UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

2014

2
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2014 – Comissão Própria de Avaliação

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Reitor
João Carlos Salles Pires da Silva
Vice-reitor
Paulo César Miguez de Oliveira
Pró-Reitor de Ensino de Graduação
Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação
Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e
Inovação
Pró-Reitor de Extensão Uni versitária
Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento
Pró-Reitor de Administração
Pró-Reitor de Desenvolvimento de Pessoas
Pró-Reitor de Ações Afirmativas e
Assistência Estudantil

Penildon Silva Filho
Olival Freire Júnior

Superintendência de Administração Acadêmica
Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento
Institucional
Superintendência de Tecnologia da Informação
Superintendência de Educação à Distância
Superintendência do Meio Ambiente e
Infraestrutura

Nanci Rita Vieira Vieira

Sistema Universitário de Bibliotecas
Sistema Universitário de Saúde
Sistema Universitário de Museus:
Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE
Museu de Arte Sacra - MAS
Museu Afro-Brasileiro
Galeria Cañizares (Escola de Belas Artes)
Sistema Universitário Editoria
Assessoria para Assuntos Internacionais
Assessoria de Comunicação Institucional

Olival Freire Júnior
Fabiana Dultra Britto
Eduardo L Andrade Motta
José Murilo P O Baptista
Rosilda Arruda Ferreira
Cássia Virginia B Maciel

Antônio Virgílio B Bastos
Luiz Claudio de A. Mendonça
Paulo de Arruda Penteado Filho
Fábio Macedo Velame

Roberto J. Meyer Nascimento
Carlos Alberto Caroso Soares
Francisco de A. P. Guimarães
Marcelo N. Bernardo da Cunha
Márcia de A. Magno Baptista
Flávia M. Garcia Rosa
Roberto Fernandes S Andrade
Marco Antônio O. de Queiroz

3
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2014 – Comissão Própria de Avaliação

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
Presidente

Jorge Luiz L. de Sales Ribeiro

Especialistas em avaliação

Inacilma Rita Silva Andrade
Sheizi Calheira de Freitas

Representante do Corpo Docente

Uilma Rodrigues de M Amazonas

Representantes do Corpo Técnico-Administrativo

Jeilson Barreto Andrade

Representante da Sociedade Civil

Silvio José Oliveira Soglia

PERÍODO DE MANDATO DA CPA:
Abril de 2013 a abril de 2015
ATO DE DESIGNAÇÃO DA CPA:
Portaria Nº058/2013, publicada em 21/03/2013
APOIO TÉCNICO
Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional – SUDAP/UFBA

ELABORAÇÃO
Coordenação Própria de Avaliação – CPA/UFBA

Coordenação
Prof. Dr. Jorge Luiz Lôrdelo de Sales Ribeiro
Profa. MsC Inacilma Rita Silva Andrade

Equipe Técnica
Doralice Marques de Araújo Cerqueira
Izabel Cristina Silva Xavier
Júlio Leonardo Alves Barbalho Santos
Maria da Glória Jordão de Oliveira
Rosangela Ribeiro

4
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2014 – Comissão Própria de Avaliação

Lista de Quadros

Quadro 1

Quantidade de Cursos, Professores, Alunos e Servidores Técnicoadminstrativos da UFBA.

Quadro 2

Evolução do CPC dos cursos de graduação da UFBA, avaliados entre
2011 e 2013

09

25

Quadro 3

Distribuição do conceito ENADE dos cursos da UFBA, 2006-2013

27

Quadro 4

Evolução do número de cursos de Pós-graduação stricto sensu na UFBA

30

Quadro 5

Evolução de número de vagas oferecidas nos cursos PG da UFBA

30

Quadro 6

Evolução de número de alunos matriculados oferecidas nos cursos PG da
UFBA, 2012-2014

Quadro 7

Evolução do número de bolsas CPAES, Demanda social na UFBA

Quadro 8

Número de professores do quadro permanente da UFBA por titulação e
regime de trabalho em 2013

Quadro 9

Número de professores do quadro permanente da UFBA por titulação e
regime de trabalho em 2014

Quadro 10

Número de professores substitutos e temporários da UFBA por titulação e
regime de trabalho em 2014

Quadro 11

Número de Trabalhadores Técnico-administrativos da UFBA por
escolaridade em 2014.

31
32
47

48

49

49

Quadro 12

Força de trabalho da UFBA em 2014

50

Quadro 13

Comparação dos resultados obtidos em 2013 e 2014– infraestrutura TIC

59

Quadro 14

Produção EDUFBA 2014

65

Quadro 15

SIBI/UFBA em números, 2014

70

5
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2014 – Comissão Própria de Avaliação

Lista de Gráficos

Gráfico 1

Evolução do CPC dos cursos da UFBA, 2006-2013

26

Gráfico 2

Participação dos alunos na avaliação VIAV 2014.2

29

Gráfico 3

Resultados agrupados da avaliação UFBA, 2014.2

29

Lista de Tabelas

Tabela 01

Total de alunos matriculados

19

Tabela 02

Número de alunos SIAV

28

Tabela 03

Evolução do número de bolsas do CNPq na UFBA 2012-2014

36

Tabela 04

Produção científica da UFBA, 2012-2014

37

Tabela 05

Número de trabalhos publicados na Web of Science, 2012-2014

37

Tabela 06

Sumários dos apoios em outros editais e programas PROPCI

38

Tabela 07

Ações de internacionalização da UFBA

38

Tabela 08

Evolução do número de trabalhos publicados em periódicos e
indexados no Web of Science

