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APRESENTAÇÃO
O ano de 2020 foi marcado por drásticas mudanças no mundo inteiro, em função da
pandemia do coronavirus. Gradualmente atingidos por uma epidemia, que se espalhou
rapidamente por todos os continentes, os países reagiram utilizando o único recurso conhecido
e considerado eficaz: o isolamento social.
O efeito do isolamento social nas instituições de ensino superior foi rapidamente sentido
posto que, a suspensão das aulas e demais atividades acadêmicas e administrativas, dificultou

fortemente o funcionamento dessas instituições. A medida, adotada inicialmente sem previsão
de término, durou mais tempo do que se imaginava e, passados os dois primeiros meses, ficou
clara a necessidade de se buscar formas alternativas de funcionamento das atividades que não
puderam ser rapidamente adaptadas pela utilização de meios tecnológicos que permitissem o
trabalho em um modo não presencial. Premidos por esta necessidade, os trabalhos
administrativos foram retomando o seu ritmo natural, boa parte da pesquisa e extensão
conseguiram se adaptar rapidamente e, mesmo aquelas atividades que exigem a interação e a
presença física, foram adaptadas tendo sempre como diretriz básica as recomendações das
autoridades sanitárias, a proteção da saúde da comunidade universitária e dos seus familiares.
Este relatório apresenta os resultados das pesquisas e das avaliações realizadas neste
ano atípico, cujos resultados forneceram subsídios para a tomada de decisões por parte dos
Conselhos e da Administração Central da Universidade, bem como dos gestores acadêmicos e
dos gestores administrativos.
Ainda tomando como referência o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
- SINAES, e do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI vigente, os resultados
apoiadas nos dados quantitativos e qualitativos coletados e interpretados nas diversas ações
avaliativas empreendidas pela Universidade, são apresentados seguindo uma ordem que se

inicia com a descrição da metodologia adotada nos processos e procedimentos autoavaliativo,
pela apresentação do desenvolvimento das atividades avaliativas realizadas em 2020
(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

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) mantém em 2020 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.
Entre Graduação e Pós-Graduação, a Universidade contou com 254 (duzentos e
cinquenta e quatro) cursos em 2020 (Quadro 1). Desse total, 108 (cento e oito) são cursos de
graduação e 146 de Pós-Graduação. Na Graduação tem-se 101 cursos presenciais, com 103
(cento e três) ofertas de ingresso (os cursos de Comunicação Social e Artes Cênicas têm duas
habilitações com ingresso próprio), e sete cursos à distância (EaD), incluindo os dois novos de
2020 (Teatro e Biblioteconomia). 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 2020.
Graduação
Cursos Presenciais*
Cursos EaD

Pós-graduação Scricto Sensu

101 Mestrado Profissional

15

07 Mestrado Acadêmico

72

Doutorado

59

108

Total

Total

146

Fonte: PROGRAD e PROPG.

Notas: *No relatório de 2019, informamos que eram 100 cursos presenciais. Esse número foi equivocado por que
ficou de fora da contagem o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e inovação, ofertado
no campi de Camaçari/BA. Desse modo, já tínhamos na época 101 cursos presenciais de Graduação. Não houve
curso presencial novo na Graduação em 2020.

A comunidade acadêmica é composta por 56.237 pessoas, sendo 50.415 estudantes,
2.748 professores e 3.074 técnicos-administrativos, sem contar os trabalhadores terceirizados,
vinculados às empresas prestadoras de serviços (Quadro 2).
8

Quadro 2 - Quantidade de Professores, Estudantes e Servidores Técnico-administrativos da UFBA em 2020.

Professores Professores
Efetivos
Substitutos
2.579

Professores
Visitantes

Professores
1ºe 2º Graus

Estudantes
Graduação1

38

11

41.754

120

Estudantes
Servidores
PósTécnicosgraduação1 Administrativos
8.661

3.074

Fonte: PRODEP/UFBA, PROPG/UFBA, PROGRAD/UFBA.
Notas: 1 Estudantes matriculados.

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. Em Outubro de 2020, o Conselho Universitário
aprovou o novo Regimento da CPA, cuja composição será alterada tão logo caduque a vigência
da Comissão atual, sendo substituídas pelos novos integrantes em número e distribuição de
acordo com o novo Regimento. Ao longo de 2020 a CPA reuniu-se para desempenho de suas
ações e teve o apoio da Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional –
SUPAD/UFBA. A CPA conta ainda com a Comissão Setorial de Avaliação no Campus de Vitória da Conquista, e do apoio dos Coordenadores de Colegiado dos Cursos de Graduação e
Pós-Graduação e dos Núcleos Docentes Estruturantes visando o trabalho conjunto e integrado
de avaliação.

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

9

A análise documental é utilizada pela Comissão Própria de Avaliação como um
procedimento metodológico de abrangência interna e externa à Universidade. Internamente, a
CPA consulta e analisa dados institucionais publicados nos relatórios de gestão das Unidades
Universitárias e das Unidades Administrativas da Universidade conseguindo, desse modo,
acompanhar a diversidade de cursos e de atividades realizadas pela Universidade, a capilaridade
de atuação de seus órgãos e setores. Esse procedimento permite o levantamento de informações
pormenorizadas que contribuem para a organização dos dados e cálculo dos indicadores de
desempenho institucional utilizados internamente pela UFBA, e para os indicadores utilizados
pelo Tribunal de Contas da União - TCU e INEP. Acrescido a isto, a CPA utiliza dados
específicos sobre conceito ENADE e Conceito Preliminar de Curso (CPC), obtidos através dos
relatórios do INEP/MEC, sobre o conceito dos cursos de pós-graduação, obtidos através dos
relatórios da CAPES, bem como informações relevantes sobre a infraestrutura das Unidades,
sobre a organização didático-pedagógica e sobre o corpo docente e tutorial obtidos dos
relatórios de avaliação externa de reconhecimento e renovação do 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. Esta avaliação é realizada a partir do Sistema de Avaliação
(SIAV), um sistema especialmente desenvolvido para esta finalidade.
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, cujo acesso é definido de acordo
com o nível de permissão concedido aos diversos usuários. Cada docente pode acessar os
relatórios de avaliação referentes às turmas dos componentes curriculares por ele ministrados
no período avaliado; O chefe de departamento pode acessar os relatórios de avaliação de todos
os docentes vinculados ao seu departamento. O diretor de unidade universitária pode acessar os
relatórios de todos os docentes vinculados à sua unidade; e os Pró-reitores de Graduação e Pós10

graduação, Superintendente de Avaliação e desenvolvimento Institucional, Presidente da CPA
e Reitor têm acesso aos relatórios de avaliação de todos os professores da Universidade.

2.3 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
A avaliação diagnóstica consiste numa processo 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.
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Compara-se nos indicadores os resultados obtidos em 2020 com os de anos anteriores
para mensurar e estimar as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional. A partir de seus
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 2020

Quadro 3 - Quadro Síntese dos Indicadores de Desempenho, Específicos da UFBA – 2020.
Denominação

Índice
de
Referê
ncia (*)

Índice
Observado
(**)

Periodicidad
e

Fórmula de Cálculo

PROPCI
PRODUTIVIDAD
E DE
PESQUISA =
PRODPESQ I
ÍNDICE DE
CONSOLIDAÇÃ
O DE
ATIVIDADE DE
PESQUISA =
ICAP I
ÍNDICE DE
CONSOLIDAÇÃ
O 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

PRODPESQ I = Var % TP ISIt = {[(TPt-1+TPt-2)/(TPt-3+TPt-4 )
Anual ]-1}*100

Anual

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

10,48

Anual

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

5,88

Anua
l

645,0

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
O
3,89
ANO
3,57

CICL
O
4,05
ANO
4,38

Anual

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

PRODEP
IQCTA= ÍNDICE
DE
QUALIFICAÇÃO
DO CORPO
TÉCNICO
ADMINISTRATI
VO
INVCAPTA=
ÍNDICE DE
INVESTIMENTO
EM
CAPACITAÇÃO
DO CORPO
TÉCNICO
ADMINISTRATI
VO
INVCAPDOC=
INVESTIMENTO
EM
CAPACITAÇÃO
PELO DOCENTE
COM
AFASTAMENTO
PARA PÓSGRADUAÇÃO

IQCTA=
Anual {[(MEST+DOUT)*5]+(ESP*4)+(GRAD*3)+(NMED*2)+FUN
D}/TOTAL SERVIDORES
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/UFBA.
(*) Todas as medidas foram realizadas em janeiro de 2020, referentes ao ano de 2019.
(**) 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.

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, fornecendo insumos para a sua gestão, bem como o
atendimento às exigências do SINAES.

3. ATIVIDADES REALIZADAS, AGRUPADAS NOS EIXOS E DIMENSÕES E ANÁLISE A PARTIR DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
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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. Neste momento, falta apenas a migração dos dados da graduação,

pois os módulos administrativos e o da pós-graduação ja estão em funcionamento.

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
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, ampliando em muito a
avaliação dos cursos de graduação. Em 2020, devido a paralisação das atividades presenciais e
suspensão do semestre letivo, não houve uma nova edição da avaliação diagnóstica. No entanto,
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novas demandas surgiram com a pandemia e duas pesquisas forma realizadas com o intuito de
conhecer as condições de trabalho dos trabalhadores técnico-administrativos, dos professores e
dos alunos, com vistas à retomada das atividades de ensino que podem ser oferecidas de modo
não presencial.

2.1 Pesquisas específica do Semestre Letivo Suplementar
Em fevereiro de 2020 o Conselho Universitário determinou a suspensão do semestre
2020.1 e das atividades presenciais da Universidade. Após dois meses de suspensão, algumas
tarefas foram adaptadas para funcionar de modo remoto. Outras, no entanto, pela própria
natureza e especificidades, não puderam fazer as adaptações na mesma velocidade,
prejudicando seriamente a continuidade das atividades universitárias, sobretudo aquelas
desenvolvidas em laboratórios, ambulatórios, equipamentos comunitários, bibliotecas etc.
No que diz respeito às atividades acadêmicas, era necessário avaliar as condições
técnicas oferta de atividades remotas, mas também as condições de aprendizagem e o nível de
domínio da comunidade com este tipo de tecnologia e assim foi feito. Inicialmente foram
realizadas pesquisas com estudantes, professores e pessoal técnico-administrativo conforme
descrito a seguir:

I) AS CONDIÇÕES PARA APRENDIZAGEM ONLINE DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA UFBA EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19
Frente à atual situação, e na busca pela garantia de qualidade do ensino, pesquisa e
extensão e da isonomia de oportunidades aos nossos estudantes, foi encaminhado aos estudantes
um questionário para levantar informações sobre a utilização de tecnologias digitais para o
ensino-aprendizagem online, na UFBA.
Este levantamento teve por objetivo realizar um diagnóstico da situação atual dos

estudantes de cursos da Graduação, para análise da capacidade de atendimento a demandas
online de aprendizagem. Assim, este levantamento sobre o uso de tecnologias digitais nesse
momento de Pandemia para, eventualmente, subsidiar ações futuras.
Pesquisa quantitativa transversal, de natureza descritiva e com emprego da análise de
levantamento amostral não probabilístico. Seu objetivo foi o levantamento de informações
sobre a atual situação dos estudantes de cursos de Graduação da Universidade Federal da Bahia
para análise da capacidade de atendimento a demandas online de aprendizagem durante a
Pandemia de Covid-19.
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Utilizou-se como instrumento um questionário fechado com 28 itens, dividido em três
seções. A primeira seção abordou a questão central da pesquisa, ou seja, as condições atuais
dos estudantes para uso de tecnologias e aprendizagem remota neste momento de pandemia.
Para a coleta de dados, o questionário foi disponibilizado pela Superintendência de
Tecnologia e Informação Foi encaminhado e-mail aos estudantes matriculados nos 105 cursos
de Graduação da UFBA informando sobre a importância da pesquisa e com link para acesso ao
questionário. A Superintendência de Educação a Distância da UFBA esteve à disposição dos
estudantes para dirimir dúvidas sobre a pesquisa e sobre o questionário através de endereço de
correio eletrônico.
Foram enviados 40.879 convites para a pesquisa aos estudantes regularmente
matriculados e ativos em cursos de Graduação na UFBA no primeiro semestre de 2020. Obtevese 13.803 questionários respondidos. Após crítica e consistência dos dados, 10.590 respostas
foram consideradas válidas e mantidas para análise, o que representa 26% do universo da
pesquisa. Foi observado que 70% dos participantes tinham dificuldade de acesso à internet e
11% não possuíam equipamentos para a realização de atividades remotas.
Os resultados desta pesquisa pode estão disponíveis em www.cpa.ufba.br .

