento utilizado é um questionário, desenvolvido a partir de uma adaptação do
novo “Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação”, utilizando os mesmos indicadores
estabelecidos pelo INEP para avaliação externa dos cursos de graduação, no âmbito do Sistema
Federal de Educação Superior. Foi composto de itens agrupados em três dimensões: 1)
Organização didático-pedagógica; 2) Corpo docente e tutorial e; 3) Infraestrutura. O
questionário teve ainda, como opção de resposta, o ‘Não se Aplica’ (N/A), que é utilizado nos
casos em que o indicador não corresponde à realidade do curso em questão. Neste caso, as
respostas (N/A) não integraram o cálculo das médias. O questionário foi enviado através da
plataforma SurveyMonkey e os dados foram coletados diretamente do sistema e analisados caso
a caso.
Para fins de análise, os ‘pontos fracos’ são os aspectos que os respondentes apontaram
como insuficientes ou mesmo inexistentes no seu curso. Sobre estes aspectos, portanto, os
gestores devem concentrar seus esforços para atender minimamente, os requisitos considerados
essenciais para a qualidade do curso. O ‘ponto neutro’ refere-se às respostas que indicam uma
percepção de que os aspectos avaliados são contemplados, porém no nível mínimo necessário
para o bom funcionamento do curso. Já os ‘pontos fortes’ referem-se aos aspectos contemplados
acima do nível mínimo para o bom funcionamento do curso.
Na edição de 2018 da avaliação diagnóstica 32 Colegiados e/ou NDE de cursos
atenderam ao chamado e pontuaram para a CPA como avaliam seus cursos de Graduação. Em
2019 outros 52 cursos participaram, totalizando nos dois anos 81% de participação dos cursos

de Graduação da Universidade. A CPA realizará nova edição em 2020 em busca do alcance de
100% de participação dos cursos de UFBA.
Sob esta perspectiva, apresenta-se abaixo as médias obtidas em cada dimensão,
pontuadas numa escala que varia de 1 a 5, em cada ano de edição da avaliação diagnóstica dos
cursos.
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Quadro 7 – Médias obtidas pelos 84 cursos em cada dimensão em avaliação diagnóstica dos cursos 2018 e 2019.

CURSO

Média
Final

DIMENSÕES
Organização
didático-pedagógica

Corpo docente
e tutorial

Infraestrutura

Enfermagem

2,38

3,55

2,43

2,79

Arquitetura e Urbanismo - Diurno

4,15

4,36

3,13

3,88

Arquitetura e Urbanismo - Noturno

4,05

4,50

3,27

3,94

Gastronomia

4,58

4,50

2,13

3,74

Nutrição

3,70

4,82

3,25

3,92

Química – Noturno

3,76

4,33

2,53

3,54

Ciências Contábeis

2,69

4,64

4,92

4,08

Computação

4,08

4,08

4,00

4,05

Estatística

3,64

4,27

3,73

3,88

Economia

2,89

3,82

3,73

3,48

*BI em Saúde

3,16

4,08

2,00

3,08

Química - Diurno

4,04

4,17

2,93

3,71

Sistemas de Informação

3,29

4,91

2,94

3,71

Fonoaudiologia

3,38

4,55

2,60

3,51

Museologia

3,08

3,91

1,69

2,89

Artes Plásticas

4,00

5,00

3,94

4,31

Letras Vernáculas

2,69

3,92

1,92

2,85

Língua Estrangeira (403/481)

3,69

4,50

2,00

3,40

Ciências Biológicas - ***IMS

3,00

4,16

2,66

3,27

Nutrição - ***IMS

2,57

4,09

3,40

3,35

Farmácia - ***IMS

3,61

2,83

3,09

3,18

*BI em Humanidades

3,66

4,50

3,00

3,72

Saúde Coletiva

4,00

4,66

3,62

4,09

Comunicação - Jornalismo

4,06

4,54

2,25

3,62

Medicina Veterinária

3,42

4,83

3,45

3,90

Psicologia

4,24

4,70

3,66

4,20

Desenho e Plástica

4,52

4,75

4,37

4,55

Serviço Social

3,66

3,91

2,75

3,44
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CURSO

Média
Final

DIMENSÕES

Saúde Coletiva

5,00

5,00

5,00

5

Geografia

3,82

3,75

3,62

3,73

Comunicação – Produção em
Comunicação e Cultura

4,31

4,54

3,50

4,12

Fisioterapia

2,26

3,15

2,00

2,47

Engenharia Sanitária e Ambiental

3,71

4,55

2,33

3,53

Ciências Contábeis **EaD

4,91

4,58

4,13

4,54

Biblioteconomia e Documentação

4,67

4,50

3,67

4,28

Ciência da Computação

5,00

5,00

3,11

4,37

Canto

3,18

4,92

2,60

3,57

Farmácia - Noturno

4,31

4,64

4,47

4,47

Zootecnia

4,00

4,46

3,31

3,92

Enfermagem – ***IMS

4,33

3,91

3,95

4,06

Pedagogia – Noturno

4,82

5,00

4,46

4,76

Composição e Regência

4,39

4,80

3,38

4,19

Matemática **EaD

5,00

4,58

4,63

4,74

*BI Saúde – Diurno

3,67

4,40

3,91

3,99

Ciências Biológicas – Diurno

4,39

4,27

3,78

4,15

Filosofia

3,20

4,58

2,50

3,43

Estudos de Gênero e Diversidade

3,17

3,75

2,25

3,06

História – Diurno

3,80

4,83

4,75

4,46

Ciências Biológicas – Noturno

4,43

4,58

3,78

4,27

História – Noturno

3,80

4,92

4,75

4,49

Engenharia de Produção

4,91

4,92

5,00

4,95

*BI em Humanidades – Noturno

2,15

3,64

N/A

2,90

Curso Superior de Tecnologia em
Transporte Terrestre

3,06

3,92

2,50

3,16

*BI em Humanidades – Diurno

2,15

3,64

N/A

2,90

Engenharia de Computação

4,65

4,92

3,88

4,48

*BI em Saúde – Noturno

3,67

4,40

3,91

3,99

Biotecnologia – Noturno

4,19

5,00

3,43

4,21

Arquivologia - Diurno e Noturno

3,71

4,18

4,00

3,97
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CURSO

Média
Final

DIMENSÕES

Ciências Contábeis – Noturno

4,67

4,91

4,88

4,82

Ciências Contábeis – Diurno

4,67

4,91

4,88

4,82

Ciências Biológicas - Diurno

4,43

4,55

3,78

4,25

Licenciatura em Música

4,21

4,58

2,00

3,60

Oceanografia

4,00

4,73

5,00

4,58

Direito – Diurno

4,72

4,45

4,13

4,43

Farmácia – Diurno

4,45

4,80

4,36

4,54

Dança – Noturno

4,55

4,91

4,00

4,48

Dança **EaD

4,69

4,64

5,00

4,78

Psicologia – ***IMS

2,80

3,10

3,50

3,13

Engenharia Química

3,92

4,83

4,25

4,34

Geofísica

3,44

4,27

3,71

3,81

Licenciatura em Teatro

4,35

4,91

4,13

4,46

Biotecnologia – ***IMS

3,35

3,73

3,89

3,66

Geologia

3,27

4,40

2,75

3,47

Língua Estrangeira Moderna ou
Clássica

2,76

2,92

2,33

2,67

Engenharia de Controle e
Automação de Processos

3,38

3,91

3,00

3,43

Geografia

4,58

4,45

3,13

4,05

Ciências Sociais

4,08

4,73

4,00

4,27

Administração – Diurno

4,25

4,91

5,00

4,72

Letras Vernáculas e uma Língua
Estrangeira Moderna

3,27

4,67

3,25

3,73

Matemática – Diurno

3,52

4,42

3,50

3,81

Licenciatura em Música

4,21

4,58

2,00

3,60

Secretariado Executivo

4,26

4,90

4,50

4,55

*BI em Ciência e Tecnologia Noturno

3,50

3,90

2,57

3,32

Engenharia Mecânica

3,42

4,18

2,88

3,49

Fonte: SUPAD/UFBA.
Notas: *BI= Bacharelado Interdisciplinar. **EaD=Educação a distância. ***IMS=Instituto Multidisciplinar em Saúde.
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Com base nos pesos para cada dimensão considerada pelo INEP para a renovação do
reconhecimento de curso, a média final para os 84 cursos diagnosticamente (como demonstra
a figura a seguir), equivale ao Conceito 4 (CPC).
Quadro 8 – Médias gerais dos 84 cursos de Graduação avaliados.
DIMENSÃO

MÉDIA

PESO

Organização didático-pedagógica

3,83

40

Corpo docente e tutorial

4,40

30

Infraestrutura

3,47

30

Média Final

3,89

Fonte: SUPAD/UFBA.

Esta avaliação tem por base a percepção dos professores vinculados ao curso e que
responderam ao questionário direcionado ao Colegiado e NDE. A intenção deste trabalho é
iniciar uma discussão acerca da qualidade dos nossos cursos de graduação e, principalmente,
sobre as metodologias que devemos adotar para avaliação dos cursos de graduação da UFBA.
A análise dos dados obtidos aponta tendências que deverão ser averiguadas, prioridades
que deverão ser observadas e aspectos do Curso que deverão ser acompanhados com mais
cuidado. Ainda que a interpretação dessas limitações exija cautela, algumas ações e
recomendações podem ser aqui destacadas. A primeira delas refere-se à dimensão da
infraestrutura. Recomenda-se um levantamento minucioso das condições atuais da
infraestrutura física das Unidades Universitárias, pois, no geral, a dimensão infraestrutura foi
considerada como um dos pontos que mais precisam de atenção. A segunda delas é uma revisão
de nossa organização didático-pedagógica. Apesar da boa média, é um aspecto que pode
alcançar níveis ainda melhores de qualidade. Uma recomendação seria a identificação dos
indicadores considerados “insuficientes” e verificar as possibilidades de atendimento dos
requisitos.

d) Indicadores específicos de desempenho da Graduação
A SUPAD desenvolveu quatro indicadores para monitoramento do desempenho da
Graduação da UFBA, cujas definições, justificativas, fórmulas de cálculo, resultados e análise
dos resultados estão descritos a seguir:
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ÍNDICE DE QUALIDADE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO (IQGRAD)
Definição:
Média das Notas ENADE obtidas pelos cursos de graduação em cada ciclo avaliativo do
ENADE (3 anos).

Justificativa do Indicador:
O desempenho dos estudantes nos cursos de graduação é aferido a cada três anos, através
de um exame nacional sob responsabilidade do INEP, com questões relacionadas à formação
geral e questões relacionadas aos componentes específicos da área de formação. Trata-se do
ENADE, cuja nota (ou conceito), é determinada pela média ponderada da nota padronizada dos
concluintes no componente de Formação Geral e no componente de conhecimentos específicos
da área de formação.
O ENADE é um importante indicador de desempenho do estudante, por conseguinte, de
qualidade do curso, sendo o principal insumo para o Conceito do Curso, utilizado pelas
autoridades educacionais para fins regulatórios.
Fórmula de cálculo:
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

RESULTADOS
Quadro 9 - Conceitos ENADE dos Cursos da UFBA Avaliados por ciclos 2006-2018.

Avaliação

Nota Nota Nota Nota Nota
1
2
3
4
5

Total
cursos
avaliados

Média Média
Ano
ciclo

IQGRAD

0/SC

ENADE
2006

3,67

-

0

1

4

5

2

12

3,67

-

ENADE
2007

2,5

-

1

3

3

1

0

8

2,50

-

ENADE
2008

3,44

-

1

2

5

8

2

18

3,44

-

Primeiro
ciclo
completo

3,2

3,20

39

ENADE
2009

3,38

-

2

1

3

4

3

13

3,38

-

ENADE
2010

3,29

3

1

0

2

4

0

10

3,29

-

ENADE
2011

3,3

-

2

3

7

15

0

27

3,30

-

Segundo
ciclo
completo

3,32

ENADE
2012

3,63

-

0

0

4

3

1

8

3,63

-

ENADE
2013

3,33

1

1

0

4

3

1

10

3,33

-

ENADE
2014

4,7

5

1

1

10

16

6

32

4,70

-

Terceiro
ciclo
completo

3,89

ENADE
2015

4,41

0

0

0

1

5

6

12

4,42

-

ENADE
2016

4,17

1

0

0

0

10

2

13

4,17

-

ENADE
2017

3,57

2

1

3

15

20

5

46

3,57

-

Quarto ciclo
completo

4,05

ENADE
2018

4,38

3,32

3,89

4,05
1

6

6

13

4,38

Fonte: UFBA-SUPAD.

* Ultimo resultado do ENADE divulgado em 2018.

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.
Considerando o ano 2006 como ponto de partida de uma série histórica dos cursos avaliados
até o ano de 2018 (último ano com resultados do ENADE divulgado em 2019) 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. Examinando-se tanto os
ciclos quanto os resultados anuais, percebe-se, claramente uma tendência de melhoria no
desempenho dos nossos alunos no ENADE. Certamente tais resultados positivos revelam que
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os esforços em prol de maior engajamento do aluno ao participar do ENADE, algo que vem
sendo feito sistematicamente nos últimos anos, agora em uma ação conjunta da PROGRAD e
da SUPAD, começam a surtir efeito.

Educação a Distância - EaD
Na UFBA, os cursos na modalidade a distância, sejam de Graduação ou Pós-Graduação,
são desenvolvidos, coordenados, supervisionados ou assessorados pela Superintendência de
Educação a Distância (SEAD), órgão vinculado à Reitoria, responsável pela execução das
políticas de educação a distância da Universidade.
Para o atendimento de suas demandas de desenvolvimento de tecnologias educacionais,
inaugurou-se o Laboratório de Audiovisual da SEAD e com sanitário com acessibilidade. Além
disso, reformou-se a infraestrutura da SEAD e melhorou-se sua interação com o público com
atualização de seu site e ampliação de postagens em suas redes sociais.
Para o alcance das metas estipuladas, a SEAD depende também de recursos externos
encaminhados pela CAPES para financiamento de cursos em parceria com a Universidade

Aberta do Brasil (UAB). Observa-se que, em 2019, a SEAD recebeu apenas 34% dos recursos
externos previstos, o que ocasionou consideráveis dificuldades na manutenção das atividades
presenciais e produção de material didático.
Diante do contingenciamento de recursos financeiros disponibilizados pela CAPES, em
2019, não tivemos ofertas de novos cursos pelo Sistema UAB. A SEAD conseguiu manter o
suporte aos 5 (cinco) cursos que estavam em andamento desde 2016 e ofereceu apoio
pedagógico, tecnológico e/ou administrativo a cursos de especialização que não são mantidos
pelo Sistema UAB, tais como: Especialização em Saúde Coletiva: concentração em
Monitoramento, Avaliação e Informações Estratégicas, Especialização em Gestão em
Desenvolvimento Territorial com ênfase em Política Habitacional e Especialização em
Segurança de Barragens: Aspectos Técnicos e legais.
Abaixo, apresenta-se a evolução da oferta de cursos EaD no ano de 2019:
Quadro 10 – Evolução da Oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação na modalidade EaD.
Objetivo Estratégico

Indicador

Metas
Alcançadas
em 2019

Expandir a oferta de cursos
de graduação, Pós-

Nº de cursos de graduação em desenvolvimento com apoio
pedagógico, tecnológico e administrativo da SEAD

05
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Graduação e extensão na
modalidade de ensino a
distância

Nº de cursos de Pós-Graduação lato sensu em desenvolvimento
com apoio pedagógico, tecnológico e administrativo da SEAD

05

Fonte: Relatório de Gestão SEAD 2019.

Pelo Sistema UAB não houve em 2019 financiamento de novas ofertas de Cursos de
graduação e especialização. Isso ocorreu devido ao contingenciamento de recursos da
UAB/CAPES, que não autorizou o início de novos cursos aprovados no Edital Capes nº
05/2018. Considerando a conclusão em 2018 de 09 (nove) cursos de especialização lato sensu
ofertados pelo Sistema UAB, a SEAD prestou suporte aos 05 (cinco) cursos que ainda estavam
em andamento durante o ano de 2019. A SEAD também ofereceu apoio pedagógico,
tecnológico e/ou administrativo a cursos de especialização que não são mantidos pelo Sistema
UAB, tais como: Especialização em Saúde Coletiva: concentração em Monitoramento,
Avaliação e Informações Estratégicas, Especialização em Gestão em Desenvolvimento
Territorial com ênfase em Política Habitacional e Especialização em Segurança de Barragens:
Aspectos Técnicos e legais.
Em 2019, no âmbito da EaD, foram realizados 35 processos seletivos, visando o
preenchimento de vagas e/ou formação de cadastro de reserva para tutores, estudantes,
professores, estagiários e coordenadores de curso. As formações continuadas contaram com 98
participantes, com cursos de aperfeiçoamento pedagógico e tecnológico aos professores,
tutores, coordenadores de Recursos Pedagógicos de Ambiente (RPA). A produção editorial e
de vídeos contou com 29 elaborações de materiais didáticos, 164 videoaulas e 36
acompanhamentos da produção de e-books. Também foram realizadas em 2019 137 colações
de Grau e certificação de alunos concluintes. A SEAD promoveu o VI Seminário de EaD da
UFBA com 383 inscritos.