73

6
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2014 – Comissão Própria de Avaliação

APRESENTAÇÃO

Este Relatório tem por objetivo apresentar os resultados da auto avaliação
institucional. Reúne as atividades realizadas no período 2013/2014 na
Universidade Federal da Bahia, em conformidade com o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei 10.861 de 14
de abril de 2004.
A avaliação institucional deve ser elaborada anualmente, conforme Portaria
Normativa Nº 40, de 12 de dezembro de 20 07 (consolidada e publicada em 29
de dezembro de 2010). Assim, o primeiro relatório parcial da UFBA foi
depositado no E-MEC em março de 2012, e o ciclo avaliativo se completará
em 2016, coincidindo com o período quinquenal do nosso Plano de
Desenvolvimento Institucional -PDI. No entanto, em outubro de 2014, através
da Nota Técnica nº 065, o INEP/DAES/CONAES decidiram estabelecer o
prazo de três anos para completar o ciclo de avaliação, contado a partir de
2015. Deste modo, o relatório de 2014 deverá encerrar o ciclo de avaliação,
independentemente do período em que este se iniciou. Surpreendidos com esta
decisão, este relatório apresenta a avaliação do per íodo 2014, buscando fazer
algumas referências aos anos anteriores (2012 e 2013), ao tempo em que
reorganiza os procedimentos e ajusta os prazos para iniciar um novo ciclo de
avaliação em 2015, cumprindo assim, as novas regras estabelecidas na Not a
Técnica 065.
Este documento está dividido em cinco partes, seguindo o modelo proposto
pela CONAES/DAES/INEP (2014 ): a introdução, que caracteriza e
contextualiza a Instituição; a metodologia, que descreve o processo de auto
avaliação na UFBA; o desenvolvimento, que apresenta as principais
atividades realizadas em 2013/2014, e os resultados obtidos com base nas
dimensões estabelecidas pelo SINAES (2004), e organizados por eixos,
conforme Nota Técnica nº 14/2014; e análise dos dados que avalia as metas
estabelecidas no PDI 2012 -2016, os resultados obtidos através dos
indicadores de desempenho criados para este fim; e, finalmente, as
considerações finais . Os estudos e documentos específicos sobre a
Universidade são apresentados em anexos.

Comissão Própria de Avaliação.
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1. INTRODUÇAO

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
CÓDIGO: 0678
CARACTERIZAÇÃO: Instituição Pública Federal – Universidade
ESTADO: Bahia
MUNICÍPIO: Salvador

A Universidade Federal da Bahia, criada em 1946, incorporou cursos já existentes
isoladamente, alguns criados no século IXX, e foi, ao longo do tempo, criando novas
Unidades de Ensino, implantando novos cursos e ampliando a oferta de vagas. Mais
recentemente, aproveitando a ação governamental que resultou no PROUNI, a UFBA ampliou
não somente a oferta de vagas, como ampliou as suas instalações físicas e implantou novos
polos no Estado da Bahia. Ainda em decorrência deste impulso no desenvolvimento
institucional, a UFBA desmembrou a Faculdade de Agronomia, situada no Recôncavo baiano,
que deu origem à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia -UFRB e implantou mais dois
polos de educação superior: um em Barreiras, no Oeste baiano, que deu origem à atual
Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB e o outro em Vitória da Conquista, na região
Sudoeste do Estado. Atualmente a Universidade Federal da Bahia funciona em quatro campi
universitários, três deles situados em Salvador (Campus de Ondina, Canela e São Lázaro) e
um em Vitória da Conquista (Campus Anísio Teixeira). No total, são com cerca de 40.000
alunos (graduação e pós-graduação), 2.400 professores e 3.197 servidores técnicoadministrativos, conforme quadro 1 apresentado a seguir.
É interessante destacar, de início, que a criação e posterior desmembramento de campi
no interior do Estado em novas universidades, pode gerar algum impacto nos indicadores de
desempenho da Universidade no período.

Cursos existentes em um ano, por exemplo,

deixaram de existir no ano seguinte, por força da criação da nova Universidade. As séries
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históricas de vários dados de desempenho da Universidade terão que ser analisadas à luz
dessas transformações em curso.
Quadro 1 – Quantidade de Cursos, Professores, Alunos e Servidores Técnico-adminstrativos da
UFBA.

Cursos de
Graduação
112

Cursos de
Pósgraduação

Professores

192

Professores
substitutos e
temporários

2.425

180

Alunos
Grad.
33.254
PG. 5.072

Servidores
Técnicoadministrativos
3.197

Fonte: UFBA em Números, 2014.