II) PESQUISA AÇÕES REMOTAS - DOCENTES
O objetivo desta pesquisa foi contribuir para o entendimento das habilidades dos
docentes no uso de tecnologias digitais, como também contribuir para seu estado emocional,
neste momento de distanciamento social. Foi elaborou um questionário, por meio do qual
procurou levantar informações para a oferta de Trilhas de Mediação Tecnológica e Pedagógica.
Os resultados subsidiariam a Administração Central na elaboração de uma proposta para as
atividades da UFBA em cenários diversos da pandemia, contemplando inclusive as condições

de acesso a tecnologias digitais e seu uso adequado, em conformidade com os padrões de
qualidade da universidade pública.
O questionário foi dividido em três dimensões: Perfil docente, Uso de tecnologias e
Dimensão psicossocial. No momento da pesquisa, o corpo docente da UFBA era composto por
2.790 docentes, para os quais esse questionário, por mensagem eletrônica, foi enviado. Desse
total, obtiveram-se 2814 respostas . Após limpeza dos dados, a amostra considerada para análise
foi composta por 2302 docentes da UFBA, que corresponde a 82,51% da população.
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Os resultados dessa pesquisa subsidiou a UFBA na proposição de trilhas formativas em
tecnologias digitais para seus docentes. Os resultados desta pesquisa pode estão disponíveis em
www.cpa.ufba.br

III) PESQUISA AÇÕES REMOTAS - ESTUDANTES
A Universidade Federal da Bahia (UFBA), preocupada com a saúde de sua comunidade
universitária e de toda a população, atendeu ao chamado e, por unanimidade do Conselho
Universitário - CONSUNI, optou pela suspensão do calendário dos cursos de graduação e pósgraduação por tempo indeterminado. Devido a essa situação, colocou em prática princípios
expostos pela UFBA através do Congresso Virtual realizado em maio e também no Congresso
da ANDIFES sobre este momento da Educação na pandemia. E, para dar continuidade a
levantamentos anteriores, visando identificar com mais precisão as demandas dos nossos(as)
discentes e garantir a qualidade de futuras atividades acadêmicas da Universidade (ensino,
pesquisa e extensão), criou três questionários para conhecer o perfil dos Docentes, dos TécnicoAdministrativos e dos Estudantes sobre ações remotas. Além desta pesquisa, aplicada aos
alunos, foram realizadas outras duas, aplicadas ao pessoal técnico-administrativo e aos
docentes.

IV) PESQUISA AÇÕES REMOTAS - TÉCNICOS
Frente à atual situação, movidos pela busca de garantir a qualidade das atividades
administrativas realizadas pela Universidade, mas também, e sobretudo, pela preocupação com
as condições vivenciadas pelos trabalhadores técnico-administrativos, a UFBA encaminhou a
todos um questionário sobre suas condições para o trabalho remoto. Os resultados e análise dos
dados, que subsidiaram a Administração Central no atendimento às exigências do trabalho na

Universidade, estão disponíveis em em www.cpa.ufba.br.

V) DIAGNÓSTICO DAS COMPETÊNCIAS DIGITAIS DOS PROFESSORES DA UFBA
Com a ampliação das demandas por uma docência que incorpore as tecnologias digitais
no ambiente acadêmico, a UFBA, atenta a essa conjuntura, realizou um Diagnóstico de
Competências Digitais de seus Professores. O Framework DigCompEdu (Digital Competence
Framework for Educators), desenvolvido pela União Europeia e adaptado para aplicação na
UFBA, foi utilizado para a realização do diagnóstico. A participação docente nessa pesquisa
foi de 49% dos professores. Entre os principais resultados, identificou-se lacunas no perfil de
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competências digitais dos professores da UFBA, o que indicou a necessidade de acelerar os
processos de capacitação. Os insumos desse diagnóstico subsidiaram as decisões da
Administração Central no período da pandemia, bem como as futuras políticas para a formação
continuada de professores da Universidade, que favoreçam a incorporação das tecnologias
digitais nos processos de ensino- aprendizagem.
Os resultados desta pesquisa pode estão disponíveis em www.cpa.ufba.br .

VI) AVALIAÇÃO DO SEMESTRE LETIVO SUPLEMENTAR
A Avaliação do Semestre Letivo Suplementar teve por objetivo levantar informações
sobre seu funcionamento geral, qualificar as experiências dos docentes, avaliar as alternativas
pedagógicas e os recursos tecnológicos utilizados para a realização de suas atividades.
Configurou-se numa pesquisa quantitativa com aspectos qualitativos e de recorte transversal.
O questionário de pesquisa utilizado foi composto por 28 itens, subdivididos em quatro
seções: 1- Perfil docente, com 8 itens; 2- Atuação no Semestre Letivo Suplementar, com 12
itens; 3- Dimensão Aspectos Pedagógicos, com três escalas (Desenvolvimento Didático;
Suporte Pedagógico e; Mediação Pedagógica); 4- Dimensão RH, com três escalas (Autonomia
nas decisões e gerenciamento; Condições físicas e emocionais e; Capacitação); 5- Dimensão
Infraestrutura, com duas escalas (Tecnológica e; Suporte técnico). Todas as escalas do tipo
Likert de 5 pontos (mais a opção “Não se aplica”), variando de grau 1 (muito baixo) a grau 5
(muito alto). Estas dimensões foram inspiradas nas diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior – SINAES e nos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância
(MEC, 2007), ajustadas para atender às condições extraordinárias experimentadas pela
comunidade acadêmica durante a suspensão das atividades presenciais na Universidade, em
função da pandemia Covid-19. Também foi oportunizado endereço de e-mail para que os

participantes, que desejassem, comentarem outros aspectos sobre o SLS não abordados no
questionário.
Foram convidados a participar dessa Avaliação do SLS os 2.790 docentes vinculados à
UFBA. A plataforma de pesquisa online utilizada foi a Limesurvey, versão 3.0X, 2017. A coleta
de dados ocorreu de 26 de outubro a 10 de novembro de 2020. Participaram da pesquisa 1.618
docentes, representando 58% do universo em pesquisa. Destes, 54% são mulheres, 52%
brancos, 34% têm de quatro a dez anos de vínculo com a UFBA e 30% são de nível funcional
como docentes associados.
Os resultados desta avaliação está disponíveis em www.cpa.ufba.br .
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3. 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, atualmente 21 indicadores de desempenho
da Universidade compõem a avaliação institucional e seus resultados são apresentados
anualmente neste documento e também no relatório de gestão da Universidade. De 2017 a 2019
esses indicadores foram mantidos e, em 2020, a CPA juntamente com a SUPAD estabeleceram
como uma meta iniciar para análise da estrutura e da consistência desses indicadores, com o
objetivo de atualizá-los e aprimorá-los. No entanto, a suspensão das atividades presenciais e a
emergência em criar alternativas para retomada das atividades da Universidade, nos obrigou a
suspender esta meta.
4. Institucionalização da avaliação institucional

Em 2020 a institucionalização da avaliação que evoluía ano a ano foi intensificada, pois
várias decisões adotadas pelos Conselhos, diretrizes traçadas pela alta administração da
Universidade e ações desenvolvidas pelos gestores das áreas mais operacionais, dependeram
fortemente dos resultados das avaliações realizadas.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
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. Embora muitas metas previstas PDI tenham sido
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momentaneamente suspensas e terão que ser revistas mais adiante, outras metas se impuseram
de forma emergencial para que pudéssemos enfrentar a difícil situação vivenciada por todos em
2020.

A RESPONSABILIDADE SOCIAL
A UFBA tem um grande compromisso com o desenvolvimento regional, seja em relação
à formação e capacitação, seja em relação ao desenvolvimento da ciência e da cultura. 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 Pós-Graduação também
na modalidade a distância e em 2020 a oferta se ampliou tanto de novos cursos como de
capacitação de professores e alunos, produzindo disponibilizando material para toda a
sociedade.
Em 2020 nova edição do Congresso da UFBA, reuniu 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. O evento contou com a participação de 20.000 pessoas.
Em relação à saúde, a responsabilidade social da UFBA se manteve atuante, tanto nos
hospitais que continuaram funcionando normalmente, como nos ambulatórios em que foi
possível a adaptação para o trabalho remoto. Além disso, houve intensificação dos trabalhos de
divulgação de informações científicas de combate à pandemia, fabricação de álcool gel,
fabricação de máscaras e equipamento de segurança, nos momentos mais críticos de
desabastecimento desses produtos no mercado.
A UFBA criou um 'Comitê de Acompanhamento da COVID 19’, constituído por
especialistas na área, para monitorar os dados governamentais e produzir insumos para as
decisões da Administração Central no período da pandemia. Além disso, várias decisões da
UFBA foram tomadas em conjunto com o Governo de Estado e com a Prefeitura Municipal de
Salvador, visando o controle da disseminação do vírus e proteção da saúde da população.
Ainda em relação à responsabilidade social, no campo da saúde, a UFBA criou uma
Rede de Proteção Psicossocial, com o objetivo de articular os serviços de saúde existentes na
21

Universidade Federal da Bahia, otimizando o seu funcionamento. Preocupada com os efeitos
do isolamento social sobre a saúde mental da nossa comunidade, a Rede tem atuado em todos
os segmentos da comunidade universitária.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO

Ensino de Graduação
No ano de 2020 a Universidade Federal da Bahia obteve mais de 130 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 2020.

Modalidades dos cursos

Candidatos inscritos

Vagas oferecidas

Candidatos/Vaga

Diurno

104.432

5.201

20,08

Noturno

31.004

2.320

13,36

1.133

700

1,62

136.569

8.221

16,61

Presencial
EaD
Total
Fonte: PROGRAD e SEAD/UFBA.

Atualmente, a UFBA possui 96 Cursos de Progressão Linear, sendo 6 Graduações a
Distância, 9 Bacharelados Interdisciplinares, 3 Superiores de Tecnologia, sendo 1 a Distância,
totalizando 108 (cento e oito) 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 108 cursos de Graduação a UFBA tem atualmente
41.754 alunos matriculados (Tabela 2).

Tabela 2 - Cursos da UFBA, estudantes matriculados na graduação, separados por turno e modalidade.

Modalidades

Cursos

Média de matrículas

Diurno

70

27.923

Noturno

31

12.338

7

1.493

Presencial
EaD
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Modalidades

Cursos

Σ

Média de matrículas

108

41.754

Fonte: PROGRAD e STI/UFBA.

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, não houve a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes no ano de 2020. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adiou para o ano seguinte a aplicação do Enade por motivos de
restrições durante a pandemia Covid-19. Apesar do Enade 2020 ter sido adiado, o resultado do
Enade 2019 foi publicado pelo Inep em 2020. Na ocasião, 22 cursos da UFBA estavam habilitados para terem seus estudantes realizando a prova e os resultados podem ser observados no
quadro a seguir, conjuntamente com o comparativo com os dados dos anos anteriores.

Quadro 4 – Conceitos ENADE dos Cursos de Graduação da UFBA de 2016 – 2019.