Ensino de Pós-Graduação
A UFBA possui 86 (oitenta e seis) programas de Pós-Graduação Strictu Sensu que
conjuntamente ofertam 142 (cento e quarenta e dois) cursos, entre mestrado acadêmico,
profissional e doutorado. No ano de 2019, foram aprovados pela CAPES dois novos cursos
(Mestrado de Serviço Social, na cidade de Salvador, e Mestrado Profissional em Saúde
Coletiva, na cidade de Vitória da Conquista).
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Quadro 11 – Número de cursos, estudantes matriculados e concluintes na Pós-Graduação Stricto Sensu em 2019.

Cursos

Matriculados

Concluintes

Mestrado (acadêmico e profissional)

84

3.800

852

Doutorado

58

3.825

415

TOTAL

142

7.725

1.267

Nível

Fonte: PROPCI/PROPG/UFBA 2020.

O número de estudantes matriculados na Pós-Graduação Stricto sensu foi maior que em
2018, sendo que nos cursos de doutorado a ampliação foi de aproximadamente 14%. Mesmo
com todas as dificuldades para a Universidade em 2019, a UFBA conseguiu manter a
regularidade de seus cursos e ampliar o número de estudantes matriculados.
No quadro abaixo é possível observar os números relacionados às bolsas ofertadas na
Pós-Graduação.
Quadro 12 – Número de bolsas ofertadas na Pós-Graduação UFBA em 2019.

NÍVEL

Bolsas CAPES

CNPq

FAPESB

Mestrado

665

123

229

Doutorado

635

110

169

Total

1.300

233

398

Fonte: PROPCI/PROPG/UFBA 2020.

Conforme os dados, o número de bolsas ofertadas foi menor que no ano anterior, devido
principalmente ao contingenciamento de recursos às instituições federais e às novas diretrizes
CAPES e CNPq para a sua oferta.
Foi intensificado o apoio às ações afirmativas no âmbito dos cursos e mestrado e
doutorado através da introdução da política de cotas com reserva de vagas para negros,
indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e transgênero para ingresso e permanência nos
programas de Pós-Graduação. A UFBA tem estimulado a adoção de critérios relacionados às
ações afirmativas para a concessão de bolsas para a Pós-Graduação.
A UFBA intensificou o apoio à qualificação dos programas de Pós-Graduação tendo em
vista melhores resultados e as novas exigências da CAPES, elaborando os projetos de
autoavaliação e planejamento estratégico para os Programas de Pós-Graduação.
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A evolução do sistema de pós-graduação da UFBA pode ser acompanhada pelos três
indicadores específicos.

ÍNDICE DE EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO I – EXPPG1
DEFINIÇÃO:
Variação percentual de alunos dos cursos de pós-graduação no conjunto dos alunos da
Universidade.
JUSTIFICATIVA DO INDICADOR:
A expansão da pós-graduação é um importante indicador da consolidação da atividade
de pesquisa na Universidade, condição para que se estruturem a formação pós-graduada stricto
senso. Historicamente a Universidade brasileira voltou-se prioritariamente para a formação de
profissionais para o mercado de trabalho, consolidando uma ampla rede de cursos de graduação
que foi sendo ampliada gradativamente ao longo do tempo. A pós-graduação é, certamente,
mais recente e toma impulso a partir dos anos 1970/80. A oferta de um curso de pós-graduação
tem como pré-requisito a existência de grupos de pesquisa consolidados, o que se traduz em
produção científica de qualidade. Assim, a forte associação entre pesquisa e pós-graduação,
justifica avaliar qual a participação do alunado de pós-graduação no total de alunos da
Universidade.

Fórmula de cálculo:
EXPPG1= (TAPG*100)/(TAGPG)
TAPG - Total alunos matriculados cursos PG ano
TAGPG - Total alunos matriculados na Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano t

Resultados:
Quadro 13 – Evolução do Nº de Alunos da Graduação, da Pós-Graduação e EXPPGI.
Média do Aluno
Ativo Graduação

Média do Aluno
Ativo PG(***)

Total de Alunos
(Grad+PG)

EXPPG1

Ano

TAG

TAPG

TAGPG

% PG TAPG

2004

20.826

2.641

23.467

11,25

2005

22.650

2.794

25.444

10,98

2006*

22.665

2.990

25.655

11,65
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2007

22.670

3.236

25.906

12,49

2008

24.367

3.275

27.642

11,85

2009

25.796

3.672

29.468

12,46

2010

28.562

3.995

32.557

12,27

2011

31.840

4.355

36.195

12,03

2012

32.241

4.926

37.167

13,25

2013

34.276

5.087

39.363

12,92

2014 **

33.762

5.454

39.216

13,91

2015

33.999

5.631

39.630

14,21

2016

34.502

5.813

40.315

14,42

2017

37.428

6.512

43.724

14,89

2018

38.465

6.276

44.951

13,96

2019

39.646

7.625

47.271

16,13

Fonte: UFBA – PROGRAD, PROPG. Secretaria Geral de Cursos (SGC) - Sistema Acadêmico (SIAC) até 2017. Os dados da
Pós-graduação de 2019 foram extraídos do SIGA-A.
*Com os dados do Campus Rural de Cruz das Almas. *Sem os dados dos campi de Barreira e Vitória da Conquista, pois, o
vestibular só aconteceu no 2º semestre.
** Sem os alunos do campus de Barreiras que se transformou na UFOBA
*** Diferentemente dos cálculos para o TCU, aqui são incluídos os alunos dos cursos de Mestrado Profissional.
Obs: Dados da Graduação, sem as Licenciaturas Especiais (Convênios) e Educação à Distância.

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. Embora
os cursos de pós-graduação sejam menores em termos do quantitativo de vagas que oferece a
cada ano, o crescimento do número de cursos pode conduzir a uma participação cada vez maior
de pós-graduandos no alunado da Universidade. Tal crescimento é uma expectativa de que

apesar do crescimento da pós-graduação em outras instituições de ensino no Estado da Bahia,
a UFBA continua sendo o principal e mais importante centro de formação pós-graduada no
Estado. Na série histórica que se inicia em 2004 pode-se perceber o crescimento dos alunos de
graduação e de pós-graduação, base para o cálculo do indicador EXPPG1. O EXPPG1 apresenta
um crescimento sistemático ao longo de todo o período, considerando que a pequena queda
verificada em 2018 se deve menos a uma diminuição do porte da pós-graduação do que à
mudança do sistema de gestão da pós-graduação. Em 2019 a tendência de crescimento volta a
ficar evidente.
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ÍNDICE DE EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO II – EXPPG2
DEFINIÇÃO:
Proporção de cursos de pós-graduação em relação ao total de cursos oferecidos pela
Universidade.
JUSTIFICATIVA DO INDICADOR:
Trata-se de um segundo indicador da expansão da PG no interior da Universidade, agora
tomando-se como unidade o número de cursos nos dois níveis de formação. Tal indicador tornase importante pelo impacto na estrutura organizacional da universidade, já que cada curso novo
implica em um órgão colegiado e, portanto, em uma unidade de administração acadêmica. O
crescimento da pós-graduação traduz-se, portanto no desenvolvimento de uma rede de
colegiados mais complexa, um indicador adicional da sua expansão e inserção na estrutura e
cotidiano da vida universitária.

Fórmula de cálculo:
EXPPG2= (Tot CPG*100)/(Tot CG+PG)
Tot CPG - Total de cursos PG ano t
Tot (CG+PG) - Total de cursos da Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano t

Resultados
Quadro 14 – Evolução do Nº de Cursos de Graduação, Pós-Graduação e EXPPGII.
Ano

Nº Cursos de
Graduação

Nº de Cursos de PósGraduação

Total de Cursos
(GRAD+PG)

EXPPGII

2009

99

92

191

48,2

2010

111

107

218

49,1

2011

111

111

222

50,0

2012

111

116

227

51,1

2013

99

122

221

55,2

2014

99

127

226

56,2

2015

99

130

229

56,8

2016

100

134

234

57,3

2017

100

135

235

57,4

2018

100

143

243

58,8
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2019

101

142

243

58,4

Fonte: UFBA- PROGRAD e PROPG.
(*) Não foi considerado como curso, as habilitações de: Comunicação (Jornalismo e Produção Cultural), Artes Cênicas
(Direção e Interpretação Teatral) e Dança (Dançarino Profissional). O curso à distância de Licenciatura em Matemática não
está contabilizado nestas relações por não ser ofertado anualmente. Dados de 2006 com UFRB, Vitória da Conquista e
Barreiras. Dados de 2007 sem UFRB
(**) Nota Graduação 4: Dados de 2013 1º semestre com Barreiras e 2º semestre sem Barreiras. Para cálculo EXPPG2 tomouse o número no final do ano (99).

Como os dados apresentados mostram, a dinâmica de crescimento dos cursos de
graduação e pós-graduação são bem diferentes. Ao longo da série que se inicia em 2009, o

número de cursos de graduação se mantém em um patamar próximo. Entre os anos de 2010 e
2012, por efeito do REUNI esse número dá um salto expressivo, chegando a 111 cursos. Em
2013, o número volta a se manter num patamar em torno dos 100 cursos. Os anos em que esse
número foi superado se deveu à criação de campi no interior do Estado, que vieram a se
transformar em novas Universidades.
Na pós-graduação, a dinâmica é de um crescimento contínuo, ano a ano, como expressam os
dados do quadro acima. Assim, partimos em 2009 com 92 cursos e, em 2019, chegamos a 142
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 que em 2009 era de 48,2%, e atingiu em 58,4% em 2019. Essa
realidade indica a tendência a que o EXPPGII continue crescendo de forma moderada nos
próximos anos.

ÍNDICE DE EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO III – EXPPG3
DEFINIÇÃO:
Proporção de alunos matriculados em cursos de doutorado em relação ao total de alunos
matriculados em cursos de pós-graduação stricto senso na Universidade.
JUSTIFICATIVA DO INDICADOR:
A lógica que estrutura o surgimento de cursos de pós-graduação é que os doutorados
surgem após a consolidação dos mestrados. Apenas quando os mestrados atingem a nota 4 na
avaliação da Capes lhe é facultado o direito de pleitear a abertura do doutorado. Em síntese, o
avanço dos cursos de doutorado e, portanto, dos alunos neles matriculados é um indicador
adicional importante de consolidação da pesquisa e da pós-graduação na instituição. O presente
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indicador analisa a proporção de alunos de doutorado no conjunto dos discentes matriculados
em cursos de pós-graduação stricto senso na Universidade.
FÓRMULA DE CÁLCULO:
EXPPG3= (TotAluDout *100)/(TotAluDout+Mest)
TotAluDout - Total de cursos PG ano t
TotAluDout+Mest - Total de cursos da Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano t
Quadro 15 – Evolução do Nº Matriculados em Cursos de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado e do Indicador
EXPPGIII.

Matriculados
em Cursos de
Pós-Grad.
(Mest e Dout)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mestrado

2.420

2.553

2.863

2.943

3.106

3.152

3.122

3.866

3.178

3.800

Doutorado

1.575

1.802

2.063

2.144

2.348

2.548

3.062

3.179

2.994

3.825

Total

3.995

4.355

4.926

5.087

5.454

5.700

6.184

7.045

6.172

7.625

EXPPG3

39,42

41,38

41,88

42,15

43,05

44,70

49,51

45,12

48,51

50,16

Ano

Fonte: UFBA – PROPG.

A consolidação da pós-graduação se expressa na ampliação de cursos de doutorado que
nascem, quase sempre, após a consolidação do curso de mestrado. Os cursos de doutorado por
constituírem uma formação mais longa e complexa para a atividade de pesquisa mantém o aluno
por mais tempo vinculado à Universidade. Assim, a proporção de doutorando no total do
alunado de pós-graduação é um importante indicador da expansão e consolidação da pósgraduação na Universidade.
Na série histórica iniciada em 2010 revela que a proporção de doutorandos em relação ao
total de alunos da pós-graduação stricto senso aumentou de pouco mais de 39% para 50% em
2019. Ou seja, praticamente a metade dos alunos de pós-graduação está cursando doutorado.
Considerando o fato do crescimento de cursos de doutorado a tendência é que a demanda pela
formação de doutores se intensifique, o que se explica pela liderança que historicamente a
UFBA possui no Estado da Bahia, considerando o potencial de Programas que atualmente
possuem apenas o nível de mestrado virem a oferecer o doutorado nos próximos anos. Como a
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formação do doutor é mais longa, mesmo com uma oferta de vagas menor que os mestrados, o
total de alunos de doutorado tende a superar o de mestrado nos próximos anos.

Extensão
As atividades e ações de extensão maximizam o papel da UFBA de inserção social e
favorece sua conexão com diferentes segmentos sociais, seja por meio das ações de promoção

de frequentação pública em seus espaços e eventos, seja no envolvimento de populações,
territórios, organizações sociais, instituições públicas ou privadas como coprotagonistas em
processos e produtos socioeducativos. Nesse sentido, promove-se na UFBA o fomento e
difusão de propostas extensionistas por meio do apoio aos projetos dos docentes e servidores
técnico-administrativos, com recursos financeiros, serviços e bolsas estudantis, bem como,
ações de regulamentação, certificação, registro e análise destas atividades.
O ano de 2019 foi marcado por sérias dificuldades financeiras advindas do bloqueio e
contingenciamento de recursos estabelecidos pelo MEC às universidades federais, causando
graves prejuízos à execução do planejamento de gestão da PROEXT. Desta forma, até mesmo

as expectativas de incremento da extensão na vida universitária, criadas pela aprovação
(dez/2018) das Diretrizes de Extensão para novo PNE, estabelecendo a obrigatoriedade de 10%
da integralização curricular dos cursos de graduação ser cumprido em atividades de extensão,
viram-se frustradas pela redução orçamentária. Apesar disso, a PROEXT optou por manter o
ritmo da oferta de atividades de extensão dando continuidade aos Programas de Apoio à
Extensão (PAE) com valores totais reduzidos, considerando os prejuízos que sua interrupção
poderia causar tanto à qualificação acadêmica da UFBA quanto aos serviços prestados
processos socioeducativos desenvolvidos em coprotagonismo com os diversos setores da
sociedade.
No ano de 2019, os principais objetivos da PROEXT agruparam-se sob três enfoques
de ação:
1. Aprimoramento das regulamentações, com o objetivo de 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; elaboração conjunta com a PROGRAD de Resolução específica para atendimento
da determinação do PNE (Diretrizes para Políticas de Extensão da Educação Superior Brasileira
49

de 03/outubro/2018 - Portaria MEC 1.350 de 14/dezembro/2018) de curricularização da
extensão.
2. Esclarecimento e difusão, com o objetivo de aprimorar seu sistema de registro e
certificação, visando à integração de programas e projetos de um mesmo proponente;
compatibilização entre registro e realização das propostas; acesso público à consulta online das
propostas em curso e encerradas; controle, acompanhamento e avaliação institucional das
atividades registradas e realizadas; integração a outros sistemas acadêmicos e; formulação e
análise de indicadores da extensão.
3. Fomento, com o objetivo de dar continuidade às suas políticas de apoio à extensão,
visando à expansão de seus Programas, Editais e Chamadas Públicas; ampliação participativa
de docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos em atividades de extensão e;
aprimoramento dos mecanismos de controle, acompanhamento e avaliação dos seus processos
administrativos e de aplicação de recursos.
Em 2019 manteve-se todos os Editais Institucionais de bolsa (PIBIEX, PIBIARTES,
ACCS), Editais de apoio (PIBExA; PAEXDoc; PAEXTec; Edital PROCEAO) e todas as
Chamadas Públicas para uso da infraestrutura institucional (Sala de Cinema e Outdoor) e para
incentivo à participação em atividades de extensão (Organização de Eventos Estudantis, Apoio
ao Congresso da UFBA). Contudo, reduziu-se suas execuções em torno de 30% do total de
recursos previsto, pela diminuição o número de projetos contemplados, do número de bolsas
implementadas e dos valores de custeio em cada projeto, resultando nos quantitativos
detalhados a seguir, para cada linha de Ação enfocada.
No ano de 2019 foram realizadas duas ações do programa PROEXTexplica, consistindo
de encontros públicos dos Coordenadores da PROEXT com docentes, estudantes e servidores
técnico-administrativos, para explicação de editais, chamadas, procedimentos e legislações. O
programa PROEXTvisita contou com a realização de uma visita anual da Pró-Reitora e

Coordenadores da PROEXT às Unidades Acadêmicas, para contato direto com extensionistas
locais e as especificidades de seus projetos. Em atendimento à recomendação de contenção de
despesas, nenhum recurso de apoio direto foi concedido ao Programa de Apoio às Artes –
PAArtes.
No quadro abaixo apresenta-se as modalidades de extensão articuladas na Universidade
no ano de 2019:
Quadro 16 – Número de propostas e participantes em extensão por modalidade.