Durante muito tempo a UFBA foi única universidade pública federal no Estado da
Bahia. Hoje, o Estado conta com um total de seis universidades – UNIVASF, UFRB, UFSB,
UFOB e UFBA, além dos Institutos Federais de Educação Superior – IFBaiano e o IFBA.
Este cenário ampliou e diversificou enormemente a oferta de vagas para o ensino superior no
nosso Estado, o que provoca a necessidade de redefinir as metas, objetivos e estratégias
institucionais no médio e longo prazos.
A avaliação interna, ou autoavaliação na Universidade Federal da Bahia é executada
pela Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional – SUPAD, órgão criado
em 2013, desonerando a Comissão Própria de Avaliação – CPA do trabalho de execução de
um processo tão extenso numa Universidade com as dimensões da UFBA. A CPA, eleita para
um período de dois anos, iniciou a sua gestão em abril de 2013, com a seguinte composição:
1.2 - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

JORGE LUIZ LÔRDELO DE SALES RIBEIRO
Presidente
INACILMA RITA SILVA ANDRADE
SHEIZI CALHEIRA DE FREITAS
Especialistas em avaliação
UILMA RODRIGUES DE MATOS AMAZONAS
Representante do Corpo Docente
JEILSON BARRETO ANDRADE
Representantes do Corpo Técnico-Administrativo
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SILVIO JOSÉ OLIVEIRA SOGLIA
Representante da Sociedade Civil
Representante do corpo discente*
* Cabe ao Diretório Central dos Estudantes – DCE, a indicação do representante estudantil.
Inúmeras solicitações foram feitas neste sentido, tanto através da Reitoria da UFBA, como
diretamente pelo próprio presidente da CPA, sem sucesso. Até o momento, não houve
indicação do representante estudantil.

1.3 PERÍODO DE MANDATO DA CPA:
Abril de 2013 a abril de 2015

ATO DE DESIGNAÇÃO DA CPA:
Portaria Nº140/2005, publicada em 04/04/2005

APOIO TÉCNICO
Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional – SUDAP/UFBA

2. METODOLOGIA

A avaliação institucional na UFBA é realizada anualmente a partir de alguns
indicadores criados especificamente para a avaliação interna. Além disso, adotamos outros
indicadores utilizados pelo TCU e outros, ainda, pelo INEP no ENADE. Os dados, coletados
em função desses indicadores, são obtidos através de consulta direta às fontes, aos relatórios
anuais das Unidades de Ensino, aos relatórios das Pró-reitorias, das Superintendências e dos
Sistemas Universitários. Os dados disponibilizados nos relatórios do ENADE e nos relatórios
de avaliação externa são considerados e utilizados como fonte secundária. Para a avaliação do
docente pelo discente, a UFBA dispõe de um sistema próprio – www.siav.ufba.br, que
permite avaliar o desempenho dos professores em cada componente curricular num
determinado semestre letivo. O sistema é disponibilizado na época da matrícula para todos os
alunos da UFBA avaliarem o período letivo imediatamente anterior. Portanto, trata-se de uma
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pesquisa censitária, semestral e, após o período determinado para a avaliação, o sistema
disponibiliza automaticamente relatórios para os docentes, individualmente, de modo que
cada docente tem acesso aos resultados das avaliações das turmas que ensinou no respectivo
período. Os chefes de Departamentos têm acesso aos resultados das avaliações de todas as
turmas vinculadas ao seu Departamento. Os Diretores de Unidades têm acesso aos resultados
das avaliações de todos os Departamentos vinculados à sua Unidade de Ensino. O Reitor, Próreitor de Graduação, Superintendente de Avaliação e Desenvolvimento e Presidente da CPA
têm acesso aos resultados de todas as Unidades de Ensino da Universidade. Todos os
relatórios podem ser apresentados de duas formas: individualmente (professor por professor),
ou agrupado, exceto os relatórios do próprio docente que será sempre individual. O processo
de avaliação dos cursos está em fase de reestruturação, dentro de um modelo que vem sendo
discutido em várias instâncias da Universidade. Em linhas gerais, o novo modelo
contemplará, ao lado da avaliação docente pelo discente, a avaliação dos docentes sobre o
curso e os alunos e a avaliação da coordenação dos cursos. A avaliação insere-se em um
projeto de acompanhar longitudinalmente o aluno em todo o percurso da sua formação até o