Conceitos ENADE de 2016 a 2019

Ano

2016

Total de cursos Cursos com Conceito < 4
avaliados
Nº
12

0

Cursos com Conceito = ou >
4
%

Nº

%

0%

12

100%

23

2017

44

19

43%

25

57%

2018

13

1

8%

12

92%

2019

22

0

0%

22

100%

Total

91

20

22%

71

78%

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

Considerando os cursos avaliados pelo Enade, entre 2016 e 2019, pode-se observar que,
das avaliações ocorridas no período, 22% tiveram conceito menor que 4 (quatro) e 78% tiveram
conceito maior ou igual a 4 (quatro). É importante ressaltar que em 2019 foram avaliados 22
(vinte e dois) cursos, dos quais 100% apresentaram conceito maior ou igual a 4 (quatro).
Também é possível avaliar o desempenho dos cursos da Universidade no período entre 2016 a
2019, por ciclo avaliativo, no qual ocorreram 91 avaliações, conforme quadro a seguir:
Quadro 5 – Média das Notas ENADE obtidas pelos cursos de Graduação em cada ciclo avaliativo do ENADE
(3 anos).
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

4,37*

Fonte: SUPAD/UFBA.
Notas: O 5º ciclo se iniciou em 2018 e, nos conceitos médios obtidos apresentou-se apenas os de 2018 e 2019.

Comparando 2019 com 2018, é importante ressaltar que em 2019 foram avaliados mais
cursos (22) e 100% deles apresentaram conceito maior ou igual a 4 (quatro), sendo que em

2018, 92% 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 3 – Conceito Preliminar dos Cursos da UFBA 2016 – 2019.

ANO

Total de cursos
avaliados

Número de cursos com
CPC < 3
N

%

Números de cursos com CPC
= ou > 3
N

%

24

2016

10

0

0%

10

100%

2017

46

1

2,7%

*43

93,5%

2018

13

0

0%

13

100%

2019

22

0

0%

22

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 81

de seus cursos com conceito preliminar do curso divulgados pelo INEP. Desse total, 96% tem
CPC igual ou superior a 3, o que demonstra a qualidade dos cursos da IES.

b) Avaliação semestral do desempenho docente
A cada semestre, realiza-se na UFBA a avaliação do desempenho docente nos
componentes curriculares ministrados. Diante da atipicidade do ano de 2020 e a suspensão dos
semestres letivos, tivemos na universidade o desenvolvimento de um Semestre Letivo
Suplementar (SLS). É preciso registrar-se que foi realizada uma adaptação para a oferta de
componentes curriculares e extracurriculares de ensino, pesquisa e extensão, inclusive com
alguns deles sendo concebidos especificamente para o formato de aulas possível (online).
Seguindo as indicações de biossegurança para a comunidade acadêmica, a UFBA editou
normativas permitindo, dentre outras necessidades, que os componentes fossem ofertados por
docentes atuando de forma conjunta.
Para a avaliação do desempenho docente no SLS, a CPA analisou cada um dos itens que
compõe o questionário de coleta de dados no Sistema de Avaliação (SIAV) e concluiu que sua
estrutura se mantinha aplicável às configurações de aula no SLS. Assim, utilizou-se o
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).
No quadro abaixo apresenta-se o total de avaliações realizadas pelos estudantes
participantes do SLS e dos professores avaliados.
Quadro 6 – Totais da avaliação do desempenho docente no Semestre Letivo Suplementar no SIAV – UFBA.

Semestre Letivo Suplementar

Total

Total de avaliações realizadas pelos estudantes

12.178
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Nº de professores avaliados

2.088

Fonte: SIAV/UFBA.
Notas: A quantidade de avaliações depende do número de componentes curriculares cursados por cada estudante.

Apresenta-se abaixo os resultados dessa avaliação por dimensão avaliada.

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 1 – Dimensão Técnica nos resultados da Avaliação Docente UFBA no Semestre Letivo Suplementar.

RESULTADO SIAV SLS - UFBA - Dimensão Técnica
58%

68%

57%
32%

32%
6% 3%

4% 3%
Conteúdo
atualizado

Planejamento e
condução da aula

Muito Adequada

Adequada

59%
31%

26%
3% 1%
Domínio do
conteúdo
Inadequada

5% 4%
Expressão clara e
objetiva

Muito Inadequada

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

Dentre os itens acima, observa-se avaliações positivas acima de 89%. Entre as
avaliações negativas, os dados evidenciam que os estudantes consideraram o planejamento e
condução das aulas, assim como a expressividade e objetividade como os pontos mais frágeis
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.

Figura 2- Dimensão Relacional nos resultados da Avaliação Docente UFBA no Semestre Letivo Suplementar.
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RESULTADO SIAV SLS - UFBA - Dimensão Relacional

Relacionamento

Postura

Receptividade

2%
3%

29%

1%
2%

65%

27%

3%
4%

68%

31%

Muito Inadequada

Inadequada

60%
Adequada

Muito Adequada

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

Em relação à dimensão relacional do desempenho docente, identifica-se acima de 90%
de aprovação, sendo que o item receptividade foi o que obteve a menor pontuação.

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 3 – Dimensão Didática nos resultados da Avaliação Docente UFBA no Semestre Letivo Suplementar.

RESULTADO SIAV SLS - UFBA - Dimensão Didática
63%

64%

58%

32%

2%1%
Indicação de
referências

62%
55%

54%

34%

4%2%
Abordagem dos
conteúdos
Muito Adequada

30%

2%1%
Apresentação do
programa da
disciplina
Adequada

31%

3%2%
Coerência nas
avaliações
Inadequada

38%

35%

7%

3%

Diálogo sobre os
resultados
avaliativos

3%2%
Utilização de
recursos

Muito Inadequada

Fonte: SIAV/UFBA.
Notas: Apresenta-se na figura apenas o conteúdo principal de cada item avaliado.
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Entre os itens da dimensão didática, observa-se avaliações bem positivas, sendo o
diálogo sobre os resultados avaliativos o item que mais necessita de readequação, na opinião
dos estudantes.

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 4 – Dimensão Compromisso nos resultados da Avaliação Docente UFBA no SLS.

RESULTADO SIAV SLS - UFBA - Dimensão Compromisso
Viabilização da comunicação

Cumprimento do cronograma

Exigência de pontualidade e assiduidade

Responsabilidade e compromisso

Pontualidade e assiduidade docente

Muito Inadequada

1%
3%

32%

1%
3%

32%

1%
2%

62%
39%

1%
2%

30%

1%
2%

Inadequada

62%

30%
Adequada

56%
64%
64%

Muito Adequada

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

Na avaliação do compromisso docente com o processo de ensino aprendizagem, 94%
dos estudantes consideraram positivas às atuações de seus professores. Viabilização da
comunicação e cumprimento do cronograma foram os itens com 4% de avaliações negativas.
A divulgação desses dados avaliativos foi realizada a partir do encaminhamento dos
relatórios e gráficos com dados consolidados aos diretores das unidades universitárias para que,
junto à sua comunidade acadêmica, 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.
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c) Avaliação diagnóstica dos cursos de Graduação
A avaliação diagnóstica dos cursos de Graduação não foi realizada em 2020 em função
da suspensão das atividades presenciais na Universidade e dos Núcleos Docentes Estruturantes
e Coordenadores de Colegiados não terem como avaliar uma das importantes dimensões
avaliativas, a dimensão infraestrutura do curso.

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:
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
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RESULTADOS
Quadro 7 - Conceitos ENADE dos Cursos da UFBA Avaliados por ciclos 2006-2019.

Avaliação

IQGRAD

0/SC

Nota Nota Nota Nota Nota
1
2
3
4
5

Total
cursos
avaliados

Média Média
Ano
ciclo

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

ENADE
2009

3,38

ENADE
2010

3,29

ENADE
2011

3,3

Segundo
ciclo
completo

3,32

ENADE
2012

3,63

ENADE
2013

3,33

ENADE
2014

4,7

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

3,20

3

2

1

3

4

3

13

3,38

1

0

2

4

0

10

3,29

2

3

7

15

0
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3,30

3,32
0

0

4

3

1

8

3,63

1

1

0

4

3

1

10

3,33

5

1

1

10

16

6

32

4,70

3,89

4,05
1

6

6

13

4,38
30

ENADE
2019*

0

0

0

0

14

8

22

4,36

Fonte: SUPAD/UFBA.

* Ultimo ENADE realizado em 2019 com resultados divulgados em 2020.

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 2019 (último ano com resultados do ENADE divulgado em 2020) 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, que se mantem nos dois últimos anos. Certamente
tais resultados positivos revelam que os esforços em prol de maior engajamento do aluno ao
participar do ENADE, algo que vem sendo feito sistematicamente nos últimos anos em uma
ação conjunta da PROGRAD e SUPAD, bem como a atuação dos NDE e das Coordenações no
âmbito dos cursos tem produzido efeitos positivos.

Educação a Distância - EaD
Os cursos na modalidade a distância na UFBA ficam a cargo da Superintendência de
Educação a Distância (SEAD), que tem por objetivo prestar apoio acadêmico e administrativo,
executando as políticas de educação à distância. Também apoia o desenvolvimento e a
implementação de ações para garantir a qualidade educacional e do material didático, mediante
propostas educacionais inovadoras e integração de novas tecnologias de informação e
comunicação.
A suspensão das atividades acadêmicas presenciais na UFBA em 2020, por conta da
pandemia do coronavirus, fez com que fosse ampliada a demanda da SEAD para atendimento
a diferentes instâncias da universidade, expandindo, assim, expressivamente sua atuação. Em
alguns dos casos, determinadas demandas à SEAD tornaram-se demandas conjuntas entre
diferentes unidades. Um exemplo disso foi a parceria entre SEAD, SUPAD, PROGRAD e
PRODEP para a realização do diagnóstico das condições necessárias para efetivação do retorno
das atividades acadêmicas. Esse diagnóstico foi realizado ao longo de 2020 e explicitado neste
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relatório no tópico Avaliação dos cursos de Graduação. As enquetes realizadas tiveram o
objetivo de contribuir para o entendimento das habilidades dos docentes UFBA no uso de
tecnologias digitais, as condições de aprendizagem dos discentes e as condições de trabalho dos
servidores durante o distanciamento social. Os resultados desse diagnóstico foram essenciais
para que a UFBA elaborasse sua proposta de manutenção das atividades possíveis no cenário
pandêmico, inclusive com as condições mínimas de acesso a tecnologias digitais, seu uso
adequado e capacitação de servidores.
Em paralelo a essas ações, a SEAD desenvolveu um Programa de Formação Pedagógica
e Tecnológica Continuada dos docentes, técnico-administrativos e estudantes, a partir de um
modelo pedagógico intrainstitucional, centrado no “fazer” educação on-line. Destaca-se nesse
programa o curso Moodle para Professores, os cursos online abertos (MOOC), Webinários no
Portal UFBA em Movimento e Trilhas Formativas para a Educação online.

Quadro 8 - Ações do Programa de Formação Pedagógica e Tecnológica Continuada em 2020.

Tipo
Curso Moodle
Professores

Quantidade
Instrumental

para

3

Cursos online abertos (MOOC)

6

Webinários UFBA em movimento

43

Trilhas Formativas para a Educação
online

5

Período
De Agosto a
Outubro/2020
De
Abril
a
Julho/2020
De Agosto a
Outubro de 2020

Destaques
628
alunos
certificados

Final de 2020

470 acessos**

1.942 cursistas
39.234
visualizações*

Fonte: SEAD/UFBA.
Notas: *Visualizações até o final de fevereiro de 2021. **Acessos estimados até 31/12/2020.