Modalidade

Propostas registradas

Participantes
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Programas

15

1.112

Projetos

171

20.298

Cursos e minicursos

92

31.951

Eventos*

167

-

Prestação de serviços

16

2.190

Publicações e outros produtos

19

62

ACCS**

86

1.743

Fonte: UFBA em números 2019.
Notas: Eventos*: Número de participantes em eventos não registrados. ACCS**: Ação Curricular em Comunidade e em
Sociedade.

Pesquisa
O Programa Institucional de Iniciação Científica lançou cinco editais em 2019, PIBIC,
PIBIC-AF, PIBITI, PIBIC Milton Santos e PIBIC Jr. Conforme Tabela 5, no edital PIBIC
houve, um total de 1.148 concessões de bolsas, sendo 330 bolsas da agência financiadora
FAPESB, 521 oriundas do CNPq e 257 mantidas pela própria UFBA. Há um total de 119 alunos
voluntários neste programa.
Tabela 5 – Quantitativo de bolsas de pesquisa em 2019.

MODALIDADE DE BOLSA
AGÊNCIA
FINANCIADORA

PIBIC

PIBIC AF

PIBITI

Total

MILTON
SANTOS

PIBIC Jr

CNPq

521

34

31

5

-

591

FAPESB

330

0

0

0

-

330

UFBA

257

40

22

-

-

319

0

0

0

0

12

12

119

2

2

2

3

128

1.227

76

62

7

15

1.387

MILTON SANTOS
VOLUNTÁRIOS
TOTAL

Fonte: PROPCI/PROPG/UFBA – 2020.

No que se referente ao edital PIBIC AF, totalizou-se 74 bolsas concedidas, 34
financiadas pelo CNPq, 40 financiadas com recursos UFBA e 02 voluntários. Para o edital
específico do Programa Milton Santos, foram concedidas 12 bolsas e 03 voluntários. Das 53
bolsas concedidas no edital PIBITI, 31 são financiadas pelo CNPq e 22 pela UFBA e 02
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voluntários. Observa-se que em 2019 tivemos um aumento de 50% na inserção de alunos
voluntários nos programas de Iniciação Científica, num total de 128 voluntários inseridos nos
diversos programas.
A UFBA vem pleiteando junto as agências de fomento (FAPES e CNPq) a ampliação
de bolsas de Iniciação Científica e tecnológica, sendo que com recursos próprios até o momento
não foi possível ampliar as cotas conforme estabelecido do PDI 2018/2022. A PROPCI, em
parceria com a PROAE e PROGRAD, manteve o edital PARTICIPAR pelo quinto ano seguido,
tendo em 2019 concedido auxílio a 94 estudantes para apresentação de trabalhos em eventos
nacionais e 26 em eventos internacionais. Também foi concedido auxílio a estudantes para
participação em competições, sendo 8 competições nacionais e 10 internacionais.
Através dos indicadores de desempenho específicos da pesquisa na UFBA, pode-se
verificar os avanços obtidos nos últimos anos, conforme demonstrado a seguir:
ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA – PRODPESQ I
DEFINIÇÃO:
Ampliação da produção de trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of Science
(ISI), medida pelo percentual de crescimento da produção, considerando os dois últimos anos
completos em relação aos dois anos imediatamente anteriores.
JUSTIFICATIVA DO INDICADOR:
Trata-se de um importante indicador da internacionalização da produção científica da
Universidade, algo congruente com as diretrizes da Área de Ciência e Tecnologia do país que
prioriza dar visibilidade internacional à produção científica nacional. A utilização de um
intervalo de dois anos justifica-se pelo fato de que a publicação de artigos pode flutuar de um

ano para o outro, em função da agilidade dos periódicos em publicarem os seus volumes, não
refletindo adequadamente a produção dos pesquisadores. Este intervalo procura minimizar a
flutuação do índice em função de fatores extrínsecos ao fenômeno que está sendo avaliado. A
utilização do ano anterior como primeiro ponto justifica-se pelo fato de que os dados do ano
corrente estão incompletos, já que muitos trabalhos publicados no ano relativo ao relatório
deverão aparecer durante o ano seguinte.
FÓRMULA DE CÁLCULO:
PRODPESQ I = Var % TP ISIt = ((TPt-1+TPt-2)/(TPt-3+TPt-4 ) -1)*100
t = ano de referência para o cálculo do indicador
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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

Quadro 17 – Índice de Produtividade em Pesquisa: Corresponde a Variação Percentual Bianual de artigos
publicados na Web of Science (ISI).

Ano 2019
Indicador

PRODPESQ I

t t-1
2018

t t-2
2017

t t-3
2016

t t-4
2015

1403

1234

1177

979

PRODPESQ I
para t = 2019

25,1 %

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação/UFBA.

Quadro 18 - Evolução de Artigos Indexados no ISI e do Indicador PRODPESQ I, entre 2010-2019.
Artigos
Indexados
ISI

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016

2017

2018

2019

Nº de artigos
Indexados no ISI

636

691

703

819

793

979

1.177 1.234

1.464

1.403

PRODPESQ I

33,4

19,4

19,4

15,1

14,7

15,6

16,4

36,1

25,1

33,7

Fonte: UFBA – PROPG.
Nota: Dados de 2019 sujeitos a retificação em virtude de publicações de 2019, podendo ocorrer em 2020.

AVALIAÇÃO DO INDICADOR

A produção indexada no Web of Science é, reconhecidamente, um dos mais importantes
indicadores de internacionalização da produção científica. O indicador avalia o crescimento
percentual da produção indexada no ISI, considerando os dois últimos anos em relação aos dois
anos anteriores. Ao longo da série que se inicia em 2010, constata-se uma queda entre os anos
de 2011 e 2014 e, a partir de 2014, um crescimento contínuo. A produção indexada em 2019
não é definitiva e deverá crescer, pois os dados de 2019 continuam sendo atualizados na base
do Web of Science nos primeiros meses de 2020. O Índice de Produtividade em Pesquisa é um
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importante indicador de maturidade dos grupos de pesquisa na Universidade e da sua
internacionalização, ao mesmo tempo em que é uma medida significativa da consolidação e
expansão do nosso sistema de Pós-Graduação.

ÍNDICE DE CONSOLIDAÇÃO DE ATIVIDADE DE PESQUISA I = ICAP I
DEFINIÇÃO:

A consolidação da atividade de pesquisa na UFBa é mensurada a partir da quantidade de bolsas
de produtividade em pesquisa concedidas pelo CNPQ e da qualidade das bolsas obtidas, aqui
definida com a o nível das bolsas dos pesquisadores. Como indicador da qualidade das bolsas
calcula-se uma média aritmética do número de bolsas por nível, sendo atribuídos pesos distintos
a cada nível.
JUSTIFICATIVA DO INDICADOR:
Trata-se de um importante indicador da consolidação da atividade científica da
Universidade, quantitativa e qualitativamente, o conjunto de docentes pesquisadores cuja

maturidade e produtividade acadêmica assegura a obtenção, em uma concorrência nacional, de
bolsa especialmente voltada para apoiar as atividades de pesquisa, inovação e desenvolvimento
tecnológico.
Como os editais para concorrer às bolsas ocorre anualmente, este é o período utilizado
para avaliar o crescimento da comunidade no conjunto de potenciais pesquisadores da
Universidade, definido pela condição de ser um professor com título de doutor.
FÓRMULA DE CÁLCULO:
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.
RESULTADO:
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Quadro 19 – Evolução do Número de Bolsas de Produtividade e Pesquisa por Tipo UFBA- 2010-2019.

Senior

1A

1B

1C

1D

2

2F

P =10

P =10

P=7

P=5

P=3

P=1

P=1

P=10

2010

1

0

19

19

23

139

7

-

2011

1

2

13

25

25

130

6

2012

1

9

14

23

23

121

2013

2

9

18

26

30

2014

2

8

16

27

2015

2

8

20

2016

1

8

2017

3

2018
2019

Ano

DT-1A DT-1C DT-1D DT2
P=3

P=1

Total

-

-

-

208

-

-

-

-

202

0

-

-

-

2

193

108

0

-

-

1

4

198

34

141

1

-

1

4

234

23

26

122

0

1

-

1

6

209

12

20

28

132

0

1

-

1

6

209

17

13

22

26

131

0

1

1

0

12

226

3

19

15

16

27

130

0

1

1

0

11

223

3

19

16

16

30

123

0

1

-

1

7

216

P=5

Fonte: UFBA – SUPAD.

Quadro 20 – Bolsas de Produtividade e Pesquisa, Escore médio de qualidade, e ICAPI.

Ano

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Nº de bolsas
Produtividade
e Pesquisa

216

223

226

209

209

234

198

193

202

208

Escore médio
de qualidade
das bolsas

2,99

2,88

2,82

2,43

2,75

2,55

2,88

2,62

2,26

2,18

ICAP I

645,0

642,0

637,3

507,9

574,7

596,7

570,2

505,7

456,5

453,4

Fonte: UFBA – SUPAD.

AVALIAÇÃO DO INDICADOR
Na série histórica que se inicia 2010, os escores ICAP I revelam uma trajetória de
crescimento, embora nos anos de 2015 e 2016 tenha se verificado uma pequena queda em
relação ao ano de 2014. Nos três anos mais recentes, o escore do ICAP I voltou a crescer
atingindo em 2019 o maior patamar da série histórica – 645 pontos. Vale notar, que esse
crescimento se deve mais à melhoria da qualidade das bolsas do que da sua quantidade.
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ÍNDICE DE CONSOLIDAÇÃO DE ATIVIDADE DE PESQUISA II = ICAP II
DEFINIÇÃO:
Variação percentual de docentes doutores com bolsa de produtividade do CNPq.
JUSTIFICATIVA DO INDICADOR:
O indicador 2 oferece uma visão importante da consolidação da atividade de pesquisa
tomando o número e o nível das bolsas conseguidas por docentes da Universidade na principal
agência de âmbito nacional voltada para o fomento da atividade de pesquisa e produção
científica. Uma segunda perspectiva para se examinar a mesma consolidação reporta-se à
comparação, dentro da UFBA, da proporção de docentes doutores que atingiram a maturidade
e apresentam perfil de produtividade científica que lhes assegura a bolsa do CNPq. Ou seja, à
medida que se expande o número de doutores (quer pela exigência de tal nível de formação nos
concursos públicos, quer pelo apoio para a titulação de docentes), espera-se que cresça o
número de bolsistas, coerente com a expectativa de que o doutorado consiste numa formação

do docente pesquisador.
FÓRMULA DE CÁLCULO:
ICAP II = (Número de Bolsistas de Produtividade no CNPq * 100) / Número de Docentes
Doutores

RESULTADO:
Quadro 21 – Docentes por Titulação, Bolsistas Doutores de Bolsas de Produtividade , ICAPII.
% de Bolsistas
entre Docentes
Doutores

Docentes por Titulação

Ano

Graduação
+
Especialização Mestado

Total de
Doutorado Docentes

Doutores
%
Bolsistas de
Doutores Produtividade

ICAPII

2010

163

547

1.375

2.085

65,95

208

15,13

2011

171

605

1.481

2.257

65,62

202

13,64

2012

141

570

1.568

2.279

68,80

193

12,31

56

2013

122

508

1.603

2.233

71,79

198

12,35

2014

115

486

1.675

2.276

73,59

234

13,97

2015

97

469

1.771

2.337

75,78

209

11,80

2016

96

481

1.838

2.415

78,22

209

11,37

2017

96

456

1.953

2.505

77,96

226

11,57

2018

94

396

2.038

2.528

80,61

223

10,94

2019

63

373

2.060

2.496

82,53

216

10,48

Fonte: UFBA – PRODEP, PROPCI e SUPAD.

AVALIAÇÃO DO INDICADOR:
Os dados apresentados pelo ICAP II revelam uma flutuação entre 12% e 15% no período
entre os anos de 2010 até 2014, acompanhada de uma queda gradual do percentual dos bolsistas
de CNPq no conjunto de Docentes Doutores da Universidade. O número de bolsistas voltou a
crescer em 2014, mas continua com a tendência de queda até 2019. Por outro lado, o percentual
de docentes doutores apresenta um aumento contínuo desde 2010 até 2019, embora este
aumento não seja capaz ainda de afetar o ICAPII. Ou seja, o tempo para construir uma carreira
que habilite o jovem doutor a conseguir uma bolsa do CNPq fez com que em 2019, tenhamos
atingido o índice de 10,48%, o menor da série histórica disponível. Tal indicador deve ser
examinado, sobretudo nos últimos cinco anos, à luz da grave queda no financiamento do CNPq
e no congelamento do número de bolsas de produtividade concedidas.

TAXA DE INSERÇÃO DA PESQUISA NO ENSINO DE GRADUAÇÃO - TAXA IPEG
DEFINIÇÃO:
Variação percentual de alunos dos cursos de graduação com bolsas para atividade de pesquisa
e inovação do ano t em relação ao ano t-1.
JUSTIFICATIVA DO INDICADOR:
Trata-se de um importante indicador de quanto o princípio da indissociabilidade entre
ensino e pesquisa está se consolidando na Universidade. Para que a atividade de pesquisa não
seja uma atividade restrita da pós-graduação e a formação científica do estudante comece
efetivamente no seu curso de graduação, o número de alunos formalmente engajados nos grupos
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de pesquisa é um indicador da articulação entre ensino e pesquisa, revelando o quanto o treino
em pesquisa pode aprimorar o desenvolvimento de competências profissionais e, ao mesmo
tempo, preparar melhor o aluno para a sua pós-graduação.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
Taxa IPEG → Var% BPIG = ( (BPI t – BPI t-i)/ BPI t-i) * 100
BPIG = Bolsas de Pesquisa e Inovação
t = ano
i - variando conforme o intervalo de tempo a ser considerado

RESULTADOS:
Quadro 22 – Evolução do Nº de Bolsas de Pesquisa e Inovação e da Taxa IPEG.
Ano
Nº de Bolsas de
Pesquisa e
Inovação

Taxa IPEG

2010

2011

2012

2013

2014

1.761

780

862

985

1.374

23,81

10,51

14,27

39,49

28,16

2015

1.377

-21,80

2016

1.181

-14,23

2017

2018

1.287

1.310

8,97

1,79

2019

1.387

5,88

Fonte: UFBA– PROPCI e SUPAD.

AVALIAÇÃO DO INDICADOR:
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 2010 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, produto da redução do número de bolsas. A partir de
2017 o índice vem aumentando, porém em valores pouco expressivos. Nos dois últimos anos
houve um pequeno crescimento do índice, mas o número de bolsas atingiu o mesmo patamar
de 2013. Tais resultados expressam, por um lado, a crise de financiamento que vive a
Universidade e por outro, o esforço da gestão em utilizar os recursos disponíveis de modo a
contemplar essa modalidade de apoio de tamanha relevância para a formação dos alunos. Vale
destacar que o IPEG não incorpora alunos que participam de atividades de pesquisa sem o
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suporte das bolsas de iniciação científica, assim como bolsas que pesquisadores recebem
diretamente das agências de fomento.