seu ingresso no mercado de trabalho, gerando insumos mais complexos e amplos sobre várias
dimensões do processo de formação que deverão embasar políticas e práticas mais específicas
de gestão do ensino na Instituição.
A avaliação dos aspectos relacionados às dez dimensões do SINAES é feita
anualmente, com base nas informações prestadas por cada Pró-reitoria e analisado à luz de
indicadores de desempenho criados especialmente para este fim. A CPA/SUPAD
estabeleceram três categorias de indicadores para a avaliação da UFBA, baseado na proposta
de Schwartzman (1994):
I – INDICADORES SIMPLES
Definição: são indicadores que expressam a capacidade instalada, o tamanho e a
complexidade da instituição. Estes indicadores são importantes para a compreensão do
funcionamento da IES, os desafios da gestão e as estratégias utilizadas pera gerir a IES.
II – INDICADORES DE DESEMPENHO
Definição: são indicadores que expressam a eficiência e a eficácia dos processos. Partem de
um padrão pré-estabelecido, em relação ao qual a avaliação se organiza. São, muitas vezes,
indicadores complexos, que envolvem insumos difíceis de se levantar e, mais ainda, envolvem
a compreensão do que é eficiência e eficácia no ensino superior.
III- INDICADORES GERAIS
Definição: são indicadores baseados em opiniões e juízos de valor de pessoas ou entidades
externas à IES.
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Os resultados são comparados com períodos anteriores, mensurados (aqueles que são
passíveis de mensuração), e estimados em função das metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI. Além disso, os resultados podem ser elaborados de
forma a permitir comparação entre os Cursos da própria Universidade, e entre o desempenho
de outras universidades organizadas de forma semelhante à UFBA.
Alguns aspectos são avaliados através de estudos específicos. A UFBA em 2011
destinou um milhão de reais para financiamento de estudos sobre a Universidade. Estes
editais, que se repetem anualmente, conforme apresentados em anexo, selecionaram nos três
últimos anos, cerca de 60 projetos sobre diversos aspectos da vida universitária. Alguns
desses estudos foram apresentados em relatórios da CPA de anos anteriores. Além disto,
outros estudos específicos subsidiaram a avaliação institucional, a exemplo da imagem
institucional, pesquisa realizada pela Empresa Júnior de Psicologia e apresentada nos
relatórios da CPA de 2011 e 2012.
O apoio para a realização de tais estudos prende-se ao objetivo de engajar parte da
comunidade acadêmica nos esforços de auto-avaliação. Tais estudos, alguns poucos
concluídos e outros em andamento, deverão se objeto de seminários específicos de forma a
disseminar os resultados e ensejar a necessária reflexão pela Universidade.
Adicionalmente também vale destacar que a criação do Programa Estudos
Interdisciplinares Sobre a Universidade , em nível de Mestrado, pelo IHAC já começou a
gerar um conjunto de dissertações defendidas que analisam importantes questões da
Universidade, em especial, da própria UFBA. A área de avaliação institucional tem que se
capacitar para se apropriar do resultados das pesquisas conduzidas de modo a fazer com que
os seus resultados gerem impactos nas ações da própria Universidade.
Em síntese, é importante assinalar que a estratégia de auto avaliação adotada se pauta
pela busca de indicadores de desempenho que não sejam calcados apenas em percepções e
julgamentos dos atores (alunos, docentes, funcionários). Procura-se ir além, identificando
resultados institucionais específicos que mostrem avanços, paradas ou recuos na sua trajetória.
Tal estratégia coloca um enorme desafio – a obtenção de dados confiáveis e auditáveis que
possam embasar os diferentes indicadores previstos na matriz de indicadores construída e
aprovada pela CPA. Para implementar tal estratégia muitos avanços há que se perseguir em
termos de sistemas de informação capazes de gerar dados sobre as diferentes dimensões da
vida universitária, em diferentes níveis de acessibilidade para gestores e avaliadores. Há um
enorme percurso a percorrer para que tal realidade se concretize na Universidade, ainda
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prisioneira de sistemas parciais, com pouca comunicabilidade entre si e baixa ou nula
interatividade com a gestão.