O curso Moodle Instrumental para Professores foi uma iniciativa com o intuito de
capacitar os docentes e tecnicos-administrativos da UFBA para edição e gerenciamento de
recursos e atividades no ambiente virtual de aprendizagem Moodle da Universidade, com a
finalidade de desenvolvimento de atividades acadêmicas na graduação e pós-graduação no
período do Semestre Suplementar Remoto. Os cursos online abertos (MOOC) tinham por
objetivo contribuir para a qualificação dos profissionais da educação, capacitando-os a atuar
como autores e/ou mediadores dos ambientes de ensino e aprendizagem online, na modalidade
a distância. Os Webinários no Portal UFBA em Movimento foram desenvolvidos em parceria
com a PROGRAD e com a intenção de mobilizar toda comunidade para participação no
Semestre Letivo Suplementar (SLS). As Trilhas Formativas para a Educação online foram
elaboradas no final de 2020, diante da manutenção das medidas de isolamento social e como
continuidade ao programa de capacitação de professores para a realização de atividades
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pedagógicas do Semestre Letivo 2021.1 com uso intensivo das tecnologias. As Trilhas
Formativas funcionam como um tutorial para o desenvolvimento de aulas on-line ou
semipresencial e ficarão disponíveis para acesso contínuo. Seu objetivo é que os servidores
docentes e técnicos possam compor, de forma flexível, caminhos de aprendizagens que estejam
de acordo com o seu interesse e necessidade. As trilham formativas foram planejadas para cinco
temáticas diferentes: 1- Design Educacional; 2- Metodologias Ativas; 3- Ambientes Virtuais;
4- Recursos Digitais e; 5- Avaliação da aprendizagem.
Além dessas novas demandas, as demais atividades da SEAD foram mantidas, em
especial, para a continuidade dos cursos ofertados em parceria com a Universidade Aberta do
Brasil (UAB), mesmo com o contingenciamento de recursos financeiros disponibilizados pela
CAPES foi mantido em 2020. Apesar das lmitações, a UFBA passou a ofertar mais dois cursos
de Graduação a Distância (Licenciatura em Teatro e Biblioteconomia), além de uma nova turma
do curso de Licenciatura em Matemática. Também manteve-se o suporte aos cinco cursos que
estavam em andamento desde 2016, com algumas turmas que encerraram em 2020. Foram
realizadas, em 2020, a Colação de Grau de 87 alunos de Graduação e a Certificação de 465
alunos de especialização lato sensu.
Em 2020, três cursos de especialização lato sensu ofertados pelo Sistema UAB foram
concluídos e, como não houve lançamento de novo edital da UAB para oferta de novos cursos
em parceria com a CAPES, ofertou-se em 2020 somente o curso de Especialização em
Educação Ambiental no novo Polo de Apoio Presencial associado UFBA, em Guanambi.
Abaixo, apresenta-se a evolução da oferta de cursos EaD no ano de 2020:
Quadro 9 – Evolução da Oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação na modalidade EaD em 2020.
Objetivo Estratégico

Expandir a oferta de cursos
de Graduação, PósGraduação e extensão na
modalidade de ensino a
distância

Indicador

Metas
Alcançadas
em 2020

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

07

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

04

Fonte: SEAD/UFBA.

Em 2020, no âmbito da EaD, foram realizados diversos processos seletivos, visando o
preenchimento de vagas e/ou formação de cadastro de reserva para tutores, estudantes,
professores, estagiários e coordenadores de curso. Em paralelo, a produção editorial contou
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com a elaboração de 24 produtos (ebooks e relatórios de pesquisas), enquanto a produção
audiovisual produziu 86 produtos (Vídeo-aulas, streaming e podcasts).

Ensino de Pós-Graduação
A UFBA possui 86 (oitenta e seis) programas de Pós-Graduação Strictu Sensu que
conjuntamente ofertam 146 (cento e quarenta e seis) cursos, entre mestrado acadêmico,
profissional e doutorado.
Quadro 10 – Número de cursos, estudantes matriculados e concluintes na Pós-Graduação Stricto Sensu em 2020.

Cursos

Matriculados

Concluintes

Mestrado Acadêmico

72

4.016

698

Mestrado Profissional

15

924

81

Doutorado

59

3.721

359

TOTAL

146

8.661

1.138

Nível

Fonte: PROPCI/PROPG/UFBA.

O número de estudantes matriculados na Pós-Graduação Stricto sensu foi maior que em
2019, mantendo a regularidade de seus cursos. No quadro abaixo é possível observar os
números relacionados às bolsas ofertadas na Pós-Graduação.
Quadro 11 – Número de bolsas ofertadas na Pós-Graduação UFBA em 2020.

NÍVEL

Bolsas CAPES

CNPq

FAPESB

Total

Mestrado Acadêmico

598

99

214

911

Mestrado Profissional

-

-

14

14

Doutorado

493

113

151

757

Total

1.091

212

379

1.682

Fonte: PROPCI/PROPG/UFBA.

Conforme os dados, o número de bolsas ofertadas permanece 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.
A evolução do sistema de pós-graduação da UFBA pode ser acompanhada pelos três
indicadores específicos.
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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 12 – 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

2005

22.650

2.794

25.444

11,25
10,98
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2006*

22.665

2.990

25.655

2007

22.670

3.236

25.906

2008

24.367

3.275

27.642

2009

25.796

3.672

29.468

2010

28.562

3.995

32.557

2011

31.840

4.355

36.195

2012

32.241

4.926

37.167

2013

34.276

5.087

39.363

2014 **

33.762

5.454

39.216

2015

33.999

5.631

39.630

2016

34.502

5.813

40.315

2017

37.428

6.512

43.724

2018

38.465

6.276

44.951

2019

39.646

7.625

47.271

2020

36.535

8.661

48.352

11,65
12,49
11,85
12,46
12,27
12,03
13,25
12,92
13,91
14,21
14,42
14,89
13,96
16,13
17,91

Fontes: UFBA – PROGRAD, PROPG/UFBA.
Fonte: 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.

AVALIAÇÃO DO INDICADOR

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

36

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. A partir de 2019 a tendência de crescimento
volta a ficar evidente.

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 13 – 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
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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

2019

101

142

243

58,4

2020

110

146

256

57,0

Fontes: UFBA- PROGRAD,PROPG/UFBA.
(*) 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).

AVALIAÇÃO DO INDICADOR

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. Em 2019 o número
de cursos de graduação volta a crescer, não só pela implantação de mais um campi avanço no
interior do Estado, como pela implantação de novo curso na sede e, principalmente, os cursos
de EaD.
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 2020,
chegamos a 146 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 e diminui um pouco em 2020 por causa da implantação de novos cursos de
graduação. Apesar disso, 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
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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
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 14 – 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)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mestrado

2.553

2.863

2.943

3.106

3.152

3.122

3.866

3.178

3.800

4.645

Doutorado

1.802

2.063

2.144

2.348

2.548

3.062

3.179

2.994

3.825

4.016

Total

4.355

4.926

5.087

5.454

5.700

6.184

7.045

6.172

7.625

8.661

EXPPG3

41,38

41,88

42,15

43,05

44,70

49,51

45,12

48,51

45,01

46,36

Ano

Fonte: UFBA -PROPG/UFBA.

AVALIAÇÃO DO INDICADOR

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
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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 2011 revela que a proporção de doutorandos em relação
ao total de alunos da pós-graduação stricto senso aumentou de pouco mais de 41% para 46%
em 2020. 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
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
De acordo com a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) da UFBA, a extensão

universitária se desenvolve para além da sala de aula, como uma experiência de produção de
conhecimento e cultura, baseada no convívio e interação com outros setores da sociedade, cujo
contexto ou situação possam ser transformados pela prática da troca de saberes e pela criação
conjunta de soluções, proposições e invenções voltadas para uma vida pública mais plural,
diversa, justa, afetiva e divertida para todos.
Em maio de 2020, como uma ação de extensão universitária, a UFBA realizou o
Congresso Virtual da UFBA com a proposição de mesas, conferências, intervenções artísticas
e rodas de conversa. Foram doze dias de Congresso, em que foram apresentadas 630 Mesas
(430 ao vivo); 200 atividades do UFBA Mostra a sua Cara e 261 intervenções artísticas. No
total, teve-se 38.055 participantes inscritos. Registraram-se, ainda, cerca de 23.000
visualizações nos vídeo-pôsteres dos estudantes bolsistas e mais de 9.000 visualizações das
Intervenções Artísticas.
Diante do contexto pandêmico de 2020, realizou-se o Semestre Letivo Suplementar
(SLS), em modalidade inteiramente não-presencial e em condições excepcionais de oferta de
componentes curriculares e extracurriculares de ensino, pesquisa e extensão. A PROEXT
participou do processo de elaboração e contribuiu com a configuração do SLS, estimulando a
oferta de atividades de extensão associadas a componentes curriculares, flexibilizando os
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procedimentos de registro e certificação das atividades de extensão propostas pelos servidores
docentes e técnicos UFBA. Neste contexto, as atividades e ações da PROEXT foram
integralizadas num mesmo Programa denominado Tessituras, para promover iniciativas de
docentes, servidores técnicos e estudantes que fossem dedicadas a tecer laços, parcerias e
intercâmbios de cooperação, colaboração, difusão e solidariedade entre a UFBA e outros
setores da sociedade, por meio de atividades não-presenciais. Nesse sentido, o Programa
Tessituras incluiu um conjunto de Editais e de Chamadas Públicas dirigidas a cada categoria da
comunidade universitária, especialmente desenhadas para atender aos propósitos do Semestre
Letivo Suplementar.
No ano de 2020, os principais objetivos da PROEXT agruparam-se sob 3 enfoques de
ação: 1- Aprimoramento das regulamentações da Extensão Universitária; 2- Mobilização crítica
e; 3- Fomento. Para o enfoque de aprimoramento das regulamentações, foram continuados os
processos de elaboração e atualização da normatização de oferta dos cursos lato sensu na UFBA
e de elaboração conjunta com a PROGRAD de Resolução específica para atendimento da
determinação do Plano Nacional de Educação (PNE). O objetivo e as metas relacionados ao
primeiro enfoque de ação foram inteiramente cumpridos.
A Mobilização crítica teve por objetivos ampliar a participação dos extensionistas no
processo de gestão da extensão na UFBA, visando à: a) incrementar a interlocução da PROEXT
com os extensionistas; b) aprimorar o acompanhamento das atividades apoiadas; c) ampliar o
envolvimento dos extensionistas com os processos de gestão da extensão; d) acompanhar as
expectativas de apoio institucional; e) estimular os debates coletivos sobre temas e problemas
prementes da extensão; f) compartilhar mudanças na política de extensão local, regional e
nacional; g) constituir um Fórum de extensionistas da UFBA (ACCS e Programas/projetos) e;
h) avançar na formulação de indicadores da extensão. Este enfoque de mobilização crítica
também foi cumprido, realizando-se três encontros entre os extensionistas coordenadores de

ACCS e de projetos apoiados pelos editais e chamadas da PROEXT.
Já o enfoque de Fomento teve por objetivo dar continuidade às suas políticas de apoio
à extensão, visando à: a) adequação de seus Programas, Editais e Chamadas Públicas ao
contexto da pandemia; b) ajuste das condições participativas da sociedade em atividades de
extensão na modalidade não presencial e; c) aprimoramento dos mecanismos de controle,
acompanhamento e avaliação dos seus processos administrativos e de aplicação de recursos.
Este terceiro enfoque foi viabilizado pelo Programa de Apoio à Extensão nas modalidades de
Editais, Chamadas Públicas e Apoio Direto, foram cumpridas quanto aos ajustes adaptativos
dos programas de apoio à circunstância de pandemia.
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Diante da curta duração do SLS e a excepcionalidade da situação pandêmica
inviabilizando o pagamento de bolsas com as vigências habituais (12 ou 6 meses) e restringindo
os itens de custeio dos projetos, os apoios concedidos foram majoritariamente executados sob
a forma de Auxílio esporádico pago diretamente aos coordenadores das atividades selecionadas
em edital ou chamada.
Em 2020, a PROEXT conseguiu manter os seguintes editais de Apoio a Projetos de
Extensão:
a) Programa de Experimentação Artística – PIBExA: foram concedidos 96
auxílios a estudantes proponentes de projetos selecionados para desenvolvimento
das atividades não-presenciais, também apoiados com recursos de custeio para
recursos digitais;
b) Programa de Apoio à Extensão Docente – PAEXDoc: Foram
contemplados 80 projetos, com 94 Auxílios e 29 bolsas 5 meses concedidas a
estudantes para desenvolvimento das atividades descritas nos projetos (eventos,
cursos, produtos, programas), também apoiados com recursos de custeio;
c) Programa de Apoio à Extensão de Servidores Técnico-Administrativos –
PAEXTec: foram contemplados 13 projetos com 7 bolsas e 6 Auxílios concedidos
para desenvolvimento das atividades descritas nos projetos (eventos, cursos,
produtos, programas), também apoiados com recursos de custeio;
d) Edital PROCEAO: Os 12 projetos em andamento desde 2019 foram
interrompidos, tendo em vista seus perfis essencialmente presenciais, sendo apenas
desenvolvido em parte, mediante adaptação de suas atividades ao formato nãopresencial, para o qual foi concedido 1 Auxílio a Pesquisador;