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
Em 2019 a Pro-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil –
PROAE/UFBA – ampliou o conjunto de ações ao assumir a gestão dos contratos dos

restaurantes universitários de Salvador (Restaurante de Ondina e Ponto de Distribuição de São
Lázaro). Além disso, as medidas anunciadas pelo governo federal quanto ao contingenciamento
dos recursos de manutenção da Universidade impactaram nos serviços prestados à comunidade
estudantil, tendo em vista a redução no quadro de prestadores de serviços terceirizados nesta
Pró-Reitoria.
O Posto de Atendimento PROAE, no Campus de Ondina, se consolidou como um
ambiente de atendimento mais próximo fisicamente dos estudantes e facilitador para as
demandas dos mesmos. Mais uma vez, em 2019, o Posto da PROAE foi responsável por acolher
as inscrições semestrais dos discentes nos editais de benefícios da PROAE, bem como
esclarecer dúvidas sobre o processo.
Destacou-se em 2019 a realização de dispensa de licitação para manutenção corretiva
das máquinas de lavar roupas das residências universitárias e refrigeradores industriais da
Creche UFBA, a fim de atender uma antiga demanda para conserto destes equipamentos.
Adquiriu-se também placas em Braille para identificação dos espaços na UFBA, garantindo
acessibilidade, independência e inclusão de pessoas com deficiência visual dentro dos campi
da Universidade.
Os restaurantes universitários (R.U.) serviram em 2019 740.972 refeições, entre
almoços e jantares. O R.U. localizado no campus de Ondina foi reformado, realizando-se
manutenção preventiva e corretiva de suas instalações. A reforma do prédio do R.U. de Ondina
trouxe melhorias para o salão principal, para as áreas de salada, de sobremesa, de caldeirões,
de panelas, de sucos, de açougue, de estoque de suco, das câmaras, de nutricionista, de lavagem
de bandejas, de recepção de alimentos, e de nutricionista, e para os vestiários masculino e
feminino utilizados pela empresa contratada. Realizou-se em 2019 pesquisa de satisfação entre
os comensais do R.U. de Ondina e dos pontos de distribuição de São Lázaro e Corredor da
Vitória. Os dados estão em fase final de análise, mas, já apontam melhoria da satisfação dos
usuários no aspecto geral do serviço.
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Entre as ações da PROAE UFBA em 2019 destaca-se a implementação da campanha
“Não deixe a violência passar de boa”, que atuou fortemente no debate aos diversos tipos de
violências. A campanha ocorreu em diferentes unidades da UFBA, buscando estabelecer canais
de

diálogo

com

estudantes,

docentes,

técnicos-administrativos

e

trabalhadores/as

terceirizados/as.
Tivemos avanço na política de cotas no ano de 2019 com a implantação das cotas para
estudantes transexuais/transgêneros. Também se investiu no acompanhamento acadêmico de
indígenas e quilombolas, destacando-se nesta área o projeto “Entre letras e números”, através
do qual se ofereceu monitoria de técnicas de estudo, correção de texto, matemática, química e
física.
No que tange a eventos de extensão e/ou artísticos-culturais, destacaram-se o
“Seminário Vozes e Saberes de Mulheres Negras”, a mesa-redonda “Juventude Negra e
Mercado de Trabalho” e o “Novembro Negro UFBA 2019” trouxe como tema “Ano Aya:
Conhecimento, Afetividade e Memória para resistir”, que contou com mesas, exibição de
filmes, entre outras atividades.
Relaciona-se abaixo os números dos benefícios concedidos em 2019 aos assistidos pelos
programas de assistência da UFBA:
Quadro 23 – Número de benefícios da Assistência estudantil 2019.

Benefício

Serviços

Tipo

Residência

361

361

1.666

**15.223

938

**6.412

55

**535

3.022

30.256

49

229

Material Didático

105

131

Acolhimento

161

***1.668

Saúde2

477

894

Emergencial3

168

891

1.545

3.158

18

177

Moradia
Transporte
Estudantes com Necessidades Especiais
Alimentação1
Mobilidade acadêmica internacional
Auxílio

Assistidos*

Número de
benefícios
pagos/refeições
servidas

Eventual4
Promisaes5
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Restaurante Universitário-RU

-

740.972

Fonte: Relatório de Gestão da PROAE/UFBA 2020.
Notas: *Os dados podem ter sofridos decréscimo referente ao ano de 2018, devido ao número de colações de grau ocorridas,
em 2019. **Cada discente recebeu doze parcelas deste benefício. *** Número de benefícios pagos. Alguns discentes receberam
esses benefícios por 10 meses devido a impossibilidade de receber a bolsa permanência.
1 Incluídos estudantes residentes e os que recebem auxílio moradia e auxílio alimentação. Incluídos também estudantes
quilombolas e indígenas.
2Auxílio disponibilizado aos estudantes para aquisição de lentes corretivas e medicações não dispensadas na rede do SUS.
3 Auxílio disponibilizado ao estudante, em caráter excepcional, em virtude de indicação feita em relatório e parecer psicossocial
relacionados a situações de saúde.
4 Auxílio Eventual disponibilizado para alimentação do estudante cadastrado no serviço do RU, em função do fechamento do
Restaurante Universitário nas ocasiões de Carnaval e Manutenção do Equipamento.
5 Bolsas do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior.

A atribuição das bolsas de permanência é um importante benefício como forma de
combate à evasão e diminuição do tempo de conclusão de estudantes de origem popular e
contributo para sua formação de qualidade. São bolsas concedidas através dos projetos
especiais, Programa Permanecer e Sankofa da assistência estudantil da Universidade (Quadro
24).
Quadro 24 – Relação de bolsas concedidas por Programas e Projetos para combate à evasão.

BOLSAS PERMANÊNCIA

Nº de
bolsas

Estudantes
Projetos
beneficiados1

Projetos especiais

286

371

61

Programa Permanecer2

662

1002

517

Programa Sankofa

90

147

63

Programa de apoio pedagógico para aluno com deficiência
(PAPAD)

14

22

1

Programa de bolsista em acessibilidade (PBA)

9

10

1

Sankofa CEAO

10

10

5

Fonte: Relatório de Gestão PROAE/UFBA 2020.
1Cálculo com base no número de CPF dos estudantes que em 2019 tiveram acesso às bolsas dos programas acadêmicos. 2O
Programa Permanecer possui entrada de bolsistas semestralmente. Alguns bolsistas permanecem no programa, e outros são
substituídos. Cada estudante recebeu seis parcelas deste benefício.

Como pode ser observado no quadro acima, em 2019 houve a manutenção do número
de bolsas do Programa Permanecer e uma ampliação no Programa Sankofa, devido a criação
do edital de reserva de vagas para indígenas, quilombolas, PNEE, transgêneros e travestis.
O ano de 2019 também iniciou com a dificuldade em relação a abertura do sistema para
cadastro dos estudantes recém ingressos na Universidade, pois o calendário de abertura do
sistema não foi divulgado pelo MEC, e os novos estudantes que chegaram ficaram sem
perspectiva de recebimento da bolsa permanência. Como alguns estudantes ficaram até 10
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meses sem receber a bolsa, a UFBA decidiu que fossem pagos aos estudantes ingressantes um
auxílio acolhimento no valor de R$ 400,00, auxílio alimentação no valor de R$230,00 e a
inclusão de todos os ingressantes na lista de beneficiários do restaurante universitário.
Como parte do acompanhamento pedagógico, entre setembro e novembro, todos os
estudantes com dificuldades acadêmicas foram convocados para um acompanhamento
presencial que teve como foco a escuta atenta às possíveis condições que estavam impactando
no rendimento acadêmico. Foram atendidos presencialmente e encaminhados para ações de
monitoria acadêmica e para o núcleo de saúde um total de 114 estudantes.
Em novembro foi realizada a homologação dos 145 estudantes quilombolas e 46
estudantes indígenas que entraram no Programa a partir de 2018.1. Atualmente, constam no
programa 866 estudantes quilombolas e indígenas.
As atividades esportivas na UFBA também são coordenadas pela PROAE, através de
seu núcleo de esportes, contemplando a participação da UFBA em diversos eventos nacionais
e regionais. Nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) participaram de 29 atletas da UFBA.
Outros 139 atletas participaram dos Jogos Universitários da Bahia, em diferentes modalidades.
Como ponto alto de participação da comunidade universitária nas atividades esportivas tivemos
a realização dos Jogos Internos da UFBA (JUFBA), nos quais participaram 1.500 pessoas, entre
estudantes, professores e servidores técnico-administrativos, competindo em 16 modalidades.
A PROAE também prestou atendimento aos estudantes com necessidade de saúde e
apoio psicológico, em parceria com o Psiu (Programa de Saúde Mental e bem-estar da UFBA).
Conseguiu-se expandir a oferta psicossocial a graduandos, pós-graduandos e servidores através
da parceria com o PSIU, resultando em mais de 1.350 atendimentos. Foram realizadas ao longo
de 2019 atividades de prevenção ao suicídio na perspectiva interdisciplinar.

Creche UFBA
No ano de 2019, a Creche UFBA atendeu aos dependentes do corpo discente, docente e de
técnicos- administrativos da Universidade, na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses. Ao todo,
foram 44 crianças no primeiro semestre e 38 no segundo semestre de 2019. Entre os meses de agosto
e novembro, os setores de Serviço Social e Psicologia da Creche UFBA realizaram 101
atendimentos das famílias assistidas pelo órgão.

Abaixo apresenta-se o número de beneficiários Creche UFBA:
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Quadro 25 – Números dos beneficiários Creche/UFBA em 2019.

Benefício
Serviços creche

Assistidos*

Número de benefícios**

154***

-

Auxílio creche

46

238

Total

200

238

Fonte: Creche – PROAE/ UFBA 2020.
*Além dos estudantes assistidos, incluem-se 57 Técnicos-administrativos e 15 docentes da Universidade.
** Cada estudante recebeu 6 parcelas por semestre deste benefício.
*** Inclui-se nesse total o número das crianças por turno de atendimento em cada semestre.

Dentre as ações desenvolvidas na Creche UFBA em 2019, destacaram-se a organização de
grupos de trabalho para realização de ações a serem desenvolvidas coletivamente e com foco nas
crianças e famílias:
• Semana da Educação e Saúde;
• Projeto São João;
• Aniversário da Creche UFBA;
• Semana da criança;
• Ciclo de despedidas das famílias do G3;
• Projeto Novembrinho negro na Creche.
Das metas estipuladas para a Creche UFBA no PDI da Universidade, em 2019, conseguiuse finalizar a reforma da Creche UFBA, a substituição de servidores aposentados, melhoria quanto
aos prazos de atendimento às solicitações de manutenção e reestabelecimento das relações

interpessoais com a conclusão do processo de avaliação do estágio probatório. As maiores
dificuldades do ano foram relacionadas à compra de alimentos; gestão da continuidade das
atividades com a redução de pessoal terceirizado e ausência de profissionais em função de
aposentadoria (auxiliares de enfermagem).

Núcleo de apoio a pessoas com necessidades especiais – NAPE/UFBA
O NAPE - Núcleo de apoio a pessoas com necessidades educativas especiais é um setor
vinculado a Coordenação de Programas de Assistência ao Estudante, que está diretamente
ligada à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da UFBA. Seu principal
objetivo é garantir os serviços de apoio e atendimento educacional especializado, a fim de
eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com
necessidades educacionais especiais.
No ano de 2019 o NAPE ampliou em 45% o número de atendimentos, impactando
significativamente nas demandas no núcleo. No primeiro semestre de 2019 acompanhou
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presencialmente 72 estudantes e 75 no segundo semestre. Além deste acompanhamento,
também realizou 1.169 atendimentos em 2019, conforme quadro abaixo:
Quadro 26 – Atendimentos realizados por área em 2019.

Área

Quantidade

Orientação e Mobilidade¹

665

Suporte Pedagógico²

336

Serviço de LIBRAS ³

168

Total

1.169

Fonte: PROAE/UFBA 2020.
Notas: ¹Auxilio na locomoção dos alunos com deficiência nos espaços da universidade. ²Apoio na adaptação de material
pedagógico, auxílio a tecnologia assistiva, auxilio em pesquisa, formatação e digitação de textos, bem como participação em
reuniões nos colegiados. ³Refere-se a serviços de interpretação em Libras.

Com isso, foi necessário o ajustamento de algumas atividades internas, como a
consolidação do atendimento educacional especializado, o acompanhamento dos estudantes por
especialidade, intensificação das reuniões com colegiados de cursos para orientações aos
docentes, além da continuidade do desenvolvimento de ações relativas à inclusão já realizadas
em anos anteriores e oferta dos seguintes cursos e eventos:
a) Oferta de cursos permanentes de capacitação em inclusão e acessibilidade para
servidores técnico-administrativos da UFBA, o “Universidade Inclusiva”; Orientações aos
docentes sobre inclusão e acessibilidade, durante o “Ateliê Didático”, em parceria com a PróReitoria de Desenvolvimento de Pessoas; durante a “Jornada Pedagógica da Escola de
Nutrição”; durante o curso de formação para docentes da Faculdade de Educação “Inclusão no
Ensino Superior: desafios e perspectivas”;
b) Promoção de eventos sobre a inclusão, abertos à comunidade externa a exemplo do

III DIVERSILIBRAS;
c) Apoio a eventos – a exemplo do V Seminário da AESOS - ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL SONS NO SILÊNCIO - "A Educação das Mulheres Surdas: lutas e
trajetórias;
d) Formação continuada para bolsistas e monitores do NAPE e do ENECULT, a
exemplo do “Curso Básico de Libras”, do “Curso de orientação e Mobilidade” e do “Curso
sobre Conceitos e Normas”;
e) Participação em Palestras, a exemplo da mesa intitulada "Experiências de
implantação dos Núcleos de Acessibilidade nas Instituições Públicas de Educação Superior e
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Tecnológica: UFBA e UNIFESPPA”, no I Seminário Regional de Educação Especial na
Perspectiva Inclusiva da UFSB, realizado na Universidade Federal do Sul da Bahia;
f) Participação na Rede Inclusiva de Educação Superior na Bahia;
g) Participação no Fórum dos coordenadores de Núcleos de Acessibilidade das
Instituições Superiores no Brasil.

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
A UFBA possui diferentes canais de comunicação com a comunidade universitária e a
sociedade, de modo geral. Nesta ceara, destacam-se o Portal UFBA, que possibilita ao público
interno e externo variada gama de informações, as páginas da Universidade nas redes sociais,
a Carta de Serviços ao Cidadão, Ouvidoria, etc.
Em relação à comunicação, o ano de 2019 foi marcado por diferentes ataques à educação
pública de um modo geral e, em especial, às instituições públicas de ensino superior. Muitos
destes ataques eram baseados em informações distorcidas e notícias falsas, as chamadas fake
news. A comunicação da UFBA respondeu cada uma delas com a produção de matérias que
tornavam evidente sua produção acadêmica e a relevância de sua contribuição à sociedade.
Além disso, a Universidade promoveu uma série de eventos com grande repercussão interna e
externa. Entre eles, se destaca o Congresso UFBA 2019, oportunidade em que a comunicação
atuou intensamente na na cobertura do Congresso, o maior evento realizado pela Universidade.
Em 2019, a Comunicação UFBA atendeu a 426 solicitações de informações enviadas
por e-mail à sua assessoria, um crescimento expressivo de 39% em relação ao ano anterior,
quando foram atendidas a 306 solicitações. Esse número, possivelmente, dobraria se fossem
contabilizadas as solicitações feitas por telefone fixo ou celular e prontamente respondidas.

A UFBA recebeu em 2019 446 solicitações de atendimento à impressa, seja para
identificação de fonte de informações, seja para notas de esclarecimentos.
Durante o ano, foram alimentados com notícias o boletim Edgardigital, os portais UFBA
em Pauta e Agenda UFBA, todos eles com fanpages em redes sociais.
Quadro 27 – Quantidade de publicações de notícias nos portais e boletim UFBA.

Quantidade de publicações
Veículo
Edgardigital

2018

2019

196

193
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UFBA em Pauta

223

176

Agenda UFBA

541

358

Total

960

727

Fonte: ASCOM/UFBA 2020.

Nota-se que a produção de matérias jornalísticas foi reduzida, com o objetivo de
aprofundar a qualidade da informação divulgada.

Mídias Sociais e UFBA em Pauta
Atualmente, existem vários canais de redes sociais online, identificados com o nome da
Universidade pois estão vinculados às suas unidades de ensino, órgãos, coletivos, programas
de Pós-Graduação, projetos, etc. Dentre eles, se destacam os canais gerenciados pelo órgão
oficial de comunicação, a Assessoria de Comunicação da UFBA – uma fanpage no Facebook
e perfis no Instagram e Twitter, nominados “UFBA em Pauta”:
Quadro 28 – Quantidade de seguidores das redes sociais online do UFBA em Pauta.

Quantidade de seguidores

Redes Sociais Online do UFBA em Pauta
2018

2019

24.953

26.169

Twitter (@ufbaempauta)

1.770

2.650

Instagram (@ufbaempauta)

4.700

14.000

Facebook (facebook/universidadefederaldabahiaempauta)

Fonte: ASCOM/UFBA 2020.

Conforme pode-se observar no Quadro 28, notadamente, há um crescimento na

quantidade de seguidores das páginas do UFBA em Pauta nas redes sociais. Convém observar
que no Facebook, há uma média diária de duas postagens, em dias úteis com taxa de aquisição
de quatro novos seguidores orgânicos por dia. A depender do tema publicado, tem-se um
alcance de 53 a 85% do público. No Instagram, a média diária é de uma atualização por dia
útil, alcançando cerca de 600 likes orgânicos. No Twitter, sempre há uma publicação diária que
gera uma média de seis interação com likes, menções e retweets. As métricas variam a depender
do tema abordado.
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TV UFBA
Em 2019, a TV UFBA produziu 70 vídeos que resultaram em 181.834 visualizações no
canal. Os vídeos foram produzidos em formato jornalístico, cada um com média de 4 minutos
de duração e publicados no canal do Youtube, no Edgardigital e replicados nas redes sociais da
TV UFBA. Os conteúdos produzidos foram pautados com foco na defesa da universidade
pública, divulgação científica, cobertura de projetos e eventos de pesquisa e extensão.
No início do ano foi construída uma série de vídeos de 01 minuto, ressaltando a
importância da universidade pública na vida de diferentes pessoas e personalidades públicas,
que deu origem ao especial: “Para a UFBA com carinho”, o vídeo mais visualizado do ano
(2.094 views). Em relação a cobertura de eventos, a TV UFBA realizou 11 transmissões online
e produziu matérias de grandes eventos como o Congresso da UFBA, 11ª Bienal da UNE, Pint
of Science, Enecult, entre outros.