3. ATIVIDADES REALIZADAS, AGRUPADAS NOS EIXOS E DIMENSÕES DE
ANÁLISE

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O processo de autoavaliação da UFBA, pautado na Lei 10.861, analisa dados
referentes a doze dimensões, quais sejam: as dez dimensões propostas pelo SINAES, mais
uma criada para atender às necessidades específicas da Universidade, os Sistemas
Universitários – de Saúde, Bibliotecas, Editoração e Museus.
Como foi discutido em relatórios anteriores (2010, 2011, 2012 e 2013), a CPA nestes
três primeiros anos investiu esforços em avaliações pontuais, subsidiando diversas ações de
desenvolvimento institucional promovidas com a finalidade de modernizar e adequar a gestão
da Universidade aos novos desafios impostos pelo seu rápido crescimento, resultado das
políticas de inclusão, democratização do acesso e expansão de vagas. Assim, urgida por esta
necessidade, a CPA voltou-se para avaliações pontuais, especialmente ao nível das Próreitorias.
A partir de 2013, com a criação da Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento
Institucional – SUPAD iniciou-se uma série de procedimentos que permita a avaliação plena
das onze dimensões propostas para a autoavaliação institucional da UFBA. Contudo, três
providências adotadas podem ser destacadas para demonstrar o tipo de esforço empreendido
pala CPA e pela SUPAD:
a) A primeira providência foi a elaboração de planos de trabalho para o biênio,
detalhando as ações prioritárias e indicando as estratégias a serem adotadas, prazos e
estabelecendo planos de trabalhos para orientar a execução do trabalho, conforme descrito a
seguir:
Plano de trabalho da CPA para 2013 – 2015
Ao iniciar o biênio 2013-2015, com nova Comissão Própria de Avaliação constituída,
a CPA/UFBA elaborou um plano de trabalho a ser apreciado e aprovado na primeira reunião,
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marcada para 13 de maio de 2013, retomando as recomendações apontadas pela Comissão
anterior e apresentadas no Seminário de Avaliação realizado em 11 de janeiro de 2013, numa
ação conjunta do Gabinete da Reitoria, PROGRAD, PROPLAN e CPA.
O plano de trabalho parte dos objetivos maiores e centrais da Comissão Própria de
Avaliação, descrição das suas metas para o biênio e detalhamento das ações previstas com os
seus respectivos planos de ação, destacando as ações que deverão ser implementadas no curto
prazo e aquelas que deverão ser construídas conjuntamente ao longo do tempo.