Uma avaliação global da extensão na UFBA é realizada anualmente, a partir dos
indicadores de desempenho apresentados a seguir:
ÍNDICE DE INSERÇÃO DA EXTENSÃO NO ENSINO DE GRADUAÇÃO I - IEXEG I
Este indicador foi suprimido deste relatório por inviabilidade de mensuração diante do
contexto pandêmico.
ÍNDICE DE INSERÇÃO DA EXTENSÃO NO ENSINO DE GRADUAÇÃO II - IEXEG
II
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Este indicador foi suprimido deste relatório por inviabilidade de mensuração diante do
contexto pandêmico.
ÍNDICE DE SUPORTE FINANCEIRO AO DISCENTE PARA ATIVIDADE DE EXTENSÃO (ISUPEXT)
Este indicador foi suprimido deste relatório por inviabilidade de mensuração diante do
contexto pandêmico.
Em 2020, com a suspensão das atividades da Universidade logo no início do ano,
prejudicou muito as atividades de extensão. Algumas atividades se ajustaram à nova realidade
e ao longo do ano, o grande desafio foi adaptar as atividades de extenso às novas regras de
funcionamento da Universidade (levando em consideração as determinações das autoridades
sanitárias), e buscar responder às demandas surgidas por causa da pandemia e dos efeitos do
isolamento social. Esta situação inviabilizou o monitoramento e avaliação da Extensão
anualmente realizada.

Pesquisa
O Programa Institucional de Iniciação Científica manteve o lançamento de cinco editais
em 2020, PIBIC, PIBIC-AF, PIBITI, PIBIC Milton Santos e PIBIC Jr. Conforme Tabela 4, no
edital PIBIC houve, um total de 1.213, 14 a menos que no ano anterior.
Tabela 4 – Quantitativo de bolsas de pesquisa em 2020.

MODALIDADE DE BOLSA
AGÊNCIA
FINANCIADORA

PIBIC

PIBIC AF

PIBITI

Total

MILTON
SANTOS

PIBIC Jr

CNPq

625

32

40

10

-

707

FAPESB

330

0

0

0

-

330

UFBA

189

58

27

-

-

274

0

0

0

0

11

11

69

0

0

0

0

69

1.213

90

67

10

11

1.391

MILTON SANTOS
VOLUNTÁRIOS
TOTAL
Fonte: PROPCI/PROPG/UFBA.
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No que se referente ao edital PIBIC AF, totalizou-se 90 bolsas concedidas, 16 a mais
que no ano passado. Para o edital específico do Programa Milton Santos, foram concedidas 11
bolsas de iniciação científica, uma a menos que no ano passado e sem as de voluntários. No
entanto, houve nesse programa a oferta de três bolsas para o mestrado e uma para o doutorado
que não são contabilizadas como iniciação científica. Houve um aumento no número de bolsas
concedidas no edital PIBITI (67), cinco a mais que no ano anterior. Observa-se que em 2020
tivemos uma redução de pouco mais de 50% na inserção de alunos voluntários nos programas
de Iniciação Científica, num total de 69 voluntários inseridos nos diversos programas.
Em atendimento ao pedido da UFBA, houve uma ampliação no número de bolsas
ofertadas pela agência de fomento CNPq, passando de 591 em 2019 para 707 em 2020,
totalizando 116 bolsas a mais. Apesar de redução no número de bolsas ofertadas em algumas
categorias, no geral, em 2020 foram ofertadas 1.391 bolsas de iniciação cintífica. A PROPCI,
em parceria com a PROAE e PROGRAD não tiveram como lançar o edital PARTICIPAR em
2020.
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.
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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
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 15 – 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
2019

t t-2
2018

t t-3
2017

t t-4
2016

1549

1403

1234

1177

PRODPESQ I
para t = 2020

25,1 %

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

Quadro 16 – Evolução de Artigos Indexados no ISI e do Indicador PRODPESQ I, entre 2010-2019.

Artigos Indexados
ISI

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nº de artigos
Indexados no ISI

691

703

819

793

979

1.177

1.234

1.464

1.549

1.658

PRODPESQ I

19,4

19,4

15,1

14,7

15,6

16,4

33,7

36,1

25,1

25,0

Fonte: PROPG/UFBA.
Nota: Dados de 2020 sujeitos a retificação em virtude de publicações de 2020, podendo ocorrer em 2021.

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 2011, constata-se uma queda em 2014 e, a
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partir de 2014, um crescimento contínuo. A produção indexada em 2020 não é definitiva e
deverá crescer, pois os dados de 2020 continuam sendo atualizados na base do Web of Science
nos primeiros meses de 2021. O Índice de Produtividade em Pesquisa é um 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
Este indicador foi suprimido deste relatório por inviabilidade de mensuração diante do
contexto pandêmico.
ÍNDICE DE CONSOLIDAÇÃO DE ATIVIDADE DE PESQUISA II = ICAP II

Este indicador foi suprimido deste relatório por inviabilidade de mensuração diante do
contexto pandêmico.
TAXA DE INSERÇÃO DA PESQUISA NO ENSINO DE GRADUAÇÃO - TAXA IPEG
Este indicador foi suprimido deste relatório por inviabilidade de mensuração diante do
contexto pandêmico.

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
O ano de 2020 demandou por readequações no formato de trabalho para atendimento
ao público-alvo da Política de Assistência Estudantil da UFBA, assim como o desenvolvimento

de novas estratégias de acompanhamento e acolhimento diante do agravamento da
vulnerabilidade socioeconômica no contexto de pandemia Covid-19. Nesse contexto, a equipe
da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) atuou também, ao longo do ano, em duas
das novas estratégias: o Projeto Tendas Virtuais e a Rede de Atenção Psicossocial da UFBA.
A implantação do Projeto Tendas Virtuais contou com uma equipe multidisciplinar e
estudantes monitores para acompanhar o acesso ao uso de computadores por estudantes
cadastrados e organizados em espaços específicos com rigorosos cuidados sanitários. Já a Rede
de Atenção Psicossocial da UFBA atendeu estudantes em situação de risco e articulação com a
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rede de atendimento em saúde mental para construção de lista de recurso em
acolhimento/psicoterapia sem custo para discentes.
Além dessas ações a PROAE conseguiu manter os benefícios existentes até o ano
passado e novos foram criados para atendimento da demanda atual de pandemia Covid-19. São
exemplos dos novos benefícios oe Auxílio para Inclusão Digital (que contou com 1.448
estudantes beneficiados) e o Auxílio Emergencial para estudantes que não possuíam ainda
atendimento pela PROAE (que contou com 158 estudantes beneficiados). Com a suspensão das
atividades presenciais, houve o fechamento preventivo serviço de alimentação e os 2.215
estudantes usuários do Restaurante Universitário passaram a receber auxílio mensal de R$
400,00. Este auxílio foi exclusivo para os bolsistas regulares do Serviço Alimentação. Detalhase abaixo mais sobre os programas e auxílios de apoio aos discentes UFBA:
Quadro 17 – Programas/Auxílios continuados de apoio à permanência UFBA 2020.

Programa/Auxílio
Moradia
Transporte
Alimentação
Saúde
Creche
Apoio PNE
Promisaes
PEC-G
Total

R$ Unitário
630
151,19 (SSA) 136,80
(VCQ)
230
400
180
400
622
622
-

Estudantes Atendidos/as
818.370
1299
R$ Mês

68.517

455

260.360
10.400
1.440
20.800
1.244
4.354
1.185.485

1.132
26
08
52
02
07
2.981

Fonte: PROAE/UFBA.

Creche UFBA
Em 2020, ainda que em ambiente online e de forma virtual, a Creche UFBA realizou
ações de extensão com as famílias das crianças, bem como, com a comunidade externa, sendo
elas:
a) Orientações de prevenção ao COVID19 para assegurar a saúde física e mental de
todos;
b) Planejamento de orientações às famílias pelo GT de Saúde da Creche, quanto aos
aspectos relacionados à saúde das crianças;
c) Viabilização de cadastro e concessão de auxílio financeiro aos estudantes de
Graduação, que possuem o Serviço Creche junto à PROAE, assim como,
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atendimento virtual às famílias referente aos assuntos relacionados à Assistência
Social;
d) Solicitação de compra de livros de Literatura Infantil junto ao Sistema Universitário
de Bibliotecas (SIBI) pela Bibliotecária da unidade;
e) Produção de vídeo coletivo para as crianças e suas famílias em comemoração dos
37 anos do Aniversário da Creche, tendo em vista a impossibilidade de eventos
presenciais;

Descreve-se abaixo alguns dos números relacionados aos serviços prestados pela Creche UFBA em 2020:
Quadro 18 – Número de vagas do serviço Creche UFBA em 2020.

Turno
Grupos*

Matutino

Vespertino

Estudantes

Técnicos

Docentes

Estudantes

Técnicos

Docentes

BERCÁRIO

0

0

0

0

0

0

GRUPO I

6

2

1

2

1

0

GRUPO II

9

4

2

7

5

0

GRUPO III**

11

1

0

11

1

1

Fonte: PROAE/UFBA.
Notas: *Dados até o dia de funcionamento presencial com crianças do Serviço Creche 16/03/2020. **Nesse grupo há duas
crianças com necessidades especiais, o que equivale a quatro vagas.

Até o último dia de funcionamento presencial em 2020, o Serviço Creche teve 45
estudantes assistidos e 45 benefícios concedidos. Já com o Auxílio Creche teve nove estudantes
assistidos com nove benefícios.
Quadro 19 – Total de refeições fornecidas às crianças até março de 2020.

REFEIÇÕES

Total

LANCHE I
ALMOÇO

317
317

LANCHE II

220

JANTAR

220

TOTAL/MÊS

1.074

Fonte: PROAE/UFBA.
Notas: *Quantidade de refeições oferecidas até 18/03/2020.
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Em 2020, a gestão da Creche UFBA foi convidada a representar a instituição no
Webinário Internacional “Relações étnico-raciais e de gênero na Educação Infantil: perspectiva
interseccionada no ensino, pesquisa e extensão das unidades de educação infantil nas
universidades”. Outro evento importante e relacionado à Creche foi o Webinário Internacional
da ANUUFEI: “Percorrendo o Brasil: desafios e potencialidades da Educação das Infâncias nas
IFES”.
Núcleo de apoio a pessoas com necessidades especiais – NAPE/UFBA
A UFBA conta com o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas
Especiais (NAPE).este núcleo 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. O principal
resultado alcançado pelo NAPE, neste ano de 2020, foi a continuidade do atendimento educacional especializado por meio da manutenção dos serviços oferecidos por este núcleo, ainda
que de forma remota.