Ouvidoria
A Ouvidoria Geral da UFBA reestruturou sua gestão em 2019 e foram incluídos
servidores técnico-administrativos do quadro permanente à estrutura do órgão, que
anteriormente era composto de equipe apenas de terceirizados e bolsistas.
Para melhorar a comunicação com seu usuário, a Ouvidoria lançou em 2019 o site
www.ouvidoria.gov.br e, nele, são divulgadas informações sobre o órgão, principais
atribuições, legislação pertinente, dúvidas frequentes e orientações sobre como registrar
manifestações, que direciona o usuário diretamente para o sistema Fala.BR (antigo E-OUV),
conforme determina o § 1º do artigo 16 do Decreto nº 9.492, de 05/09/2018.
A Ouvidoria desponta como um dos principais canais de comunicação interno e externo,
recebendo e registrando manifestações e mediando e contribuindo para a solução de conflitos.
Em 2019, potencializou a análise do indicador que se refere à resolutividade das manifestações

recebidas, considerando-as como resolvidas quando houvesse 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
encerrou a sua demanda ou não apresentou retorno quanto a resposta dos setores. No quadro a
seguir, apresenta-se uma síntese das manifestações encaminhadas à Ouvidoria no ano de 2019:
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Quadro 29 – Números e percentuais de manifestações por categoria.

Categoria

Número

%

Solicitação de informação

166

23

Solicitação de procedimentos acadêmicos e administrativos

118

16

Reclamações

250

35

Denúncias

148

21

Elogios e agradecimentos

18

3

Sugestões

15

2

715

100,0

Total
Fonte: Ouvidoria/UFBA.

Entre as 715 manifestações registradas (Quadro 29), verificou-se que 594 (quinhentos e
noventa e quatro) foram resolvidas e 121 (cento e vinte e um) não foram respondidas pelo setor
responsável. Com este resultado, a Ouvidoria e as demais unidades/órgãos atingiram 83% de
resolutividade nas manifestações apresentadas. Este percentual reflete o empenho da Ouvidoria
em buscar respostas para as demandas apresentadas pela comunidade universitária e cidadãos
em geral. Cabe acrescentar que o percentual de 17% de manifestações sem resposta em 2019
aponta também para uma maior necessidade dos setores em atender às solicitações dos
manifestantes e da Ouvidoria em ampliar ainda mais a sua capilaridade junto às estas
unidades/órgãos.
Em dezembro de 2019 a Ouvidoria organizou uma pesquisa de satisfação e passará em
2020 a fomentar ações de sua divulgação para ampliar o canal de diálogo com a comunidade.
Em 2019 o projeto “Ouvidoria proativa e compartilhada” foi modificado para Projeto

“Diálogos com a Ouvidoria”, mantendo-se a essência do projeto anterior de um canal
democrático de participação social. Este é um espaço que tem por objetivo apresentar a
ouvidoria à comunidade UFBA, especialmente em seu papel de canal de comunicação e
mediação, bem como de atuação proativa e compartilhada e propiciar a reflexão sobre a
construção de um ambiente de trabalho mais humanizado e menos competitivo.
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
Políticas de Pessoal
A gestão de pessoas da UFBA se delineia nas atividades de administração e
desenvolvimento de pessoas que compõe seu quadro funcional, sejam elas pessoas com vínculo
temporário, provisório ou efetivo. Muitos são os desafios enfrentados pela gestão de pessoas da
UFBA para o desenvolvimento de ações que viabilizem o alcance dos objetivos e metas
institucionais (delineadas para o âmbito do ensino, pesquisa e extensão) com manutenção da

qualidade e excelência acadêmica.
A partir dos objetivos institucionais previstos no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), a gestão de pessoas da UFBA busca assegurar uma efetiva gestão estratégica
com foco na valorização do trabalhador, sua qualidade vida no trabalho e excelência nos resultados
apresentados. Em 2019, a gestão de pessoas na UFBA manteve a condução dos dois grandes

eixos estruturantes para suas ações:
1. “Política de desenvolvimento de pessoas, saúde e qualidade de vida no trabalho”,
que orienta as ações de capacitação e qualificação dos servidores docentes e técnicoadministrativos para os objetivos institucionais, desenvolvimento nas respectivas
carreiras, e ações de promoção da saúde e bem-estar no trabalho, visando à melhoria
do desempenho institucional;
2. “Gestão administrativa, financeira e acompanhamento da vida funcional do
servidor, de forma eficiente e transparente”.
Descreve-se abaixo uma síntese da condução desses dois eixos em 2019.
1- Política de desenvolvimento de pessoas, saúde e qualidade de vida no trabalho
Capacitação e cursos ofertados
Foram capacitados 1.885 servidores pelos diversos cursos ofertados, ultrapassando a
meta estabelecida para 2019 (1.100). Tal fato foi possível devido às novas admissões de
servidores e a oferta de turmas extras de cursos com grande demanda observada. Como
resultado das ações de fomento à capacitação, em 2019, foram concedidas 72 licenças para
capacitação aos servidores UFBA, sendo 56 para técnicos-administrativos e 16 para
professores. Em paralelo, ofertou-se 30 cursos presenciais, somando 827 horas de oferta de
capacitação com 1.712 inscritos e 1.071 concluintes.
Qualificação dos servidores
Tem-se observado nos últimos anos a elevação no número de técnico-administrativos
com qualificação e titulação à nível de especialização e mestrado. Em 2019, os Graduados e
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Especialistas representam mais de 60% do quadro dos técnicos-administrativos na UFBA. Em
relação aos professores, 82% deles possuem doutorado (Tabela 6).
Tabela 6 – Nível de qualificação dos servidores UFBA em 2019.

Servidores UFBA
Escolaridade/Titulação
Professores

Técnicos-Administrativos

Fundamental ou Menor

-

120

Nível Médio

-

487

Graduação

-

767

94

1.189

373

391

Doutorado

2.096

122

Total

2.563

3.076

Especialização
Mestrado

Fonte: PRODEP/UFBA.

O nível de qualificação dos servidores UFBA retratado na Tabela 6 também está
relacionado ao fomento à qualificação incentivado na UFBA. A observação dos afastamentos
de servidores para qualificação à nível de Pós-Graduação Stricto Sensu mostra que 69 dos
técnicos-administrativos afastaram-se para cursar mestrado e doutorado e 105 professores
afastaram-se para qualificação em doutoramento e pós-doutoramento.

Qualidade de Vida no Trabalho
As ações de qualidade de vida no trabalho mantiveram-se desenvolvidas no ano de 2019
a partir dos projetos Bem Viver e Planejando seu futuro: transição para a aposentadoria –
PPA.
Tabela 7 – Total de ações de qualidade devida no trabalho desenvolvidas em 2019.

Projeto Bem Viver

Projeto
Planejando o seu futuro

Total Geral

Total de ações

15

10

25

Total de Horas

121

66

187

Inscritos

534

240

774

Concluintes

440

157

597

Descrição

Fonte: PRODEP/UFBA.
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Como pode ser observado na Tabela 7, foram desenvolvidas em 2019 vinte e cinco
ações específicas de qualidade de vida no trabalho, num total de 187 horas de atividades e que
contaram com a inscrição de 774 dos servidores UFBA. Essas ações tiveram como fio condutor
o propósito de contribuir para melhoria do bem-estar físico, psicossocial e organizacional entre
os trabalhadores, além das atividades comemorativas da Semana do Servidor Público.

Admissão e Desligamento de Pessoal
Em 2019, a UFBA teve dez editais de concurso em andamento, sendo nove para
professores e um deles para técnicos-administrativos. Nesses processos seletivos, 325 novos
servidores efetivos foram admitidos, sendo 181 técnicos e 144 professores. Além dessas
admissões de pessoal efetivo, ocorreram 220 contratações de professores substitutos, seis para
professores visitantes e 92 para estagiários. O acolhimento dos novos servidores foi realizado
com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito de diversos temas relacionados à área de gestão
de pessoas e de desenvolvimento humano. Em paralelo, no ano de 2019, a UFBA totalizou 387
desligamentos de pessoal (Tabela 8).
Tabela 8 – Relação de desligamento de pessoal em 2019.

Tipo

Docentes

Técnicos

Total

92

198

290

Demissão

1

1

2

Exoneração

6

6

12

Falecimento

4

8

12

Posse em outro cargo inacumulável

3

18

21

14

36

50

120

267

387

Aposentadoria

Redistribuição
Total Geral
Fonte: PRODEP/UFBA.

Diversos aspectos relacionados à gestão e ao desenvolvimento de pessoas na UFBA
carecem de permanente atenção aos riscos que representam, demandando atenção,
monitoramento e planos de ação por parte da Administração. Neste sentido, podemos listar,
principalmente:
a) Necessidade de reposição da força de trabalho técnico-administrativa:
Por força dos Decretos nº 9.262/2018 e 10.185/2019, extinguiu-se e vedou-se vários
cargos para concurso e provimento e, com isso, diversas vagas decorrentes de vacâncias ou
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aposentadorias não têm sido providas. Estes postos de trabalho correspondem a funções muito
específicas e necessárias à Universidade e a ausência de novo ocupante resulta em limitações
para o cumprimento de objetivos institucionais para o curto, médio e longo prazo. Como há
muitos servidores, sejam docentes ou técnicos-administrativos em Abono de Permanência ou
na iminência de cumprir requisitos de aposentadoria, a situação se reveste de preocupações
diversas. Além disso, o Decreto n.º 9.739/2019 trouxe novos critérios para a abertura de
concursos públicos, o que pode repercutir em atrasos para o provimento de vagas passíveis de
ocupação.
b) Dimensionamento de Pessoal:
Dadas as especificidades da UFBA, instituição de grande porte e que possui 73 anos de
fundação, com recomposição pontual do seu quadro de pessoal docente e técnicoadministrativo ao longo do tempo sem observar toda a sua grandeza de serviços e atividades,
não foi possível ainda atender plenamente ao que estabelece a Portaria nº 477/2017 – MPDG.
c) Limitações no Orçamento da área de Pessoal:
Nos últimos anos, tem-se notado uma redução do Orçamento da área de Pessoal. Essas
limitações repercutem no provimento de novos servidores e dos agentes admitidos
temporariamente com base na Lei n.º 8.745/1993, como também em ações de capacitação e
qualificação.

Indicadores de desempenho específicos de Gestão de Pessoas
IQCTA= ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DEFINIÇÃO:
Média ponderada da participação dos diferentes níveis de formação dos servidores técnico
administrativos no total do segmento.
JUSTIFICATIVA DO INDICADOR:
A missão e as atividades fins de uma universidade requerem profissionais técnico
administrativos com formação profissional especializada, como requisito para grande parte dos
cargos que estruturam a força de trabalho da Instituição. Há cargos de nível fundamental, médio
e superior que são preenchidos por concursos. No entanto, a necessidade de formação mais
elevada é uma busca individual que leva muitos servidores a buscarem níveis mais elevados de
formação profissional, mesmo inseridos nos níveis do plano de cargo e salários. Por outro lado,
há incentivos claros no atual plano de carreiras para as iniciativas de melhoria da qualificação
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dos servidores o que os estimula a buscarem formação superior e diferentes pós-graduações
(lato e stricto sensu). Assim, uma medida do nível de qualificação do servidor é um indicador
importante para avaliar os investimentos pessoais e instituições no sentido de possuir uma força
de trabalho cada vez mais qualificada. A expectativa, claramente, é que a melhoria de tal
indicador se traduz em melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos servidores.
FÓRMULA DE CÁLCULO:
IQCTA = {[(MEST+DOUT)*5]+(ESP*4)+(GRAD*3)+(NMED*2)+FUND}/TOTAL
SERVIDORES

RESULTADOS
Quadro 30 – Evolução do Número de Servidores Técnicos-Administrativos por Nivel de Escolaridade e do
Indicador IQCTA.

2015
Nível de
Escolaridade

2016

2017

2018

2019

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Fundamental
ou menor

210

6,57

193

6,17

163

5,49

148

4,68

118

3,84

Ensino Médio

767

24

651

20,82

574

19,34

582

18,41

481

15,64

Ensino Superior

875

27,39

830

26,55

698

23,52

814

25,75

781

25,4

Especialização

962

30,11

1037

33,17

1109

37,37

1166

36,89

1185

38,53

Mestrado

275

8,61

303

9,69

307

10,34

330

10,44

388

12,62

Doutorado

106

3,32

112

3,58

117

3,94

121

3,83

122

3,97

3.195

100

3.126

100

2.968

100

3.161

100

3.075

100

Total
IQCTA

3,17

3,27

3,36

3,38

3,48

Fonte: UFBA – PRODEP.

AVALIAÇÃO DO INDICADOR
As inciativas pessoais de ampliar a sua qualificação formal e a existência de políticas
institucionais que apoiam tais iniciativas dos servidores Técnicos-Administrativos, justifica os
dados da série histórica iniciada em 2015 que revela um crescimento sistemático do IQCTA
(que cresceu de 3,17 para 3,48 em 2019). Para a adequada compreensão desse indicador podese afirmar que se todos os servidores técnico administrativos tivessem a titulação de mestrado
ou doutorado o índice seria 5 (ponto máximo da escala). Assim, 3.48 (IQCTA de 2019) significa
que no seu conjunto, a média da qualificação formal dos servidores equivale a um curso de
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graduação (nível superior, cujo peso é 3 na fórmula). O crescimento da qualificação formal
verifica-se pela participação decrescente dos servidores com escolaridade até o nível
fundamental (em 2015 eram 6,57% e agora são 3,84%), ao lado da participação crescente de
servidores com nível superior, especialização, mestrado e doutorado. Embora uma maior
qualificação se associe a um desempenho mais qualificado, é importante destacar que o
desempenho no trabalho depende de inúmeros outros fatores pessoais e organizacionais.

INVCAPTA= ÍNDICE DE INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO DO CORPO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DEFINIÇÃO:
Investimento dos servidores técnico-administrativos em capacitação no trabalho reconhecido
com progressões no plano de carreira.
JUSTIFICATIVA DO INDICADOR:
Para além da qualificação formal (nível de escolaridade), o desempenho no trabalho
requer uma capacitação específica, nem sempre assegurada pela qualificação escolar. Assim,
todas a gestão de pessoas incorpora um conjunto amplo de ações de capacitação e educação no
e para o trabalho, essenciais à melhoria contínua do desempenho institucional. Tais ações,
muitas vezes treinamento no próprio trabalho, se voltam para melhorar o desempenho nos
cargos e, com isto, melhorar o desempenho global da instituição. Voltam-se também para a
permanente atualização das competências necessárias ao desempenho de qualidade,
considerando as rápidas transformações no nível de conhecimento e de tecnologias aplicadas
aos trabalhos em geral. Devido a isto, o plano de carreira implantado recentemente nas

Universidades Federais estimula as ações de capacitação dos servidores técnico
administrativos, reconhecendo a carga horária cumprida em treinamentos para efeito de
progressão na carreira. Assim, os diferentes níveis alcançados pelos servidores decorrem do
número de progressões obtidos em função da quantidade de carga horária em capacitação para
o trabalho. Monitorar a evolução deste indicador se torna importante como um importante
preditor de melhoria do desempenho individual, dos grupos e da própria instituição.
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INVCAPTA= ((%NI)+(%NII*2)+(%NIII*3)+(%NIV*4))/10
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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

RESULTADOS:
Quadro 31 – Evolução do Número de Servidores Técnicos-Administrativos, por Nível de Capacitação e do
Indicador INVCAPTA.

Ano

Nível
I

Nível
II

Nível
III

Nível
IV

Total

%NI %NII %NIII %NIV INVCAPTA

2010

1757

741

259

516

3.273

53,68

22,64

7,91

15,77

18,58

2011

1413

899

407

560

3.279

43,09

27,42

12,41

17,08

20,35

2012

1136

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

Fonte: UFBA -PRODEP.

AVALIAÇÃO DO INDICADOR
O INVCAPTA, desenvolvido para mensurar o investimento do pessoal TécnicoAdministrativo 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
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histórica que se inicia em 2010 revela um crescimento progressivo do investimento em
capacitação. O INVCAPTA saltou de 18,58 para 28,58 em 2019. Em 2018 verifica-se o
primeiro ano em que esse indicador apresenta uma ligeira queda, que se recupera em 2019. Tal
crescimento se deve ao aumento do percentual de servidores que obtiveram, ao longo do tempo,
duas ou três progressões decorrentes dos cursos realizados. A pequena queda observada devese à ampliação do número de servidores em 2018, com o ingresso dos aprovados em concurso.
Esses novos servidores não tiveram, evidentemente oportunidade de realizar cursos para
progressão (o que fez cair o percentual de servidores com uma, duas ou três progressões no ano
e o consequente aumento do percentual dos que não tiveram nenhuma progressão). Como não
há mudanças na política de qualificação e os treinamentos continuam sendo oferecidos dentro
do seu planejamento, o ritmo de crescimento desse indicador tende a retomar a sua curva
ascendente nos próximos anos, o que já se verifica em 2019.