1. Objetivos e Metas
I. Colaborar com a elaboração dos protocolos de compromissos de cinco cursos de graduação
a serem encaminhados ao mec nos próximos 30 dias.
a) Aprovação dos protocolos de compromissos dos cinco cursos (Matemática, Física,
Química, Biologia e Geografia) e acompanhamento das ações propostas.
II. Identificar os cursos de graduação com baixo desempenho no enade e cpc.
a) Fazer um diagnóstico dos problemas e dificuldades enfrentadas pelo curso.
b) Elaborar plano de correção/reversão dos problemas.
c) Fazer um levantamento dos cursos que passarão pelo processo de reconhecimento e
identificar formas de apoio.
III. Implantar o processo de autoavaliação dos cursos de graduação.
a) Mapear as experiências de autoavaliação existentes na Universidade e identificar suas
contribuições para a melhoria dos cursos.
b) Utilizar os insumos gerados pela avaliação externa (INEP/SINAES/ENADE), oferecendo
um diagnóstico curso a curso, a partir dos indicadores que geram o conceito do curso.
c) Utilizar os relatórios gerados pelo INEP sobre o desempenho de cada curso no ENADE,
aproveitando a riqueza de informações produzidas pela prova e pelo questionário dos alunos.
d) Propor um modelo de avaliação interna para os cursos de graduação da UFBA.
IV. Vincular o processo de autoavaliação a planos de melhoria dos cursos.
a) Definir modelo de relatórios e planejamento estratégico do curso.
b) Assessorar os cursos na elaboração do seu plano estratégico.
c) Diminuir em 50% o número de cursos de graduação com conceitos abaixo de 3 na
avaliação do INEP nos próximos ciclos avaliativos.
d) Aumentar em 50% o número de cursos com conceitos acima de 3 na avaliação do INEP.
V. Desenvolver uma cultura favorável à avaliação na universidade.
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a) Promover, juntamente com a TV UFBA e a Rádio UFBA, programas de esclarecimento
sobre o papel da avaliação no desenvolvimento institucional.
b) Intensificar a divulgação das ações da CPA ao longo do ano.
c) Promover debates sobre a avaliação com os coordenadores de curso e diretores de Unidade.
d) Promover seminários por área (ou por Unidade), para discutir os resultados da avaliação e
o impacto desses resultados sobre a Universidade.
VI. Promover a consolidação da avaliação institucional.
a) Visitas aos cursos, com prioridade para aqueles que devem construir seu plano de melhoria
a ser apresentado ao INEP e aqueles que estão com CPC mais baixos.
b) Construir e desenvolver uma rede mais extensa de atores responsáveis pela autoavaliação,
especialmente no nível das Unidades de Ensino.
c) Trabalhar sistematicamente em conjunto com o Procurador Institucional, PROGRAD e
PROPLAN.
d) Ampliar as ações articuladas com unidades gestoras centrais no sentido de transformar os
insumos da avaliação em projetos de melhoria da gestão e dos indicadores de
desempenho institucional.
VII. Divulgar os resultados da avaliação
a) Fazer um levantamento sistemático dos resultados das avaliações (CPA, ENADE, IGC
e Avaliações externas), dos diversos cursos da UFBA e divulgar para o próprio curso,
para a Universidade e ara a Assessoria de Comunicação.
b) O desenvolvimento do novo site da CPA como ferramenta importante, não só para difusão
dos resultados, como também para comunicação com a comunidade universitária.
c) Buscar apoio do pessoal da Comunicação para discutir as estratégias para divulgação dos
resultados das avaliações, de modo a alcançar a comunidade interna e externa à
Universidade.
d) Promover seminários de avaliação para divulgar os resultados e ampliar a participação dos
atores institucionais no processo de avaliação.
e) Promover discussões sobre avaliação através de visitas às Unidades “CPA Intinerante”.
Parte significativa das metas propostas no plano de trabalho da CPA foram executadas e
concluídas em 2014 outras, devido à sua complexidade, foram iniciadas, porém ainda não
podemos computar os resultados alcançados, cujas ações se estenderão para o ano de 20152016. Os resultados obtidos são relatados a seguir:
 Em relação aos cursos com protocolos abertos no MEC, A CPA aprovou os protocolos
de compromissos dos cinco cursos de graduação (Matemática, Física, Química,
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Biologia e Geografia), e acompanhou o desenvolvimento das ações previstas nos
planos de melhoria desses cursos.
 Levantamento dos cursos de graduação com baixo desempenho no ENADE/CPC.
 Levantamento dos cursos que passarão pelo processo de reconhecimento e renovação
de reconhecimento. Além disso, a PROGRAD criou um Núcleo de Acompanhamento,
com uma equipe capacitada para apoiar os coordenadores de colegiado de cursos e
ajudar na preparação dos cursos para receber as comissões externas de avaliação.
 Mapeamento dos processos de autoavaliação de cursos de graduação existentes na
Universidade, aproveitando essas experiências e integrando num sistema único para
toda a UFBA. A SUPAD elaborou proposta de um novo modelo de avaliação interna,
em substituição ao atual SIAV, discutiu a sua viabilidade técnica com a
Superintendência de Tecnologia da Informação – STI e apresentou a proposta aos
coordenadores de cursos de graduação. Primeiro em dois grandes seminários
realizados em 2013, que permitiu o aperfeiçoamento do sistema a partir da opiniões e
críticas apresentadas. Em 2014 nova rodada de discussão foi feita, desta vez
promovidas pela PROGRAD/SUPAD e CPA, envolvendo os coordenadores dos
cursos de graduação por área do conhecimento. Foram realizados quatro seminários
em Salvador e um em vitória da Conquista.
 Atualização/modificação do atual Sistema de Avaliação-SIAV para torna-lo mais
funcional, enquanto o novo sistema não for desenvolvido e colocado em operação.
Esta ação permitirá a continuidade do processo de autoavaliação dos cursos,
possibilitando, inclusive, maior agilidade no tratamento dos dados e na devolução dos
resultados.
 Elaboração de material para divulgação dos resultados da autoavaliação em cada
Unidade de Ensino, levando em consideração não somente os resultados obtidos
através do SIAV, como também os resultados obtidos nos relatórios produzidos pelas
comissões de avaliação externa e dos relatórios do ENADE.
 As visitas às Unidades de Ensino iniciadas no final de 2014 e continuadas em 2015,
visam dar consequências aos resultados das avaliações, elaborando planos de ação
para introduzir melhorias no curso. Embora este processo tenha sido iniciado no final
de 2014, não temos ainda tempo suficiente para aferir as consequências sobre os
escores dos cursos. Como as avaliações de cursos são trienais, esperamos ter uma
redução gradual de cursos com baixo desempenho nos próximos anos.