Em 2020, entre os projetos do NAPE, foram desenvolvidas ações com vistas à promoção da acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Entre essas ações, destacam-se as
lives e palestras realizadas no Congresso Virtual da UFBA 2020: 1- “Atenção e Cuidados Relacionados à Pessoa com Deficiência Física em tempos de Isolamento Social”; 2- “Acessibilidade para a Comunidade Surda em tempos de Pandemia”; 3- “Acessibilidade para Pessoas Cegas durante e após o Isolamento Social”; 4- “Memória do NAPE e; 5- “A Educação Inclusiva
na FACED”. Também apoiou a realização de diferentes eventos da UFBA no formato online,
como: o “XXV Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste” e o “XIII Seminário Estudantil
de Pesquisa em Letras e Seminário Comemorativo dos 10 anos do PPGLinC– UFBA”.
Apresenta-se abaixo indicadores de desempenho relacionados à política de atendimento
aos discentes.
APOIOEST= RECURSOS FINANCEIROS INVESTIDOS EM APOIO AOS ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Este indicador foi suprimido deste relatório por inviabilidade de mensuração diante do
contexto pandêmico.
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NBENEST= NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS ESTUDANTES NA
CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Este indicador foi suprimido deste relatório por inviabilidade de mensuração diante do
contexto pandêmico.

Em síntese, os principais objetivos, metas e ações propostos e realizados pela PROAE
no exercício de 2020:

1- O atendimento à estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica foi
mantido e ampliado, realizando o acompanhamento acadêmico e possibilitando a
sua inserção em atividades de iniciação ao ensino, à pesquisa, à extensão e à aprendizagem profissional através de programas de bolsas acadêmicas;
2- A realização de eventos presenciais foi suspensa, porém algumas atividades foram
transpostas para o ambiente virtual e realizadas através das redes sociais com a participação da PROAE no Congresso Virtual UFBA em maio de 2020, Seminários
temáticos do UFBA em movimento, Lives sobre editais e a de Esportes e Lazer;
3- Elaboração de fluxo para realização de testagem para COVID-19 em estudantes e

trabalhadores das Residências Universitárias;
4- A PROAE realizou atendimento pedagógico, assistência social, sistematização de
informações para acesso a benefícios, acompanhamento de estudantes PEC-G (estrangeiros), diagnósticos para tomada de decisão e acolhimento a demandas estudantis extemporâneas e tudo realizado na modalidade de trabalho remoto;
5- A PROAE manteve o atendimento de estudantes indígenas, quilombolas, pessoas
Trans e refugiados;
6- Foram concedidos 1.448 auxílios de apoio à inclusão digital e viabilizado o acesso
a 615 chips através da adesão ao Projeto Alunos Conectados RNP/MEC;
7- Houve suporte auxiliar de benefício pecuniário PROAE para 1233 discentes;
Quadro 20 – Projetos e Programas que ofertam bolsas acadêmicas – PROAE/UFBA, 2020.

Projeto/Programa

R$ Unitário

R$ Mês

Estudantes
Atendidos*

Permanecer

400

245.600

614

Sankofa

400

31.600

79

PBA**

400

2.000

05

PAPAD***

400

4.000

10
50

Projetos Especiais

400

80.000

200

Não deixe a violência passar de boa

400

11.200

28

Total

-

374.400

936

Fonte: PROAE/UFBA.
Notas: *O número de estudantes atendidos pode oscilar devido à entrada e saída de estudantes dos programas e caso acumulem
mais de um benefício. **PBA - Programa de Bolsistas em Acessibilidade. ***PAPAD - Programa de Apoio pedagógico ao
aluno com deficiência.

Em virtude da pandemia, as atividades dos programas Permanecer, Sankofa, projetos
Especiais, PAPAD, PBA e da “Campanha Não Deixe a Violência Passar de Boa” foram sus-

pensas pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, a partir de março de
2020 e a vigência das bolsas foi prorrogada por tempo indeterminado.

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.
A deflagação do contexto pandêmico em 2020 trouxe desafios ainda maiores à
Comunicação da UFBA com a Sociedade. Em princípio, foi necessário uma readaptação da
equipe de Comunicação Institucional ao trabalho em regime de home-office, descobrindo como
comunicar eficazmente à sociedade os processos de transformações acadêmicas e
administrativas. Esses processos alinhados ao posicionamento institucional firme que a UFBA
adotou no enfrentamento à gravidade da situação e frente às decisões dos gestores, em todos os
níveis.
Apesar das condições adversas, – vez que os ataques à universidade pública, iniciados
em 2019, persistiram em 2020 – a Comunicação da UFBA se engajou na produção de matérias
que evidenciassem as ações e a relevância da contribuição da Universidade à sociedade. Esses
textos, também publicados no Edgardigital, UFBA em Pauta, postados nas redes sociais e
enviados como sugestão de pauta à imprensa, foram consolidados no site Coronavírus UFBA
(www.coronavirus.ufba.br), criado ainda no mês de março de 2020, e que se tornou importante
fonte de consulta para a imprensa e a sociedade.
Em maio de 2020, a UFBA realizou o primeiro Congresso Virtual de sua história com
o objetivo de “para, em tempos de necessário isolamento social por conta do coronavírus,
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proporcionar à comunidade universitária um espaço de encontro e demonstração pública da
vitalidade de sua pesquisa, ensino e extensão, contemplando também a livre expressão de suas
artes e o exercício de sua capacidade de reflexão crítica sobre a atual conjuntura – tudo isso
remotamente, sem que ninguém precise sair de casa” (Edgardigital – 24.04.2020).
A iniciativa resultou em um grande sucesso:
a) Obteve 38 mil inscritos e público, somente no canal da TV UFBA no YouTube, de
mais de 126 mil espectadores, gerando um total de 638 mil visualizações em 10 dias
de evento;
b) Ampliação em 17.000 o número de seguidores inscritos no canal da TV;
c) Produção, por parte da Comunicação Institucional, de material de divulgação prévio;
postagens diárias nas redes sociais e cobertura jornalística da programação,
publicada no Edgardigital e no site Congresso Virtual UFBA 2020;

No total, em 2020, a Comunicação atendeu a 556 solicitações de fonte ou de
informações enviadas por email à assessoria. Durante o ano, foram alimentados com notícias o
boletim Edgardigital, os portais UFBA em Pauta e Agenda UFBA, todos eles com fanpages no
Facebook e, no caso do UFBA em Pauta, no Twitter, igualmente reproduzindo o conteúdo
publicado ou expandindo-o em álbuns de fotografia, com significativa visualização, textos e
vídeos. As redes sociais da comunicação se mantiveram em linha de crescimento neste ano.
Entre esses, destacamos o expressivo crescimento do Tweeter, que mais que triplicou o número
de seguidores, passando de 2.650 para 8.290. Também o Instagram teve significativa expansão,
saindo de 14 para 25 mil seguidores.
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 21 – Quantidade de publicações de notícias nos portais e boletim UFBA.

Veículo

Quantidade de publicações

Edgardigital

220

UFBA em Pauta

141

Agenda UFBA

308

Total

669

Fonte: ASCOM/UFBA.
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Nota-se que a produção de matérias jornalísticas foi considerável e num momento tão
atípico para a comunidade interna e externa.

TV UFBA
A TV UFBA, pela contingência do isolamento voluntário de sua equipe, produziu 16
vídeos, contra 70 no ano anterior. Ainda assim, entre as produções, destacou-se o vídeo resumo
do congresso virtual, uma média metragem de, aproximadamente, 30 minutos, que foi
apresentado no Congresso Virtual realizado pela Associação Nacional dos Dirigentes de
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Por outro lado, o número de transmissões
da TV cresceu em quase 400% em 2020, passando de 11 para 397, elevando o número de
seguidores inscritos no canal de 10.000 para 37.000. Esse crescimento deveu-se
majoritariamente ao volume de transmissões gerado pelo Congresso da UFBA, que engajou a
equipe da TV UFBA na gestão do canal no Youtube, catalogando, titulando e inserindo
metadados em milhares de vídeos.

Serviço de Informação ao Cidadão
A partir de agosto de 2020, os sistemas governamentais de acesso à informação (Sistema
Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC) e participação social (Sistema de
Ouvidorias do Poder Executivo Federal – e-OUV) se integraram para formar o Fala.BR.
No ano de 2020, a UFBA recebeu 319 pedidos de acesso à informação, tendo respondido
a todos e num tempo médio de resposta de 16 dias. A taxa de omissões foi zerada esse ano,
correspondendo a curva de decréscimo medida desde 2012, quando a UFBA tinha uma taxa de
15% de omissões de pedidos de acesso à informação. Apresenta-se abaixo dados referentes aos
pedidos de acesso à informação à UFBA no exercício 2020:
Figura 5 – Pedidos à UFBA de acesso à informação em 2020.

Fonte: PROPLAN/UFBA.
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Buscamos constantemente por melhorias e boas práticas que acarretem mais agilidade,
eficiência e segurança no desenvolvimento das atividades em 2020 a UFBA pretende:
• Manter a participação de capacitações sobre a LAI oferecidas por órgãos do Governo Federal;
• Continuar atualizando o conteúdo do SIC no site da UFBA;
• Verificar a possibilidade de atualização do Módulo de Acesso â Informação do SIPAC;
• Promover o recadastramento dos respondentes do SIC UFBA;
• Promover uma capacitação para os respondentes após o recadastramento;
• Incentivar a abertura de dados para tentar diminuir os pedidos de acesso.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Políticas de Pessoal
O contexto de pandemia trouxe para a UFBA a necessidade de também reconfigurar os
os processos de trabalho com vistas a manutenção das rotinas de trabalho e de atendimento à
comunidade interna e externa. Muitos processos foram desenhados para operar no meio
eletrônico, o que significou um grande ganho em termos de precisão, objetividade e gestão de
risco. Um dos exemplos mais significativos foi o processo de progressão funcional docente que
migrou do modo físico para modo eletrônico.
Além da necessidade de reconfiguração do trabalho também foi necessário ter em
consideração o aprofundamento dos impactos psicológicos decorrentes do distanciamento
social. Nesta perspectiva, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PRODEP) propôs a criação de
uma Rede de Proteção Psicossocial para a promoção da articulação entre serviços, programas,
projetos e ações existentes no âmbito da UFBA, possibilitando acolhimento e atendimento mais
qualificado, bem como a criação de novas propostas para o enfrentamento das demandas

psicossociais provenientes da comunidade universitária.

Desenvolvimento de Pessoal
Conforme Quadro 22, observou-se que o número de servidores com Especialização e
Mestrado foi crescendo ao longo dos últimos 5 anos. Atualmente os Graduados e Especialistas
representam mais de 60% do quadro dos técnicos-administrativos na UFBA.
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Quadro 22 – Qualificação dos servidores Técnico-Administrativos UFBA em 2020.

Escolaridade e Titulação / Ano
Fundamental ou Menor
Nível Médio
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total

2016

2017

2018

2019

2020

193
651
830
1.037
303
112
3.126

163
574
698
1.109
307
117
2.968

148
582
814
1.166
330
121
3.161

120
487
767
1.189
391
122
3.076

108
447
727
1.239
416
137
3.074

Fonte: PRODEP/UFBA.

No Quadro 23 é possivel identificar o nível de qualificação dos docentes UFBA em
2020.
Quadro 23 – Qualificação dos docentes UFBA em 2020.

Escolaridade e Titulação / Ano
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total

2016

2017

2018

2019

2020

96

96

94

94

93

481
1.838
2.415

456
1.953
2.505

396
2.038
2.528

373
2.096
2.563

362
2.135
2.590

Fonte: PRODEP/UFBA.