INVCAPDOC= INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO PELO DOCENTE COM
AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO

DEFINIÇÃO:
Apoio institucional, por meio de afastamento das atividades, para a capacitação do corpo
docente em nível de pós-graduação
JUSTIFICATIVA DO INDICADOR:
Predominantemente os concursos para preenchimento dos cargos docentes são abertos
para portadores de diploma de doutorado. Há, no entanto, exceções, em função de carência de
doutores para subáreas específicas. Assim, há um contingente de docentes mestres e de docentes
que possuem apenas o título de graduação ou especialização, sobretudo no campus do interior
do Estado. Portanto, há uma demanda de qualificação para o corpo docente, o que implica apoio
para a realização de mestrados e doutorados, muitas vezes com afastamento do docente das suas
atividades cotidianas, quando o curso é realizado fora do seu local de trabalho. No entanto,
mesmo para os docentes doutores, é importante a sua permanente atualização face a dinâmica
de transformação rápida do conhecimento e da tecnologia nos diversos campos da ciência e das
artes. Tal demanda é atendida pelas experiências de pós-doutorado que, para além da
permanente atualização, se voltam para a criação de novas redes de pesquisa, novas parcerias
e, sobretudo, para ampliação do nível de inserção internacional do docente/pesquisador. Face
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ao exposto, o presente indicador avalia o nível de apoio concedido pela Universidade para o
docente continuar a sua formação em níveis mais elevados.
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INVCAPDOC = (%N1*2)+(%N2*3)+(%N3*5))/10
N1 - % GRADUADO OU ESPECIALISTA AFASTADOS PARA MESTRADO
N2 - % MESTRES AFASTADOS PARA DOUTORADO
N3 - % DE DOUTORES AFASTADOS PARA PÓS-DOUTORADO

RESULTADOS

Quadro 32 – Evolução do Número de Docentes por Titulação, Afastamento para Capacitação e do Indicador
INVCAPDOC.

Total de Docentes

Afastamentos para
Capacitação
%N1

%N2

%N3

INVCAPDOC

AFAS
MEST

AFAS
DOUT

AFAS
PDOC

1.266

3

45

44

1,59

8,89

3,48

4,72

547

1.375

3

50

21

1,84

9,14

1,53

3,87

171

605

1.481

7

45

28

4,09

7,44

1,89

3,99

2012

141

570

1.568

2

41

54

1,42

7,19

3,44

4,16

2013

122

508

1.603

3

75

66

2,46

14,76

4,12

6,98

2014

115

486

1.675

7

96

108

6,09

19,75

6,45

10,37

2015

97

469

1.771

12

56

85

21,37

11,94

4,79

10,25

2016

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

Ano

GRAD+ESP

MEST

2009

189

506

2010

163

2011

DOUT

Fonte: UFBA -PRODEP.

AVALIAÇÃO DO INDICADOR
O crescimento da pós-graduação no Brasil, permitiu que ao longo do tempo, a grande
maioria dos docentes que ingressam na Universidade já tivessem o titulo de doutor. Em áreas
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bem específicas ou em regiões especiais, são abertos concursos para mestres ou mesmo para
especialistas ou graduados. O exame dos dados da série histórica apresentada , mostra que
graduados e especialistas são residuais no total do corpo do docente da Universidade. Os dados
também revelam uma diminuição progressiva do número de mestres e um crescimento contínuo
do número de doutores. O monitoramento do apoio da Universidade para que seus docentes
realizem mestrados, doutorados ou pós doutorados, revela um crescimento sistemático entre
2009 e 2014 no indicador apresentado quando atingiu o maior escore (de 10,37) seguido, por
um declínio nos anos seguintes, atingindo 3,78 em 2019, após um pequeno crescimento em
2017. Esta queda reflete, por um lado, o aumento gradual de docentes com titulação máxima,
portanto, tende á diminuição de afastamentos para mestrados e doutorados e, por outro lado,
reflete a diminuição de apoio dos órgãos de fomento, através de bolsas para pós-doutorado.

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
A história da Universidade Federal da Bahia confunde-se com os percursos do ensino
superior e da pesquisa científica na Bahia há mais de 70 anos exercendo papel central no
desenvolvimento baiano. Desde sua criação (oficialmente instalada em 2 de julho de 1946 no
Terreiro de Jesus, na antiga Faculdade de Medicina, criada em 1808), até dezembro de 2015, a
instituição levou ao mercado de trabalho 104.157 graduados, 11.747 mestres e 2.955 doutores
que têm contribuído decisivamente, para as transformações sociais, culturais, políticas e
econômicas que marcaram a Bahia desde meados do século XX. Nesse contexto, seguiu
ocupando lugar de destaque como a maior e mais consolidada Universidade Federal no Estado.
O conjunto de dados que caracterizam a UFBA hoje revelam resultados historicamente

construídos, com destaque para o acelerado processo de crescimento e interiorização que a
Universidade, como as demais IES públicas, viveram na primeira década do século XXI,
processo ainda não de todo interrompido. Os dados no seu conjunto, também revelam um
grande potencial de melhoria e de desenvolvimento que foram elementos básicos para o
conjunto de decisões de planejamento que estruturaram o PDI.
Fruto de debates e discussões, inicialmente no Congresso da UFBA e, seguido de
inúmeras reuniões de trabalho, envolvendo nossas categorias, a Administração Central e as
instâncias de cada Unidade, o documento resulta de contribuições de toda comunidade UFBA.
Numa segunda etapa, as contribuições e sugestões coletadas foram sintetizadas e incorporadas,
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num trabalho de sistematização realizado pela Superintendência de Avaliação e
Desenvolvimento Institucional (SUPAD - UFBA), tendo sido produzido uma minuta do
documento para consulta pública, a partir do qual o Conselho Universitário (CONSUNI) abriu
nova rodada de consulta à comunidade, ao tempo, que constituiu Comissão especialmente
voltada à consolidação do documento para apreciação final pelo CONSUNI.
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2018-2022 – foi elaborado para
orientar as políticas e práticas de governança e autogestão da Universidade em seu tempo de
vigência. Estrategicamente tem como função projetar a UFBA que no cotidiano cada um de
seus atores ajuda a construir ao passo que preserva sua trajetória ao longo desses mais de setenta
anos.
Sua elaboração envolveu intenso debate com a comunidade universitária ao longo de
dois anos nos Congressos promovidos pela Universidade e as sínteses das discussões
fomentadas constituiu insumos relevantes para que a administração central organizasse as bases
do PDI. Após a minuta do PDI ter sido redigida foi submetida a consulta popular e aprovação
pelo Conselho Universitário.
O PDI tem como elemento fundante a Missão, Visão e Valores da Universidade e se
estrutura a partir de dois diferentes e complementares eixos: o eixo da Missão e o eixo dos
Recursos. Cada um desses eixos é composto por cinco grandes objetivos estratégicos que fixam
as prioridades definidoras da atuação da gestão durante a vigência deste planejamento.
Os objetivos estratégicos são desdobrados em metas globais que definem o que necessita
ser feito para o alcance pleno dos objetivos. Cada meta global tem ou está em fase de
delineamento de indicadores próprios para a avaliação de seu andamento.
O processo de construção do PDI, se constituiu numa excelente oportunidade para
envolver a comunidade num trabalho coletivo, permitindo, dentre outros aspectos, desenvolver:
•

O consenso de valores e visão sobre o futuro;

•

O aprofundamento de nossa sociabilidade;

•

A melhoria das nossas condições de trabalho e da qualidade das relações

interpessoais;
•

O entendimento acerca dos instrumentos e ferramentas necessárias para o

aperfeiçoamento de nossa gestão, dos nossos sistemas e tecnologias.
Assim, o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022 foi um documento
elaborado para orientar as nossas ações, decisões e procedimentos administrativos,
contribuindo para a plena realização, com excelência acadêmica e compromisso social, das
atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão da UFBA.
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Este relatório apresenta o acompanhamento da execução das metas globais previstas no
PDI, realizado mediante consulta às Pró-Reitorias, Superintendências e demais órgãos da
Administração Central, sobre a implementação das ações previstas relativas às suas respectivas
áreas de atuação. Os resultados advindos deste acompanhamento serão utilizados para revisão
dos procedimentos adotados e redefinição de novas estratégias.

O PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS METAS DO PDI
O processo de monitoramento e acompanhamento da evolução do quadro de metas
globais proposto no PDI teve o objetivo de atualizar periodicamente as informações sobre o
desempenho institucional, fornecendo insumos para se verificar a efetividade das ações
desenvolvidas e atualização do conjunto de barreiras ou forças propulsoras não previstas e que
facilitaram ou dificultaram a consecução das metas específicas. Além disso, permitir a
atualização do próprio PDI, promovendo uma maior integração da gestão em todos os seus
níveis e estimular maior socialização dos objetivos e metas com todos os atores institucionais.
O monitoramento do PDI deverá permitir não somente medidas corretivas, como também
preventivas.

O processo de monitoramento foi idealizado operacionalmente em três ciclos,
envolvendo diversos atores institucionais, com periodicidades semestral, anual e quadrienal,
gerando insumos para os planos operacionais das Unidades, para o relatório de gestão e de
avaliação da Universidade, além de insumos para o planejamento do próximo PDI.
Sob responsabilidade da Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento
Institucional – SUPAD e da Comissão Própria de Avaliação – CPA, o monitoramento e
acompanhamento das metas se sustenta num conjunto de indicadores utilizados nos processos
de avaliação interna da Universidade e em outros que serão criados ao longo do período de
vigência do PDI.
As metas globais foram monitoradas e classificadas de acordo com o nível de realização.
“Totalmente Alcançada” (quando a meta foi 100% realizada), “Parcial alcançada” (quando a
meta foi realizada entre 1% e 99% das ações planejadas), “Não Alcançada” (quando 0% das
ações planejadas foram realizadas), e ‘Em Andamento’ (quando as condições para
desenvolvimento da meta ainda não estão plenamente garantidas). Uma justificativa do gestor
responsável pelas ações relacionadas a cada meta foi acrescentada, para facilitar a elaboração
das medidas corretivas ou preventivas necessárias à sua correção ou ajuste.
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Os seguintes resultados foram apresentados pelos gestores dos órgãos da UFBA
diretamente envolvidos com as metas globais de cada objetivo estratégico definido no PDI.

METAS GLOBAIS
As metas globais serão apresentadas de acordo aos objetivos estratégicos a que estejam
relacionadas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 – OE1

Ampliar as oportunidades e a qualidade da formação oferecida aos alunos dos
cursos de Graduação e Pós-graduação. Com isso, atender a demanda social
por profissionais, mestres e doutores competentes para atuarem, considerando
as contínuas transformações do mundo contemporâneo.

Quadro 33 - Conjunto de metas globais vinculadas ao objetivo estratégico 1.

Situação da Meta
METAS do OE1
2018

2019

Meta 1: 100% dos cursos de Graduação com CPC igual ou superior a
4 na avaliação do INEP.

59%

77%

Meta 2: Ampliar em 50% o número de Programas de PG com notas
iguais ou superiores a 5 na avaliação da CAPES.

18

18

Meta 3: Ampliar de 48,2% para 60% a Taxa de Sucesso da Graduação
(TSG)

47%

43%

Meta 4: Ampliar em 25% o valor da razão concluintes/matriculados na
Pós-Graduação.

0,05

0,16

Meta 5: Ampliar de 0,13 para 0,20 o grau de envolvimento do discente
com a Pós-Graduação (GEPG).

0,13

0,15

Meta 6: Promover revisão, avaliação e atualização dos projetos
político-pedagógicos e estruturas curriculares de 100% dos cursos de
Graduação

10%

10%

Fonte: SUPAD/UFBA.

Para uma análise mais efetiva da meta 1 é necessário que se observe o conjunto de cursos
que são avaliados pelo INEP/MEC durante um ciclo avaliativo, que se completa a cada três
anos. Isso ocorre por que os referidos órgãos avaliam apenas determinados cursos de cada área
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de conhecimento anualmente. Neste contexto, no ano de 2019 o INEP/Mec divulgou os
resultados dos cursos avaliados em 2018, fechando assim, o ciclo avaliativo 2016-2018. Neste
ciclo, a UFBA teve 72 de seus cursos avaliados externamente, sendo que 46 deles obtiveram
conceitos preliminares de curso (CPC) igual ou superior a 4, representando 63,88% do total. A
observação dos dados ano a ano mostra que em 2017 o INEP/MEC divulgou os resultados dos
13 cursos UFBA avaliação e 10 deles obtiveram CPC igual ou superior a 4. Em 2018 foi
realizada a divulgação dos resultados dos 46 cursos UFBA avaliados e 27 deles obtiveram CPC
igual ou superior a 4. Em 2019, o INEP/MEC divulgou os dados da avaliação dos 13 cursos da
UFBA e 10 deles alcançaram a referida meta.
A meta 2 deve ser considerado o resultado da última quadrienal, publicado em 2017. A
UFBA tem 18 Programas com conceitos igual ou superior à 5, que corresponde a 26,47% do
total de programas. A meta impõe o desafio de ampliar 9 programas com notas iguais ou
superiores a cinco. A avaliação da meta só poderá ocorrer após a próxima avaliação CAPES
que ocorrerá em 2021. Há um conjunto de medidas desenvolvidas pelo Núcleo de Ensino de
Pós-Graduação de apoio aos Programas de modo a que esses produzam relatórios cada vez mais
consistentes e dentro das expectativas das Áreas a que pertencem na CAPES. Exemplo de ações
deste tipo é a realizada em conjunto com a SUPAD de apoio ao planejamento estratégico e
montagem do projeto de autoavaliação de cada Programa.
A meta 3 prevê uma melhoria contínua do indicador a cada ano. Nos dois primeiros
anos, observa-se uma leve queda no indicador, o que demandará esforços mais intensos nos
próximos anos para se retomar uma curva ascendente em direção à meta. Estes resultados
parciais podem estar relacionados ao esforço empreendido pela PROGRAD e SUPAC para o
aumento do preenchimento do número de vagas ofertadas na graduação. Contudo, este é um
aspecto que deverá ser investigado para verificar se a diminuição se deve à otimização das
vagas ou à retenção/evasão nos cursos de graduação.

O resultado da meta 4 aponta a retomada do crescimento, indicando uma possível
superação dos efeitos decorrentes da mudança do sistema de gerenciamento acadêmico. O
monitoramento da meta 5 mostra o crescimento gradual deste indicador em direção à meta. A
meta 6 está relacionada ao trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Currículos e Programas da
PROGRAD que, juntamente com os Colegiados e os NDEs, vem atualizando os Projetos
Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação. Desde 2018, passou pelo NCP o quantitativo de
processos correspondente a, aproximadamente, 10% (dez por cento) do total dos cursos da
UFBA. Os demais processos que se encontram em tramitação nas Unidades, provocados pelas
demandas de se adequarem à nova legislação. No entanto, este processo requer um tempo para
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análise e aprovação. É possível que a real situação desta meta só fique perceptível ao final do
período de vigência do PDI.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 – OE2
Fortalecer a atividade de Pesquisa, ampliando e qualificando a produção científica e os
investimentos em produção tecnológica inovadora, de modo que a produção de
conhecimento seja um eixo central da formação de estudantes e instrumento de
transformação e inclusão social.

Quadro 34 - Conjunto de metas globais vinculadas ao objetivo estratégico 2.

Situação da Meta
METAS OE2

Meta 7: Ampliar em 50% os indicadores de publicação do corpo docente e
discente1.
Meta 8: Aumentar em 5% o número de registros de patentes.

Meta 9: Crescer em 10% o ICAP I (índice de Consolidação da Atividade de
Pesquisa I), considerando a quantidade e a qualidade das bolsas de
produtividade científica dos docentes da Universidade.

2018

2019

36,0

25,0

8

7

648,93

645,0

Fonte: SUPAD/UFBA.
1 Para esta meta utilizamos o indicador de produtividade PRODPESQ I que envolve apenas o número de artigos publicados em
periódicos indexados no Web of Science.

A meta 7 trata-se de uma meta com crescimento gradual até o fim do período de
vigência do PDI. Tomando séries históricas mais longas, este indicador apresenta uma
tendência de crescimento. No entanto, é um indicador que apresenta flutuações decorrentes não
só do tempo entre a submissão e a sua publicação dos artigos, bem como por conta do viés que
este indicador produz (considerando apenas artigos publicados no exterior). Como foi dito no
relatório anterior, está em processo de construção um indicador que capte de forma mais ampla
a produção de todo o corpo docente, não se restringindo a artigos publicados no exterior.
Na meta 8, o indicador também requer um tempo maior para análise do seu
comportamento. Em relação meta 9, pode-se verificar que na série histórica que se inicia em
2008, os escores ICAP I revelam uma trajetória de crescimento, embora nos anos de 2015 e
2016 tenha se verificado uma pequena queda em relação ao ano de 2014. Nos dois anos mais
recentes, o escore do ICAP I voltou a crescer atingindo em 2018 o maior patamar da série
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histórica – 648,93 pontos, e representa um crescimento de 1,82% em relação a 2017. Em 2019
o indicador volta a cair, o que não significa uma nova tendência em relação à sua trajetória.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 – OE3
Aprofundar os impactos sociais das atividades de ensino e pesquisa através de experiências
extensionistas, modo privilegiado de cumprimento da dimensão pública da Universidade e da
formação universitária socialmente referenciada.