17
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2014 – Comissão Própria de Avaliação

 A criação pela PROGRAD de um Núcleo de Acompanhamento de Avaliação, como já
foi mencionado, tem repercutido positivamente nos cursos. A CPA, junto com a
equipe da PROGRAD tem recebido convites para participar de seminários e reuniões
com os alunos e os professores dos cursos para discutir avaliação. Portanto, podemos
perceber uma mudança de postura dos atores institucionais acerca dos processos de
avaliação institucional, que antes eram ignorados ou tratados com indiferença.
 Intensificação das ações da CPA tanto através da divulgação sistemática dos
resultados das avaliações através da home page, como nas visitas às Unidades de
Ensino. Além disso, uma campanha é feita anualmente para esclarecimentos acerca do
ENADE e para alertar os alunos quanto ao cumprimento dos prazos, e quanto à
necessidade de participação no exame com responsabilidade e comprometimento. Às
coordenações dos cursos têm se envolvido fortemente nesta ação, o que produz um
bom efeito sobre a construção de uma cultura positiva de avaliação na instituição.
 Aproximação com os Conselhos Superiores da Universidade para consolidar cada vez
mais as práticas de avaliação institucional no funcionamento da UFBA. Vale destacar
o apoio recebido pelo Conselho Acadêmico de Ensino – CAE, através do seu
Presidente, Prof. Arlindino Nogueira da Silva Neto, que esteve presente em todos os
seminários promovidos pela PROGRAD/SUPA/CPA para discutir avaliação dos
cursos de graduação.
 Integração dos trabalhos realizados pelo Setor de Registros, Procuradora Institucional,
Núcleo de Acompanhamento de Avaliação, Ouvidoria e STI, formando uma grande
equipe afinada e bem articulada para cuidar dos diversos aspectos envolvidos na
avaliação institucional.
 Buscar formas mais efetivas de divulgação dos resultados das avaliações para a
comunidade universitária. Sem descuidar da autonomia de cada Unidade de Ensino na
divulgação dos resultados e definição das ações corretivas que devam ser
implementadas. Entretanto, deveremos estabelecer uma forma de divulgação dos
resultados gerais da avaliação da Universidade, que seja mais eficaz do que a
exposição na home page da CPA. Na tentativa de encontrar modos mais eficazes de
divulgação, A CPA tem planejado para o início de 2015 a realização de seminários de
avaliação.
b) A segunda providência foi a elaboração da matriz de indicadores de desempenho, buscando
compatibilizar os indicadores de autoavaliação baseados as dimensões estabelecidas pelos
SINAES, com os indicadores utilizados para o TCU. Hoje trabalhamos com três tipos de
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indicadores, conforme foi apresentado na metodologia (item 2 deste relatório), indicadores
simples, indicadores de desempenho e indicadores gerais, e estamos gradualmente
aperfeiçoando e ampliando os indicadores de desempenho, que consideramos mais
importantes para a gestão acadêmica e administrativa da Universidade. Com o propósito de
envolver a comunidade universitária nesta discussão a SUPAD/CPA pretendem, formar
grupos de trabalho com especialistas em avaliação para discutir os indicadores de
desempenho da Universidade.
A partir destes indicadores, apresentados a seguir, foi possível estabelecer índices de
qualidade dos aspectos analisados, cujos resultados são apresentados no item 4.1 deste
relatório.
Indicadores:
 Índice de qualidade dos cursos de graduação.
 Índice de qualificação do corpo técnico administrativo.
 Índice em capacitação do corpo técnico administrativo.
 Investimento em capacitação pelo docente com afastamento para pós-graduação.
 Recursos financeiros investidos em apoio aos estudantes na condição de
vulnerabilidade social.
 Número de benefícios concedidos aos estudantes na condição de vulnerabilidade
social.
c) A terceira providência foi a elaboração de uma proposta de criação de um sistema de
avaliação para substituir o atual SIAV, que já foi descrito neste relatório.
Em função do tempo necessário para o desenvolvimento de um sistema com as
características propostas, a CPA decidiu pela reformulação do antigo sistema de avaliação –
SIAV, cujos resultados já não atendiam às demandas da UFBA. O SIAV é um sistema que
permite ao estudante avaliar o docente em cada componente curricular cursado num
determinado semestre, através de um questionário respondido on line. O questionário do
SIAV foi modificado para reduzir o número de questões e, assim, reduzir o tempo dispensado
pelos alunos para respondê-lo. Além disso, decidiu-se utilizar o SIAV para iniciar uma
campanha de sensibilização para chamar a atenção da comunidade acadêmica sobre a
importância da avaliação institucional. Uma ação provocando os coordenadores de cursos foi
deflagrada pela CPA, visando torná-lo o principal parceiro no processo de avaliação e
colocando-o na posição de interlocutor privilegiado junto aos alunos dos seus respectivos
cursos.
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O número de participantes na avaliação do docente pelo discente, através do SIAV,
chegou a níveis de inviabilizar a avaliação – cerca de 5% do total de alunos respondiam o
questionário. Com a redução das perguntas e o trabalho com os coordenadores de cursos, a
participação dos alunos no processo de avaliação vem aumentando. No primeiro semestre de
2013, primeira avaliação realizada após as ações da CPA, a participação dos alunos aumentou
para 48%. A participação do total de alunos da UFBA foi de 48,2%. Porém, este percentual
muda em cada curso, num intervalo que vai do maior percentual de participação, Curso de
Medicina Veterinária, 66,2%, ao menor, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública e
Gestão Social 33,9%.
Os dados sugerem uma relação direta entre a participação dos alunos e o grau de
envolvimento do Coordenador e do Corpo Docente do curso no processo de autoavaliação
institucional. De fato, à medida que se intensifica a relação entre a CPA/SUPAD/PROGRAD
com os Diretores de Unidade e, principalmente, Coordenadores de Colegiado, os índices de
participação se alteram positivamente. Na última avaliação do docente pelo discente, referente
a 2014.2, os índices de participação são apresentados na tabela 1.
Tabela 1. Total de alunos matriculados x total de participantes do SIAV no segundo semestre de 2014 – UFBA.