Observa-se que o número de servidores com doutorado foi crescente ao longo dos
últimos 5 anos. Atualmente, 82% do quadro de docentes da UFBA possui doutorado.
Em 2020 foram registrados 104 servidores com período de estágio probatório
homologado, sendo apenas um deles, técnico.
Em relação à movimentação dos servidores em termos de Progressão na Carreira, no
anos de 2020, tivemos 638 e 2.185 técnios que progrediram, respectivamente. Desses, 60% dos
professores tiveram progressão funcional e 69% dos técnicos progrediram por mérito. Em
relação aos servidores técnicos-administrativos, observou-se que em 2020 o número daqueles
no Nível 1 da carreira diminuiu, visto que o grande quantitativo de servidores que ingressaram
nos anos 2018 e 2019 progrediram na carreira. O quantitativo de TAES no último nível do plano
de carreira que progrediram por capacitação aumentou. Em relação ao total de Técnicos o
número se manteve estável, visto que as aposentadorias que ocorreram em 2020 puderam ser
repostas em função de concurso ainda vigente (Edital 01/2016), conforme o cargo ou ainda via
Redistribuição.
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Foram concedidas em 2020 41 concessões de Licença para Capacitação, sendo 26 para
servidores técnicos-administrativos e 15 para docentes. Também foram promovidos em 2020
sete cursos de capacitação, como descritos no Quadro 24.
Quadro 24 – Números dos cursos de capacitação UFBA em 2020.

Tipo de Cursos
Cursos Presenciais
Cursos a Distância
Número de turmas
Total de Horas
Concluintes dos cursos

Total
1
6
15
256
1.645

Fonte: PRODEP/UFBA.

O ano de 2020, marcado pela pandemia Covid-19, fez com que as ações de capacitação
tivessem de ser readaptadas, exigindo um esforço institucional no sentido de garantir a
continuidade dos processos de capacitação dos servidores. Nesse cenário, a necessidade de
adaptação aos processos de trabalho digitais e ensino remoto, demandou a oferta de cursos de
capacitação condizentes com as novas demandas (Quadro 25).
Quadro 25 – Oferta de cusos EaD de capacitação dos servidores UFBA em 2020.

Tipo de curso*
UFBAPEN
UFBAPEN – Gestores
Moodle Básico
Moodle Instrumental
Formação Pedagógica IMS**
Oficinas Pedagógicas**

Quatidade de turmas
4
3
4
3
3
3

Total de Vagas por turma
500
500
120
500
-

Fonte: PRODEP/UFBA.
Notas: *Cursos oferecidos na modalidade EaD e em parceria com a SEAD/UFBA e a STI/UFBA. **A CPA não conseguiu
informação sobre número de vagas nesses cursos.

A necessidade de isolamento social, agregada às novas demandas de teletrabalho fez
com que a procura pelos cursos descritos no Quadro 25 fosse elevada. A ausência de limitação
física das salas de aula contribuiu para que possível ofertar mais vagas que o projetado,
suplantando a meta informada

e conseguissemos atender à demanda. No total, foram

capacitados capacitados em 2020 1.645 servidores, ultrapassando a meta física estabelecida
para o mesmo ano (1.100).
O Projeto Bem Viver teve novas temáticas em 2020, sempre abordadas através de
palestras ao longo do ano, com os conteúdos transmitidos em redes sociais, em formato de lives.
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No mês de outubro, em homenagem a semana do Servidor, novas palestras e práticas
integrativas foram realizadas, visando o bem estar do servidor.

Admissão e Desligamento de Pessoal
Em 2020, a UFBA teve oito editais de concurso em andamento, sendo setee para
professores e um deles para técnicos-administrativos. Nesses processos seletivos, 102 novos
servidores efetivos foram admitidos, sendo 60 docentes e 42 técnicos. Também foram
contratados 40 professores substitutos e 12 professores visitantes. Em contrapartida, também
houve desligamentos do quadro de pessoal UFBA, conforme quadro a seguir:
Quadro 26 – Desligamento de Pessoal em 2020 na UFBA.

Tipo
Aposentadoria
Exoneração
Falecimento
Posse em outro Cargo
Inacumulável
Redistribuição

Servidores

Total

Docentes
25
5
3

Técnicos
40
5
11

2

8

10

8

14

22

65
10
14

Fonte: PRODEP/UFBA.

Indicadores de desempenho específicos de Gestão de Pessoas:

IQCTA= ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Este indicador foi suprimido deste relatório por inviabilidade de mensuração diante do
contexto pandêmico.
INVCAPTA= ÍNDICE DE INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO DO CORPO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Este indicador foi suprimido deste relatório por inviabilidade de mensuração diante do
contexto pandêmico.
INVCAPDOC= INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO PELO DOCENTE COM
AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO
Este indicador foi suprimido deste relatório por inviabilidade de mensuração diante do
contexto pandêmico.
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Gestão de Riscos
Diversos aspectos relacionados à gestão e ao desenvolvimento de pessoas na
Universidade carecem de permanente atenção aos riscos que representam. Os itens abaixo
dentre outros, estão associados à riscos diversos, 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, que extinguiram e vedaram vários cargos para
concurso e provimento, diversas vagas decorrentes de vacâncias ou 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;
b)

Dimensionamento de Pessoal: a UFBA vem analisando e debatendo modelos de

dimensionamento de pessoal;
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;
d)

Adoção de sistemas corporativos para o gerenciamento de rotinas: dado o

expressivo número de servidores, faz-se necessário investir cada vez mais em sistemas
corporativos que automatizem rotinas e gerenciem procedimentos;
e)

Conclusão de processos relacionados à Atualização do Fundamento Legal de

Aposentadorias: as atividades relacionadas a esse item encontram-se em andamento, mas
enfrentando

diversas

dificuldades,

principalmente

relacionadas

à

obtenção/localização/atualização de documentos, em virtude do lapso temporal decorrido desde
a confecção do processo físico referente às aposentadorias, no contexto do trabalho remoto;
f)

Adoção plena do Processo Eletrônico Nacional: diante do volume de processos

administrativos tramitados diariamente, relacionados à gestão de pessoas, faz-se necessário a
implantação plena, já iniciada em 2020, das soluções eletrônicas para sua criação, tramitação e
arquivamento;
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g)

Revisão/atualização do site da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas e

publicação/atualização de Procedimentos Operacionais: com a permanente evolução da
legislação, é também necessário dar visibilidade ao usuário da Pró-Reitoria quanto aos aspectos
trazidos por estes normativos, como também orientá-lo quanto aos procedimentos para requerer
determinado serviço;

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
Em 2020, a UFBA completou 74 anos de fundada, tendo larga inserção na vida cultural,
social e econômica do estado da Bahia. Atualmente, a UFBA orienta sua política e prática de
gestão sob a vigência do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2018-2022.
Neste momento de incertezas vividos com a pandemia Covid-19 a gestão universitária
da UFBA buscou conhecer a realidade de sua comunidade, levantando informações e dados
diagnósticos situacionais, exemplo: quais as condições de aprendizagem no meio online que os
estudantes UFBA tinham disponíveis? Qual o alcance da capacitação tecnológica de nossos
professores? Até que ponto a atividade laboral de nossos técnicos-administrativos seria compatível com a necessidade de trabalho remoto? Questões problematizadoras como essas demandavam respostas imediatas para que a gestão da UFBA tivesse condições de decidir e delinear
os novos rumos para a universidade durante a pandemia.
Consideramos que neste período de pandemia a avaliação institucional na universidade
ampliou seu horizonte de institucionalização, ganhando contornos mais consolidados na gestão
universitária a partir da formação de um Comitê de avaliação mais amplo e composto por uma
gama capilarizada de pessoas envolvidas na gestão universitária. As funções e atribuições institucionais da CPA e da SUPAD foram mantidas e demandadas com maior intensidade, con-

tudo, a necessidade ainda mais premente de conhecer as condições da comunidade universitária
no atual momento mostrou-se como condição sine qua non para a gestão. Uma atuação em
conjunto (CPA, SUPAD e Comitê) para alimentar a gestão de dados relevantes para a tomada
de decisões no agora e não como levantamento de informações que seriam relatadas e poderiam
vir a ser útil num futuro próximo. Uma coleta de informações e dados histórica que auxiliaram
a UFBA em seu desenvolvimento institucional.
Decisões importantes para o funcionamento e manutenção da vida universitária durante
a pandemia foram tomadas a partir de dados e informações captados em enquetes e levamentos
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diagnósticos. No mês de março de 2020 entramos em modo de suspensão das atividades presenciais na UFBA e já em abril foi realizada duas enquetes para captação de informações sobre
as condições de aprendizagem no meio online que os estudantes UFBA tinham disponíveis e
sobre as competências digitais dos docentes. Os resultados desses diagnósticos e fomentaram a
decisão de se realizar um outro levantamento de informações, agora sobre as condições de trabalho e estudo no contexto remoto. Com base nestes três levantamentos o Conselho Universitário (CONSUNI) pôde deliberar sobre uma proposta de semestre letivo suplementar que ocorreria de forma online e não presencial. Esses levantamentos de informações também contribuíram para a definição do período de planejamento acadêmico e como a UFBA deliberaria sobre
as lacunas na capacitação do corpo docente frente às novas demandas. No mês de setembro de
2020 iniciou-se a experiência do Semestre Letivo Suplementar e já no final de outubro realizava-se uma avaliação envolvendo técnicos, estudantes e docentes sobre como vivenciaram
essa experiência de semestre letivo remoto. Os resultados dessa avaliação também embasaram
a decisão do CONSUNI de aprovar a realização de um semestre especial para 2021.
Como pode-se observar, quatro importantes ações de gestão foram mobilizadas na
UFBA em 2020 com base num processo de levantamento de informações e dados realizados e
que envolveram diferentes instancias da UFBA na sua organização e mobilizou a participação
de toda a comunidade universitária. A CPA acredita que sem o desencadeamento desses processos avaliativos que captaram informações relevantes não se teria condições de promover
uma gestão universitária que fosse eficaz para a proteção de todos e todas.

O PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS METAS DO PDI
O processo de monitoramento e acompanhamento da evolução do quadro de metas
globais proposto no PDI tem 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.
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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.
Com a suspensão das atividades da Universidade logo no início do semestre letivo e o
prolongamento das medidas restritivas e o agravamento graduação da situação de saúde do país,
o monitoramento do PDI foi suspenso temporariamente e a Universidade passou a realizar
atividades emergenciais, para enfrentamento da situação, atividades estas não previstas no seu
PDI, mas consideradas essenciais para a retomada das atividades administrativas e acadêmicas
no contexto da pandemia.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA
Na UFBA, as ações relacionadas à infraestrutura dos 350.000 m2 de sua extensão e suas
164 eficações são direcionadas pela Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura
(SUMAI), que, no contexto pandêmico, manteve o cuidado das áreas comuns e áreas verdes da
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universidade, respeitando os protocolos de segurança. Assim, foram mantidas as ações de limpeza urbana, atuação no controle de vetores transmissores de doenças e gerenciamento de resíduos sólidos. Aliada às necessidades de isolamento social impostas pela pandemia, a drástica
redução no quadro de pessoal, devido às contenções orçamentárias impostas à instituição, também comprometeu, em certo nível, o andamento dos serviços de limpeza externa e manutenção
e conservação das áreas verdes.
No ano de 2020, foram realizados um total de 343.184,05 m² de roçagem mecanizada
distribuída em 76.776,91 m² de gramados e forrações e 26.6407,14 m² de vegetação densa.
Além disso, foram realizadas 636 podas e supressões de árvores nos campi da UFBA e, para
cada supressão de árvores, conseguimos manter o replantio de outras cinco. A promoção de
educação ambiental necessitou ocorrer exclusivamente através das redes sociais e canais de
comunicação institucionais, organizando e realizando grandes eventos virtuais.
Em função das diversas casas e enxames de abelhas e vespas se instalarem junto a áreas
de grande concentração de pessoas, foram realizadas vistorias para monitoramento e controle
desses insetos. Em 2020, foram removidas 23 colônias de abelhas/vespas e, na medida do possível, estas colônias foram translocadas para áreas onde não havia circulação de pessoas. Também foi mantido o monitoramento da população de cães e gatos, sendo contabilizados 14 novos
casos de abandonos de animais domésticos nas áreas da universidade.
No contexto de pandemia, a parceria entre a UFBA e o Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ) do município de Salvador foi mantida durante o ano de 2020, visando conter os focos
de proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da Dengue, Chikungunya e Zika nos campi
da UFBA. As áreas da universidade foram monitoradas com periodicidade quinzenal. 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. As vistorias para identifica-