O objetivo estratégico 3 foi desdobrado em duas metas globais:
Quadro 35 – Conjunto de metas globais vinculadas ao objetivo estratégico 3.

ANO
METAS do OE3

Situação da
Meta

2018

2019

META 101: Envolver, pelo menos, 30% dos alunos em projetos de
extensão abrangentes e institucionalizados, no âmbito de todas as
Unidades Universitárias (taxa de alunos extensionistas).

0,92

-----

Meta
alcançada

META 11: Implantar dispositivos institucionais que assegurem a
consolidação e a qualificação das atividades de Extensão.

-----

-----

Meta
alcançada

Fonte: SUPAD/UFBA.
1 Para esta meta usou-se o indicador IEXE II. (taxa de alunos matriculados em componente curricular ACCS).

Já em 2018 registrou-se um aumento de 0,92, que corresponde a um crescimento de 26%

da taxa de inserção de alunos de graduação em atividades de extensão, considerando-se
matricula em componentes de ACCS, em relação ao ano anterior. A UFBA prepara-se para se
adequar às Diretrizes Nacionais para Extensão, que indicam a inserção da Extensão em no
mínimo 10% da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação. Neste caso,
representa a inserção de 100% dos estudantes de graduação em atividades de extensão nos
próximos anos, superando em muito a meta 10.
Sobre a meta 11, já em 2018 foram implantados dois dispositivos institucionais
importantes para acompanhamento das atividades de extensão: a central de cursos livres e de
especialização e o observatório crítico da extensão. Deve-se acompanhar as atividades desses
dois dispositivos para se verificar o impacto na melhoria das atividades de extensão como um
todo.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – OE4
Elevar o grau de internacionalização das relações institucionais e acadêmicas da
Universidade, mediante ampliação das oportunidades de formação profissional e de
intercâmbio, inclusive na produção de conhecimentos e produtos tecnológicos.

O objetivo estratégico 4 foi desdobrado em quatro metas globais:
Quadro 36 – Conjunto de metas globais vinculadas ao objetivo estratégico 4.

Situação da
Meta

ANO
METAS do OE4
Meta 12: Aumentar em 50% o valor da razão entre o número de
publicações indexadas na Web of Science e o número de docentes1.

2018

2019

0,56

0,56

Meta 13: Aumentar em 50% o número de alunos de Graduação e
Pós-Graduação da UFBA, bem como o número de instituições
acadêmicas de outros países em atividades de intercâmbio
internacional.

242

——

Meta 14: Aumentar em 50% o número de professores visitantes de
instituições acadêmicas de outros países.

54

——

Meta 15: Posicionar a UFBA entre as dez mais internacionalizadas
universidades públicas federais, marca a ser avaliada a partir de um
indicador global construído pela UFBA e calculado com bases nos
indicadores de produção bibliográfica, mobilidade estudantil e
acordos de colaboração.

Em
andamento
Meta
alcançada

Meta
alcançada

Em análise

Fonte: SUPAD/UFBA.
1 O cálculo deste indicador considera o número de docentes equivalente 40h (Prof. Equivalente 40h = DE +40h + ½ 20 h).

Em relação à meta 12, o número de publicações indexadas na Web of Science passou
de 1.464 em 2018 para 1.403 em 2019. Este número é sempre corrigido posteriormente, pois
parte das publicações referentes a 2019 aparecem no início de 2020, em função do tempo entre
a aceitação e a publicação. Portanto, este número deve ser um pouco maior e será corrigido na
série histórica posteriormente.
Sobre a meta 13, o número de alunos da UFBA em intercâmbio mais que dobrou entre
2017 e 2018, superando a meta que estabelece aumento de 50%. No entanto, é necessário a sua
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redefinição, pois a meta observa intercambio de estudantes e de instituições, o que dificulta o
seu acompanhamento.
Em relação à meta 14, no final de 2017, a UBA lançou dois editais para contratação de
professores visitantes. Com os editais, 70 professores visitantes poderiam ser contratados. Em
2018 foram selecionados 43, dos quais 21 foram contratados. Desta forma, o número de
professores visitantes, já em 2018, superou em muito os 50% previsto para o período de
vigência do PDI.
Sobre a meta 15, não foi possível o desenvolvimento deste indicador. Será necessária a
redefinição desta meta, face à dificuldade em obtenção de dados nacionais sobre estes aspectos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 – OE5
Promover a visibilidade e a transparência de informações, atividades, ações e serviços da
Universidade, mantendo sua imagem e significado social como Instituição pública, gratuita,
inclusiva e de excelência e ampliando as relações institucionais que potencializem seu
desempenho e o impacto social das suas ações.

O objetivo 5 foi desdobrado em cinco metas globais:
Quadro 37 – Conjunto de metas globais vinculadas ao objetivo estratégico 5.

ANO
METAS do OE5

Situação da
Meta

2018

2019

Meta 16: Atender em 100% as exigências da Lei de Acesso
à Informação.

20%

30%

Em
andamento

Meta 17: Ampliar em 5% ano o percentual de notícias
positivas da UFBA sobre o total de notícias veiculadas na
mídia local e estadual.

---

---

Não
avaliada

Meta 18: Ampliar a imagem social positiva da UFBA na
comunidade interna e na sociedade, a partir de um patamar a
ser estabelecido em uma primeira pesquisa em 2018.

---

Não
avaliada

Fonte: SUPAD/UFBA.
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Para a meta 16, a UFBA constituiu uma comissão para elaboração do plano de dados
abertos. O plano foi elaborado e, neste momento, encontra-se em fase de implantação das etapas
previstas. Estima-se que cerca de 30% já concluído. Sobre a meta 17, embora não tenha sido
quantificada, a ASCON tem produzido matérias sobre as atividades realizadas pela UFBA,
produzindo vídeos institucionais e fazendo coberturas dos diversos eventos produzidos pela
Universidade. Além disso, em 2019 a UFBA foi tema de muitas matérias jornalísticas
destacando sua atuação e importância na região. Sobre a meta 18, não foi possível replicar a
pesquisa de imagem este ano. Portanto, esta meta deverá ser aferida nos próximos anos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 – OE6
Aprimorar e fortalecer os processos e instrumentos de governança institucional, como fomento
à integração, articulação e sinergia das atividades de ensino, pesquisa e extensão e o estímulo
à participação cidadã, com transparência pública e diálogo com a comunidade universitária e
a sociedade.

O objetivo estratégico 6 foi desdobrado em duas metas globais:
Quadro 38 – Conjunto de metas globais vinculadas ao objetivo estratégico 6.

Situação da Meta
METAS do OE6

Meta 19: 100% das Unidades Universitárias e Órgãos da Administração
Central com Planos Diretores Plurianuais (ou PDU’s) e a programação físicoorçamentária anual, articulados com processos de autoavaliação em
consonância com o PDI e construídos com a participação de todos os
segmentos da comunidade universitária.
META 20: Ampliar, progressivamente, o índice de atingimento de metas nos
PDUs de todas as Unidades a partir do patamar estabelecido na primeira
avaliação em 2018.

2018

2019

5%

5%

———

Fonte: SUPAD/UFBA.

Em relação à meta 19, algumas Unidades já iniciaram o processo de elaboração do PDU,

e este processo deverá e intensificar, inclusive, pela necessidade de ajustes no PDI em função
da grande mudança de cenário externo. Na impossibilidade de quantificar o processo, a
estimativa feita em 2018 foi mantida. No que tange à meta 20, o mesmo se aplica.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 – OE7
Estimular a integração institucional pela adoção de boas práticas de gestão em todos os níveis
e segmentos da Administração universitária, segundo os princípios de eficiência, excelência e
qualidade no setor público, coma racionalização de fluxos e processos e a utilização de recursos
que visem à melhoria contínua do desempenho institucional.

O objetivo estratégico 7 foi desdobrado em duas metas globais:
Quadro 39 – Conjunto de metas globais vinculadas ao objetivo estratégico 7.

Situação da Meta
METAS do OE7
2018

2019

Meta 21: 100% dos processos de trabalho redesenhados em conformidade com
os novos sistemas de informação, com a redução de redundâncias e de excessos
burocráticos.

42,3%

62,04%

META 22: Construir indicadores de custo, tempo e qualidade para os principais
processos de gestão e definir melhoria progressiva a partir da primeira
mensuração em 2018.

22

22

Fonte: SUPAD/UFBA.

Quanto à meta 21, a Coordenação de Desenvolvimento institucional da SUPAD tem
ampliado gradualmente o número de processos mapeados e submetidos à apreciação dos
gestores responsáveis, desde 2017. Em 2018, dos 411 processos de trabalho mapeados, a
SUPAD alcançou 42,3% deste total e em 2019 chegou a 62,04% . Este ritmo de aumento deve
possibilitar o pleno alcance desta meta. Para a meta 22, 22 macro indicadores construídos pela
SUPAD juntamente com os gestores das diversas áreas são utilizados para avaliação do
desempenho da Universidade. Porém, não foi possível a ampliação deste número neste
momento para cobrir a totalidade dos processos de gestão da UFBA, o que deverá acontecer até

o final do período de vigência do PDI.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 – OE8
Assegurar uma efetiva gestão estratégica de pessoas, visando à valorização do trabalhador e à
qualidade dos serviços prestados.
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Quadro 40 – Meta global vinculada ao objetivo estratégico 8.

Situação da Meta
METAS do OE8
2018
Meta 23: Construir um indicador de satisfação no trabalho e definir
níveis progressivos de melhoria a partir da primeira avaliação de 2018.

2019

—————

Fonte: SUPAD/UFBA.

A meta 23, do mesmo modo que a anterior, deverá ser alcançada até o final do período

de vigência do PDI.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 – OE9
Fomentar a convivência universitária em ambientes de aprendizagem e de trabalho saudáveis
e inclusivos, que favoreçam a realização dos potenciais individuais e coletivos existentes na
comunidade universitária.

Quadro 41 - Meta global vinculada ao objetivo estratégico 9.

Situação da Meta
METAS do OE9
2018
Meta 24: Construir um indicador de percepção de ambiente saudável e
inclusivo para ser aplicado a alunos e servidores da Universidade e definir
níveis progressivos de melhoria a partir da primeira avaliação em 2018.

2019

Em andamento

Fonte: SUPAD/UFBA.

A meta 24, do mesmo modo que as anteriores, faz parte do processo de construção de
indicadores, que não poderá ser quantificado ano a ano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 – OE10
Consolidar, aperfeiçoar e qualificar a infraestrutura física, tecnológica e de serviços da
Universidade à luz do paradigma do Campus Inteligente, Sustentável e Humanizado.
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Quadro 42 - Conjunto de metas globais vinculadas ao objetivo estratégico 10.

METAS do OE10

Situação da Meta

Meta 25: Reduzir os riscos institucionais de infraestrutura da UFBA com a
implementação de 100% das metas do PDDU.

Sem informação

Meta 26: Implantar 100% das metas do Plano de Logística Sustentável da
UFBA.

Sem informação

Meta 27: Alcançar 100% de cobertura dos meios e instrumentos de
tecnologia de informação e comunicação para assegurar o acesso da
comunidade universitária às informações acadêmico-científicas e para
oferecer os meios para as boas práticas de gestão, consoante com a
implementação integral do PDTI.
Meta 28: Realizar em 100% das áreas e espaços pertinentes projetos de
intervenção física para assegurar ampla acessibilidade e segurança.

Meta
alcançada

Sem informação

Fonte 61 - SUPAD/UFBA

Para o cumprimento da meta 25, a UFBA constituiu um grupo de trabalho para
elaboração de um plano de riscos, atualmente em fase de implantação. O plano prevê, dentre
outras coisas a implantação das metas do PDI, PDTI e do PDDU. Embora não seja possível
estimar, no conjunto de ações, quantas metas já estão efetivamente implantadas.
A meta 26 não foi passível de monitoração devido à falta de informações.
Em relação à meta 27, 100% do projeto elaborado em 2015 está sendo implantado fluxo
contínuo, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Em 2019 foi implantado 100% de
acesso através de WI-FI.
Para a meta 28, entre os anos de 2017 e 2019 foram elaborados 11 projetos para dotar

os prédios e áreas comuns da Universidade com acessibilidade universal e sistemas de
segurança contra incêndios. Mas todos estão em etapas anteriores a execução, de modo que não
há como quantificar ainda a ampliação.
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA

Dentro das atribuições de competência da Superintendência de Meio Ambiente e
Infraestrutura (SUMAI/UFBA), no tocante a gestão patrimonial e infraestrutura, concluíram-se
no ano de 2019 os investimentos de capital correspondente as seguintes obras:
Quadro 43 – Obras concluídas na UFBA em 2019.

Unidade/Obra

SEAD (Superintendência de Educação a Distância) / Reforma

Valor total do contrato

R$ 325.228,91

ICS / Reforma do Laboratório Multi-Uso

R$ 50.385,92

Odontologia / Reforma do Lab. Patologia e Cultura Celular

R$ 40.291,97

Unidades da UFBA/ Construção de Paraciclos

R$ 186.350,17

IMS-CAT / Construção do Biotério

R$ 2.351.212,66

TOTAL

R$ 2.953.469,64

Fonte: Relatório de Gestão SUMAI/UFBA 2020.

Esses investimentos trouxeram a Universidade instalações novas para laboratórios e
facilidade na mobilidade dentro do campus.
Em relação ao uso racional dos recursos naturais, o projeto de captação de água das
chuvas e subterrânea que a UFBA elaborou proporcionará que menos água potável seja
utilizada para irrigação das áreas verdes, por exemplo. O estudo de viabilidade mostrou que o
projeto de captação de água subterrânea trará a economia bruta diária substancial. O combate
ao desperdício de água potável tem reduzido o quantitativo de litros usados a partir das
seguintes ações: utilização de aspersores, redutores de vazão, mangueiras microperfuradas e
irrigação em horários com menor incidência solar, a fim de evitar a evapotranspiração.

Redução de resíduos poluentes
O gerenciamento adequado de resíduos sólidos é imprescindível para a manutenção de
condições de saúde pública e ambiental, prevenindo a poluição das águas, solo e ar e a
disseminação de doenças. Atualmente, a SUMAI/UFBA desenvolve diversos programas
voltados para uma gestão mais sustentável de resíduos sólidos, entre eles, a coleta de resíduos
infectantes e perfurocortantes, a coleta de resíduos químicos, o Programa de Coleta Seletiva
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Solidária Recicle UFBA, a coleta, tratamento e reciclagem de lâmpadas fluorescentes e pilhas
e baterias usadas, a coleta e destinação final ambientalmente adequada de cartuchos e toners
usados e a coleta e reciclagem de óleo vegetal residual.
Quadro 44 – Coletas seletivas realizadas em 2019.

Programas de coletas seletivas

Quantidade

Custo (R$)

Coleta de resíduos infectantes e perfurocortantes

27.175,75 Kg

108.703,00

Coleta de resíduos químicos

13.717,20 Kg

69.134,69

Programa de Coleta Seletiva Solidária Recicle
UFBA

50,6 toneladas

-

Coleta, tratamento e reciclagem de lâmpadas
fluorescentes

5.097 unidades

-

Coleta, tratamento e reciclagem de pilhas e
baterias usadas

450 Kg

-

Coleta e destinação adequada de cartuchos e
toners usados

433 unidades

-

705 Kg

-

Coleta e reciclagem de óleo vegetal residual
Fonte: Relatório de gestão da SUMAI/UFBA 2020.

As coletas de resíduos químicos na UFBA ocorrem, em média, duas vezes ao ano e, em
2019, foram realizadas nos meses de fevereiro e novembro. 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. Em
virtude das supressões contratuais resultantes da restrição orçamentária vivida pela UFBA, a
partir de maio de 2019, o Programa Recicle UFBA teve sua equipe reduzida a menos da metade.
A redução significativa do quadro de pessoal tem dificultado o atendimento das demandas em
tempo hábil, por isso, alguns serviços ficaram prejudicados.
A UFBA vem adotando a política de aquisição de lâmpadas LED em seus pregões e
contratos, mas ainda possui um parque instalado de lâmpadas fluorescentes. Para o descarte de
pilhas e baterias usadas, a UFBA disponibiliza pontos de entrega voluntária, tanto para o
material proveniente da própria universidade, como para aqueles trazidos pela comunidade
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acadêmica e do entorno. Atualmente, há 41 desses pontos espalhados pelas diversas unidades
universitárias.
Atualmente, são 10 (dez) pontos de coleta e reciclagem de óleo vegetal residual na
UFBA. Apesar de não ser classificado como um resíduo perigoso, o descarte inadequado de
óleo vegetal de fritura provoca poluição ambiental, gerando diversos impactos, tais como:
atração de pragas urbanas (ratos, baratas), poluição dos rios com prejuízo à vida dos seres
aquáticos, impermeabilização do solo, intensificação do efeito estufa e incrustações/
entupimentos nas tubulações.

Incentivo à Mobilidade Sustentável e redução da poluição do ar
A UFBA preocupa-se em incentivar formas de mobilidade intra e inter campi mais
sustentáveis, que consumam menos combustíveis fósseis e gerem a redução de emissões de
gases estufa e particulados que poluem o ar e impactam o meio ambiente. Nesse sentido, o
Projeto “UFBA de Bike” tem como objetivo incentivar o uso de bicicletas como meio de
transporte alternativo pela comunidade universitária, através de uma série de medidas, tais
como, sinalização de vias para o trânsito de ciclistas, instalação de baias de bicicletas para

empréstimo e de paraciclos (estacionamentos para bicicletas) para uso da comunidade
acadêmica. Foram instaladas 184 unidades de paraciclos, totalizando 368 vagas para bicicletas
e 44 conjuntos, contemplando diferentes unidades universitárias.

SISTEMAS UNIVERSITÁRIOS
Na UFBA a avaliação compreende onze dimensões: dez elencadas pelo SINAES e uma
específica da Universidade para incorporar o acompanhamento dos Sistemas Universitários, de
Saúde, Museus, Editoração e Bibliotecas na autoavaliação.
Sistema Universitário de Bibliotecas
O modelo de gestão do Sistema de Bibliotecas da UFBA (SIBI/UFBA) é responsável
pela coordenação sistêmica das atividades fins e administrativas das unidades de informação,
que atualmente está composto por 22 bibliotecas. No ano de 2019 destaca-se o alcance das
seguintes ações pelo SIBI/UFBA:
• Aquisição de materiais bibliográficos para os cursos oferecidos ao Instituto de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Campus Carlos Marighella (Campus Camaçari);
• Aquisição de materiais bibliográficos para a Biblioteca da Creche UFBA/PROAE;
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• Início da digitalização de materiais bibliográficos no sistema PERGAMUM para atender
ao Núcleo de Acessibilidade e tecnologias assistivas;
• Continuidade do mutirão de processamento técnico do passivo de livros da Biblioteca
de Belas Artes;
• Aquisição de materiais bibliográficos para o Núcleo EAD, a fim de atender às demandas
dos novos cursos criados pela Superintendência de Ensino a Distância – SEAD;
• Início do processo de organização do acervo da sessão de periódicos da Biblioteca de
Geociências para Biblioteca de Ciências e Tecnologias Professor Omar Catunda;
• Continuação do processo de atualização da interface do RI/UFBA, alcançando
aproximadamente 25.000 documentos;
• Oferta de cursos de capacitação e treinamento para atender as demandas do RI, Portal
de periódicos e sistema de bibliotecas Pergamum;
• Realização de eventos: 11 anos de atividades do “Projeto Dom Quixote: biblioteca
andante”, que visa contribuir para a redução das desigualdades vigentes por meio de um
trabalho de socialização e integração das pessoas por meio de práticas leitoras;
• Orientação aos editores: normas para ao credenciamento no Portal, boas práticas
editoriais para publicações periódicas, indexação em bases de dados;
• Capacitação de pesquisadores da UFBA visando o acesso e uso do Portal CAPES;
• Orientação sobre utilização e abertura do registro ORCID (Open Researcher and
Contributor ID);
• Realização do Ciclo de palestras “Documentos e informação: entre a musicografia e a
música” (Lugares de Memórias – SIBI/UFBA);
• Realização do Ciclo de palestras “Paradigma indiciário e a Hemeroteca Brasileira como
método e instrumento de pesquisa” (Lugares de Memórias – SIBI/UFBA);
• Realização do Ciclo de palestras “Acervos teatrais e acervos de dança: a visão do
arquivista e a visão do pesquisador" (Lugares de Memórias – SIBI/UFBA);
• Realização do Ciclo de palestras “Construindo pesquisa em acervos acadêmicos"
(Lugares de Memórias – SIBI/UFBA); Ciclo de palestras “Construindo pesquisa em
acervos acadêmicos" (Lugares de Memórias – SIBI/UFBA);
• Realização da Oficina: Catálogo Pergamum, Portal da Capes, Portal de Periódicos da
UFBA, Repositório Institucional da UFBA e Livros Digitais (Biblioteca do ICTIUFBA, Campus Universitário de Camaçari);
• Realização da Exposição "O Silêncio que Grita" (Biblioteca Universitária Reitor
Macedo Costa);
• Realização do I Encontro de Pesquisadores do Memorial da Medicina (Salão Nobre da
Faculdade de Medicina da Bahia – UFBA, Largo do Terreiro de Jesus);
• Realização do Curso “Introdução à audiodescrição de imagens estáticas” (Biblioteca
Universitária Reitor Macedo Costa - NASIBI - Núcleo de Acessibilidade
Informacional do SIBI/UFBA);
• Realização do Curso: “Conservação e Reparos em Livros” (Biblioteca Universitária de
Saúde Prof. Álvaro Rubim de Pinho – BUS);
• Realização da palestra: “Projeto para Instalação do Repositório do IFBaiano” (parceria
SIBI – Reitoria do IFBaiano);
• Digitalização de 347 obras raras dos séculos XVI e XVIII;
• Mapeamento e identificação de documentos fotográficos do setor de Memória sobre os
eventos e reitores do período de 1946-2010;
• Apoio do Projeto Dom Quixote às bibliotecas comunitárias (Paulo Freire; Ladailza
Gonçalves e outras), comunidade de Escada, localizada no Subúrbio rodoviário e ao
Centro de Apoio da criança e do Adolescente, por meio de doação de materiais
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bibliográficos, consultoria e formação de mediadores de leitura;
• Realização de ações educativas (Projeto Dom Quixote com entidades parcerias): “Dia
do índio”; “Nordeste Amado”; “Crianças na UFBA”;
• Participação do Projeto Dom Quixote na segunda edição do evento “Esqueça o livro
Espalhe conhecimento”, realizado na estação da Lapa, em parceria com a Fundação
Gregório de Mattos.
Quadro 45 – Acervo e empréstimos, dados do repositório Institucional e ações de comunicação e marketing
institucional em 2019 do SIBI/UFBA.

Tipo

Quantidade

Acervo e empréstimos
Bibliotecas

22

Usuários

136.224

Empréstimos

289.574

Títulos¹

350.313

Repositório Institucional
Comunidades

37

Usuários

12.251

Itens Publicados

28.159

Acessos

1.976.412

Comunicação e Marketing Institucional

Sites Institucionais

69

Redes Sociais

14

Total

83

Fonte: SIBI/UFBA.
Notas: 1Títulos: Total de títulos do SIBI - Todos os tipos de material.

Conforme dados acima, no ano de 2019 o SIBI/UFBA ampliou o número de usuários

do sistema e empréstimos de títulos realizados, assim como seu Repositório Institucional
contou com mais usuários acessando as comunidades e realizando consultas. Dentre as ações
de comunicação e marketing, o SIBI/UFBA completou 2019 com sites institucionais e redes
sociais em funcionamento.

Sistema Universitário de Museus
O ano de 2019 foi profícuo para as ações desenvolvidas pelos museus UFBA ou
executadas em parceria com eles.
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Quadro 46 – Ações culturais, educativas e científicas empreendidas pelos museus UFBA em 2019.

Ações Culturais dos Museus

Quantidade

Projetos de pesquisa

2

Oficinas e cursos

4

Atividades e visitas técnicas

13

Congressos e Semanas pedagógicas

3

Reportagens em meios de comunicação no estado

2

Total

24

Fonte: Relatório de gestão dos Museus UFBA 2020.

Entre as ações culturais empreendidas pelos museus UFBA, destaca-se a Oficina
Cultura Material do Alto Xingu, que se destinou à reconstituição da formação das coleções
xinguanas do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA. Para tanto, foram consideradas as
possibilidades de tratamento etnográfico dos artefatos ameríndios, bem como as dimensões
metodológicas, teóricas e éticas dos processos de pesquisa e guarda dessas coleções. Outra
importante oficina foi a de Práticas de Pesquisa e Gestão Cidadã em Acervos Documentais, que
se configurou como um momento de observação e ensaio coletivos de manejo de documentos
acumulados em diferentes contextos.
O Congresso UFBA 2019 teve a participação dos museus nas apresentações de trabalhos
de estudantes voltados para ações de preservação das coleções etnográficas dos museus e na
promoção de mesas redondas de Evocação da história do Colégio de Jesus na Bahia e sobre os
jesuítas e povos indígenas na Bahia colonial.

Foram desenvolvidas ao longo do ano

participação em diferentes eventos ligados à área e semanas pedagógicas de cursos da
Universidade.

Sistema Universitário de Editoração
Com o intuito de divulgar e socializar as produções acadêmicas da Universidade, o
Sistema Editorial Universitário, representado pela Editora da UFBA (Edufba), realiza tanto a
publicação de trabalhos originais, quanto a reedição de obras clássicas, sob aprovação do seu
Conselho Editorial. Algumas dessas produções são resultado de coedições e parcerias com
outras instituições, por meio de convênios e acordos. Além disso, o desenvolvimento de
coleções novas, assim como a ampliação de coleções tradicionais, tem o intuito de atender às
demandas das comunidades acadêmica e científica da Universidade.
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No ano de 2019 a Edufba completou 26 anos e destacou-se no cenário nacional ao
receber menção honrosa, no Prêmio Abeu 2019, pelo livro Publique, apareça ou pereça. A
obra de Antônio A. S. Zuin, Lucídio Bianchetti e Obdália Ferraz venceu na categoria “Ciências
Humanas”. É a quinta vez que a Editora recebe menção honrosa na premiação da Associação
Brasileira das Editoras Universitárias.
Em 2019 a Edufba gerou visibilidade para a produção de pesquisadoras(es), docentes,
discentes e corpo técnico da Universidade. Essa tarefa foi possível em razão das ações de
divulgação da produção científica, sobretudo por meio do Repositório Institucional (RI) e da
participação em eventos científicos e acadêmicos, feiras de livros, festivais, bienais do livro etc.
Em 2019, a Edufba prosseguiu com o Programa de Incentivo à Leitura #BoraLer, que
objetiva valorizar e estimular o hábito da leitura e divulgar o site do Repositório Institucional
(RI) da Universidade. Foram espalhados 30 exemplares de livros e 250 QR Codes (30 que
presenteavam com livros, 200 com descontos de 10% a 50% e 20 QR Codes com a mensagem
de consolação e menção ao RI).
Em 2019, mais 28 livros digitais foram disponibilizados no site do Repositório.
Atualmente, 28.006 documentos estão disponíveis para download gratuito no RI (2.594
documentos a mais que em 2018), sendo 9.820 artigos, 943 livros, 13.734 teses, dissertações e
trabalhos de conclusão de curso (TCC) e outras 3.509 produções. No ano, a média de acessos
diários foi de 5.415, um aumento de aproximadamente 3,4% em relação a 2018.
Em 2019, a Edufba promoveu quatro Festivais de Livros e Autores da UFBA. Durante
a realização de cada um, novos títulos foram lançados coletivamente com a presença de seus
autores e autoras, ao passo que as demais publicações do ano foram expostas nos estandes da
Edufba.
A Edufba promoveu ações, eventos de lançamentos de livros individuais e coletivos,
bem como participou de feiras locais, nacionais e internacionais, em variadas áreas do
conhecimento, sempre com o objetivo de tornar as produções acadêmicas mais acessíveis para
a sociedade. No decorrer de 2019, a Edufba participou de um total de 160 eventos, 33% a mais
que no ano anterior. Dentre alguns dos eventos literários externos à UFBA, estão a Bienal da
UNE, a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) e a Bienal do Livro. Nesses eventos,
a Editora representou a Universidade expondo diversos títulos publicados pela Edufba ou por
outras editoras universitárias parceiras.
Em 2019, a Editora publicou um total de 130 títulos, o que configura um crescimento
em relação às publicações do ano anterior (112), e vendeu 27.043 exemplares, 20% a menos do
que em 2018 (Quadro 47).
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Quadro 47 – Demonstrativo de vendas de livros da Edufba em 2019.

Situação de venda

Quantidade de livros

Eventos e Lançamentos

8.252

Postos de vendas/Edufba

3.417

Vendas de produção

8.499

Vendas de consignação

6.875

Total

27.043

Fonte: Edufba/UFBA 2020.

Esses valores dizem respeito apenas às vendas de livros publicados pela Edufba e são
um reflexo da crise pela qual vem passando a indústria editorial brasileira, sobretudo as
livrarias. Em 2019, Pele negra, máscaras brancas foi elencado, mais uma vez, como o livro mais
vendido do ano (Quadro 48).
Quadro 48 – Top 5 dos livros mais vendidos em 2019 pela Edufba.

Posição

Título

Quantidade vendida

1º

Pele negra, máscaras brancas

2.810

2º

Adoção do partido na arquitetura

471

3º

Fumo de negro

396

4º

Breve história da vida e morte de Anísio Teixeira

380

5º

Famílias inter-raciais

348

Fonte: Edufba/UFBA 2020.

A assessoria de comunicação da Editora desenvolveu, ao longo do ano, estratégias de
comunicação voltadas, principalmente, para redes sociais como Facebook e Instagram, além de

publicações no site oficial da Edufba.
A Universidade mantém um Repositório Institucional (RI), sob a responsabilidade da
Edufba, que é uma biblioteca digital destinada a preservar e garantir livre acesso à sua produção
científica e, ao mesmo tempo, um canal de comunicação importante para a democratização do
conhecimento. O site do RI contribui para ampliar a visibilidade da UFBA e dos seus
pesquisadores e pesquisadoras, além de preservar a memória intelectual em todas as áreas das
ciências. Além dos artigos científicos, o RI tem mais de 900 livros, incluindo obras da própria
Edufba. Há uma seção do RI chamada “Alerta” que se destina a divulgar a produção acadêmica
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da Universidade registrada no Repositório, circulando, semanalmente, a partir de temas
destaques.
O setor de design da Edufba atua tanto na edição de livros e na criação de todo o material
de apoio para divulgação da produção da Editora, quanto na produção dos materiais para
eventos promocionais ou cards informativos. Além disso, em 2019 o setor manteve a produção
de trabalhos diversos conectados à UFBA e de publicações de naturezas diversas, totalizando
43 projetos realizados ao longo do ano.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Universidade Federal da Bahia, enquanto instituição federal de educação superior de
exímia qualidade na formação que oferece, tem importante capilaridade na capital e interior no
estado da Bahia. É uma universidade criada a partir de diferentes unidades pre-existentes e que
foi se expandindo continuamente, em especial na última década com o advento do REUNI. Os
desafios para manutenção de seus três campi frente aos penosos cortes orçamentários que tem
sofrido nos últimos anos têm impactos diretos na sua produção de conhecimento, arte e cultura
para toda a região. Como sabemos, a vida acadêmica necessita de estrutura e ela cada dia se
encontra mais comprometida diante do arroucho financeiro imposto à educação superior
pública no país.
Observar esse cenário a partir de nosso lugar, enquanto Comissão Própria de Avaliação,
implica ter ciência de que aquilo que foi planejado para execução a longo prazo tem seu
acompanhamento prejudicado, visto mudanças drásticas terem ocorrido no percurso que
dificultaram sua execução. Um exemplo claro dessa implicação tem relação direta com o
compromisso assumido pela CPA de monitoramento dos objetivos e metas discriminados no

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e que, contudo, temos observado que alguns
deles tiveram sérios comprometimentos justamente pela excassez de recursos orçamentários
para seu desempenho. Pelo descrito nesse relatório, determinadas metas do PDI não puderam
ser avaliadas ainda por que para seu desdobramento necessitam de elementos que não
dependem unicamente da instituição. Por outro lado, outras metas ainda se encontram em
análise por que são mais genéricas e de identificação de sua processualidade na universidade.
Neste contexto de acompanhamento do PDI, alguns dos insumos que elencamos no texto para
servirem à tomada de decisão da gestão universitária tornam-se ainda carecem de pormenor
observação.
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Os desafios para a institucionalização da avaliação na UFBA permanecem e se
complexificam na medida em que as estratégias adotadas necessitam constantemente serem
revistas para adequações ao desalentador cenário vivenciado na instituição. O (re)
conhecimento da existência desses desafíos é um passo importante para a CPA, no sentido de
ter no horizonte o ideal de eficácia em processos avaliativos sem, no entanto, deixar de ter
ciência das possibilidades reais. Diretamente relacionados ao trabalho da CPA, permanecem os
desafios de ampliação das ações avaliativas, maior capilaridade na divulgação dos dados da
avaliação institucional à comunidade acadêmica e reorganização dos processos avaliativos a
partir da utilização do novo sistema de gerenciamento da Universidade (SIGA-A).
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