ção de possíveis criadouros no entorno das unidades e nas obras inacabadas do Campus Ondina,
foram prioridade para a limpeza e eliminação dos criadouros nessas áreas verdes.
Em 2020, o Programa Recicle UFBA contou com o total de 62 unidades universitárias
participantes, o que corresponde a mais de 90% da universidade. A partir do final do mês de
janeiro/2020, houve o recolhimento temporário do material pela própria cooperativa de catadores que recebe a doação do material, diretamente nos prédios em que fosse possível o acesso
com um caminhão de grande porte. Ao longo do ano, foram doadas 5,8 toneladas de materiais
recicláveis para cooperativas de catadores da cidade.
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Nesse ano, a substituição de lâmpadas queimadas por novas continuou como umas das
ações do serviço de manutenção predial da UFBA. Foi registrado um total de 630 lâmpadas
encaminhadas para guarda e posterior envio à reciclagem. A coleta e reciclagem de pilhas e
baterias foi reduzida em 2020 por conta de a geração de resíduos desse tipo de material ter sido
bem menor com o contexto de isolamento social. Dessa forma, 31 kg de pilhas/baterias foram
recolhidos nos pontos de entrega voluntária e esse quantitativo permanece armazenado à espera
do atingimento do peso mínimo de 300 kg para envio à reciclagem, de forma gratuita, através
da logística reversa. A coleta e reciclagem de cartuchos e toners também foi reduzida por conta
de a maior parte do trabalho na universidade ter sido direcionado para o home office. Sendo
assim, não houve geração significativa desse tipo de resíduo na UFBA, sendo recolhidas apenas
19 unidades de toners. A coleta e reciclagem de óleo vegetal residual também foi bem reduzida
(31 kg) por conta das cantinas estarem fechadas.
As ações de melhoria de eficiência energética que haviam sido planejadas foram adiadas
devido ao contexto de pandemia. Apenas dois projetos foram iniciados: a implantação de usinas
fotovoltaicas nos telhados de diversas Unidades do Campus Ondina e o projeto da companhia
de energia elétrica da cidade, Coelba, para substituição de lâmpadas fluorescentes por LED em
todas as Unidades da Universidade visando economia de energia.

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 (SIBI) UFBA é responsável pela
coordenação sistêmica das atividades fins e administrativas das unidades de informação. O SIBI
conta com 23 bibliotecas, com um total de 289.034 tíulos (todos os tipos de materiais). Em
2020, contabilizou-se 116.710 usuários ativos e a realização de 58.129 empréstimos. O
repositório institucional possui 37 comunidades, 14.276 usuários, publicou 29.408 itens e
obteve 1.837.560 acessos online. Em relação aos periódicos, o SIBI contou em 2020 com 62
periódicos hospedados, 17.622 edições/itens publicados e 126.974 usuários cadastrados.
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Destaca-se o protagonismo da comunicação e marketing realizado pelo SIBI no ano de
2020, em que em seus meios de divulgação (Facebook, Instagram, Youtube e Sites
institucionais) publicou 1.229 comunicações e tem 3.837 inscritos/seguidores.
Descata-se abaixo as ações desempenhadas pelo SIBI/UFBA em 2020:
•
Ações de controle de qualidade do Sistema Pergamum;
•
Ajuste dos metadados dos Ebooks da Springer;
•
Atualização de normas e procedimentos de catalogação;
•
Treinamentos para registros de materiais no Sistema Pergamum;
•
Continuidade do mutirão de processamento técnico do passivo de livros da
Biblioteca de Belas Artes;
•
Participação no Projeto Registros de Informações (apresentação de trabalhos,
mediação de atividades e apoio técnico);
•
Apoio nas Redes Sociais (elaboração de conteúdos e divulgação dos produtos e
serviços do SIBI e da UFBA);
•
Elaboração de fichas catalográficas;
•
Realização do Seminário SIBI Mostra a Sua Cara: realizados nos dias 29 e 30 de
junho de 2020;
•
Projeto Registros de Informação: lives semanais, realizadas às quartas-feiras, a
partir do dia 29 de julho até o dia 16 de dezembro, totalizando 22 palestras;
•
Minicurso "Construindo Redes Sociais: Princípios e Práticas", realizado no
ambiente Moodle UFBA, com aulas gravadas, acessíveis a qualquer tempo, e encontros
virtuais, agendados com os cursistas. O minicurso teve início em 13 de setembro de
2020;
•
Identificação/definição das atividades a serem mantidas pelo Sistema de
Bibliotecas-SIBI, durante o período de distanciamento social;
•
Prospecção de meios de comunicação e soluções tecnológicas para a manutenção
do funcionamento das principais atividades do SIBI;
•
Realização de testes de conectividade de ferramentas de webconferências e
transmissão de vídeos;
•
Participação e divulgação de ações da UFBA na quarentena por meio do portal
UFBA em Movimento;
•
Aquisição de 613 E-books, junto as empresas de bancos de dados em
informações EBSCO e CENGAGE, totalizando um investimento de R$ 236.887,01
(duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e um centavo);
•
Aquisição de 15 Computadores e 6 Notebooks.
Devido à pandemia Covid-19, o SIBI não esteve com as bibliotecas abertas por mais de
10 meses no ano de 2020, porém todas as demandas que chegaram por publicações,
normalizações e informações em geral, foram atendidas de forma online, a partir do
desenvolvimento de trabalho remoto. Nas plataformas digitais foram disponibilizados um
número significativo de materiais bibliográficos para atender as demandas do Semestre Letivo
Suplementar (SLS) 2020, como livros, artigos, teses e dissertações, bem como, foram
desenvolvidos vários outros projetos em paralelo para compor as atividades remotas, capitando
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também o corpo administrativo, dentre os quais destaca-se o “Registros de informações” que
explorou dentre vários temas as áreas de biblioteconomia, inovação e ciência da informação.

Sistema Universitário de Museus
Este tópico sobre os Museus UFBA foi suprimido deste relatório por inviabilidade de
mensuração diante do contexto pandêmico.

Sistema Universitário de Editoração
O Sistema Editorial Universitário, representado pela Editora da UFBA (Edufba), realiza
tanto a publicação de trabalhos originais, quanto a reedição de obras clássicas com o objetivo
de promover e difundir as produções acadêmicas da Universidade. Algumas dessas produções
foram 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, teve o intuito de atender às demandas das comunidades acadêmica e
científica da Universidade.
Neste 2020, ano do seu 27º aniversário, a Edufba destacou-se no cenário nacional ao
ficar em 1º lugar no 6º Prêmio Abeu - 2020, na categoria Ciências Humanas, com a obra: “Breve
história da vida e morte de Anísio Teixeira”. Internacionalmente, o destaque veio por meio do
livro Diálogos com Fellini, que foi a única obra estrangeira incluída no Fellini 100. O livro, dos
organizadores Cássia Lopes e Paulo Henrique Alcântara, ganhou uma resenha no site italiano
Re-Movies. O texto, assinado por Andrea Lilli, saiu sob o título “Dialoghi brasiliani con
Fellini”.
A missão da Edufba em 2020 manteve-se em gerar 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 e
festivais (porém em formato virtual, por conta da pandemia do novo coronavírus).
A Editora divulgou o resultado do Edital Suzana Alice Cardoso, do Programa de Edição
de Livros. As(os) autoras(es) puderam inscrever originais em três categorias: “livro impresso”
recebeu 71 inscrições; “livro eletrônico”, três; e “livro para a Coleção Dramaturgia” teve três
inscrições também. Ao todo, foram selecionadas 33 obras aprovadas para publicação.
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Além das publicações oriundas dos editais, a Edufba ainda conta com um remanescente
de livros provenientes da demanda espontânea para publicação, sendo: 32 originais
recomendados para publicação, 44 recomendados com sugestões, 23 não recomendados, 10
livros ad referendum e 4 em outras situações. Em 2020, 109 livros digitais foram
disponibilizados no site do Repositório. Atualmente, 29.384 documentos estão disponíveis para
download gratuito no RI (1.378 documentos a mais que em 2018), alcançando uma média de
5.020 acessos diários.
Diante da necessidade de isolamento social, a Editora se adaptou à nova realidade e, em
julho de 202, realizou o seu primeiro lançamento coletivo de livros no formato virtual. Assim,
em 2020, a Edufba promoveu cinco Festivais, por meio do seu canal no YouTube, lançando,
no total, 48 livros. Em 2020, a Editora publicou um total de 135 títulos, o que configura um
crescimento em relação às publicações do ano anterior (130). Mais uma vez, “Pele negra,
máscaras brancas” foi elencado como o livro mais vendido do ano e “Adoção do partido na
arquitetura” ficou em segundo lugar. O terceiro livro mais vendido foi “Famílias inter-raciais”.
Nesse cenário de pandemia, a Editora da UFBA, se inseriu mais fortemente no mercado
e-commerce como uma forma de ampliar a difusão do conhecimento que sai da Universidade
para o mundo por meio de suas publicações. Essa inserção proporcionou a venda de 1.458 livros
na Estante Virtual, 2.851 livros na Livraria 30Porcento e 1.491 livros vendidos na Amazon.
Além das plataformas mencionadas, no final do ano, foram iniciadas as vendas também por
meio do WhatsApp, mostrando também bons resultados de vendas (51 livros).
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma instituição de educação superior tem como função social primaz zelar pela
qualidade da formação que ofoerece, em especial as instituições que são públicas e que estão
inseridas numa região historicamente com tantas dificuldades socioeconômicas como a do
Nordeste. A Universidade Federal da Bahia completou em 2020 setenta e quatro anos de
inserção no estado e permanente luta contra essas e tantas outras dificuldades, de ordem
cultural, artísitica e fomento à ciência e tecnologia. Utiliza o seu porte e importância estratégica

para manter firme sua proposta de formação com qualidade, contudo, o forte contingenciamento
financeiro imposto à Universidade, aliado ao momento vivenciado no país e no mundo da
Pandemia Covid-19 teve impactos consideráveis no funcionamento da universidade.
Em 2020, com os efeitos da pandemia, o monitoramento do PDI foi momentaneamente
suspenso e metas não previstas tiveram que ser implantadas emergencialmente, para
enfrentamento da situação gerada pelo isolamento social e suspensão das atividades da
Universidade. O conjunto de pesquisas e avaliações realizadas, conforme descrito neste
relatório e disponibilizadas na página da CPA, foi de fundamental importância para que a
UFBA retomasse com segurança o seu trabalho no campo da pesquisa, do ensino e da extensão,
com o apoio administrativo, tecnológico, logístico de manutenção e limpeza tão necessários
para o cumprimento da nossa missão.
Como indicado no Relatório de 2019, mesmo com o monitoramento do PDI, que se
constituiu num grande avanço da qualidade da avaliação e da sua institucionalização, a CPA
tem entende de que os procedimentos de avaliação atuais não são suficientes para retratar com
precisão a realidade da UFBA, com foco na melhoria organizacional. Ainda temos como
desafios a incorporação de uma estratégia mais ampla de autoavaliação dos professores, assim
como uma avaliação mais específica dos cursos de Graduação e Pós-Graduação e envolvimento

dos servidores técnico-administrativos no processo. O próprio Sistema de Avaliação – SIAV –
em atividade, já apresenta sérias limitações e, por isto, pelo sistema de avaliação SIGA-A, que
gradualmente substituirá o atual sistema de gerenciamento acadêmico - SIAC. Em 2020 o
processo de substituição dos sistemas, embora ja em fase avançada, foi interrompido. Apesar
disso, conseguimos implantar o processo de auto-avaliação dos programas de pós-graduação e
retomar a pesquisa de acompanhamento do egresso da pós-graduação, prevista para o primeiro
semestre de 2021.
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