Total de alunos

Acessaram o sistema

Respondentes

33.254

23.756 (71,4%)

21.767 (65,4%)

Fonte: SIAV, UFBA 2014

A diferença entre o total de alunos que acessaram o sistema e o total de alunos que
responderam o questionário, 1.989 alunos acessaram o sistema e resolveram não responder o
questionário, o que corresponde a 6,0% do total de alunos matriculados no semestre 2014.2.
Este índice, se tomado como indicador de rejeição dos alunos ao processo de avaliação, seja
por falta de motivação ou discordância, é pequeno em relação ao total de alunos.
O avanço na participação dos alunos no processo de avaliação, sem qualquer medida
punitiva ou coercitiva, mostra que o caminho trilhado (revisão do instrumento e engajamento
dos coordenadores) é algo a ser buscado continuamente.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
1) MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
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A Universidade Federal da Bahia tem por missão produzir, socializar e aplicar o
conhecimento construído nos diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa e da
extensão, indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o desenvolvimento social,
econômico e cultural, em especial no estado da Bahia, e promover a formação de cidadãos
capazes de atuar na construção da equidade, da justiça social e da democracia e de
profissionais qualificados para o mundo do trabalho.
Durante o ano de 2011, foi constituída uma comissão para elaboração de um Plano de
Desenvolvimento Institucional para o período 2012-2016. O trabalho de elaboração do novo
PDI envolveu a participação de representantes da Administração Central UFBA, no nível das
Pró-reitorias de Planejamento e Administração (PROPLAD); Extensão (PROEXT; Ensino de
Graduação (PROGRAD); Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e de Desenvolvimento de
Pessoas (PRODEP). Traduzindo as ações que garantirão o cumprimento da missão
institucional da UFBA, o novo PDI relaciona os seguintes objetivos institucionais:
I- educar para a responsabilidade social e ambiental, contribuindo para o desenvolvimento
humano com ética, sustentabilidade e justiça;
II- gerar e propagar conhecimentos, saberes e práticas no campo das ciências, das artes, das
culturas e das tecnologias;
III- propiciar formação, educação continuada e habilitação nas diferentes áreas de
conhecimento e atuação, visando ao exercício de atividades profissionais e à participação no
desenvolvimento da sociedade;
IV- exercitar a excelência acadêmica, mediante o desenvolvimento das ciências, das artes e
das humanidades, fomentando o pensamento crítico-reflexivo nos diversos campos de saberes
e práticas;
V- promover a extensão universitária, visando à difusão de avanços, conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e artística e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
Instituição;
VI- contribuir para o processo de desenvolvimento local, regional, nacional e global,
realizando estudo sistemático de seus problemas e formando quadros científicos, artísticos e
técnicos de acordo com suas necessidades;
VII- promover a equidade na sociedade, combatendo todas as formas de intolerância e
discriminação decorrentes de diferenças sociais, raciais, étnicas, religiosas, de gênero e de
orientação sexual;
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VIII- fomentar a paz, a solidariedade e a aproximação entre nações, povos e culturas,
mediante cooperação internacional e de intercâmbio científico, artístico e tecnológico, com
especial foco nos países de língua oficial portuguesa e nos países latino-americanos;
IX- manter a Universidade aberta à participação da população, promovendo amplo e
diversificado intercâmbio com instituições, organizações e movimentos da sociedade;
X- implementar e cultivar princípios éticos na formulação e implementação de políticas,
planos, programas e iniciativas que concretizem suas atividades fim.
Esse conjunto de objetivos se concretizam em metas que devem direcionar as diversas
áreas da Universidade nas suas ações, planos e projetos.
Os valores definidos para a Universidade são: a excelência acadêmica nas ciências,
tecnologias, cultura, artes e humanidades; o respeito à diversidade intelectual, cultural,
artística, de gênero e política; a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a gestão
democrática, participativa, transparente, eficiente e eficaz; a equidade nas condições de
acesso, permanência e no trato das pessoas; a valorização e promoção do desenvolvimento e
integração dos segmentos da comunidade; o compromisso com a ética, democracia,
desenvolvimento socioeconômico e cultural e; o respeito ao meio ambiente e a vida.
As diretrizes, em conjunto com os objetivos e metas traçadas pelos Órgãos da
Administração Central, Superintendências e Órgãos Estruturantes, constituem-se numa
declaração consensual do que se pretende alcançar nesse período, observando-se, por um
lado, a complexidade da própria Instituição e, por outro lado, o aparecimento de novos
cenários (oportunidades e ameaças), que possam surgir durante esse período, obrigando,
assim, a revisões e reajustes que possibilitem a constante adaptação à realidade.
As diretrizes institucionais propostas podem ser classificadas em sete perspectivas:
Resultados Institucionais, Processos Decisórios, Pessoas e Tecnologias, Planejamento e
Orçamento, Ações Afirmativas, Ações Socioambientais e de Infra(estruturas) e;
Internacionalização e Interiorização.
O compromisso da Universidade em cumprir a sua missão institucional, pautada na
busca pela excelência, pode ser percebido, ainda que estes sejam indicadores indiretos, pelos
resultados obtidos pela UFBA 2014, resultados estes que vêm se consolidando desde 2012.
2) A RESPONSABILIDADE SOCIAL
A contribuição da UFBA neste campo é inquestionável. Tanto a contribuição para o
desenvolvimento social e econômico do Estado, quanto a contribuição para o
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desenvolvimento científico, cultural e artístico, inclusive a defesa do patrimônio são alvo de
grandes investimentos.
No que diz respeito ao desenvolvimento social e econômico, a UFBA tem investido
fortemente na interiorização da educação superior no Estado da Bahia. Este processo se
iniciou com a criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, a partir do
desmembramento do Campus Universitário de Cruz das Almas, onde funcionava a Escola de
Agronomia da UFBA; em seguida, a implantação do Campus Anísio Teixeira, localizado em
Vitória da Conquista, que oferece 06 cursos de graduação e 03 cursos de pós-graduação, a um
total de 1002 estudantes; e o Campus Edgard Santos, que se transformou na Universidade
federal do Oeste da Bahia – UFOB, localizado em Barreiras, que oferece 12 cursos de
graduação e 01 curso de pós-graduação a um total de 1.461 alunos. Além disso, existe em
curso o planejamento para implantação do polo de Camaçari, Região Metropolitana de
Salvador.
A expansão do ensino superior, especialmente para o interior do Estado facilitou a
vida de milhares de famílias, garantindo a inclusão de jovens, que por residirem em regiões
distantes da Capital do Estado, teriam dificuldades em ingressar neste nível de ensino. Além
disso, a criação da Superintendência de Educação à Distância, com a perspectiva de ampliar a
oferta desta modalidade de cursos na UFBA, será mais uma iniciativa de alcançar populações
residentes no interior do Estado, contribuindo para a capacitação de professores e qualificação
de profissionais.
O esforço para a interiorização do ensino superior foi complementado por uma série
de ações de apoio ao estudante, que será detalhado na dimensão ‘Políticas de apoio ao
estudante’. Porém, vale a pena citar alguns equipamentos mantidos pela UFBA para garantir
ao estudante de outras regiões condições mínimas de permanência na Universidade, tais
como:
 Residências universitárias – recuperação das residências já existentes (3), e construção
de mais uma residência nas cercanias do Campus da Federação/Ondina.
 Restaurante Universitário – recuperação do restaurante principal e construção de mais
um no campus de São Lázaro.
 Creche
 Serviço Médico e Odontológico.
 O programa de Bolsa-Moradia.
 Programa de Bolsa-alimentação.
 Bolsa Acolhimento
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 Bolsa Incluir
 Transporte ( BUZUFBA)

Estas iniciativas são complementadas por outras ações, tais como o Programa
Permanecer, Programa de Atenção à Vida Universitária etc, que, através de bolsas destinadas
a estudantes com comprovada dificuldade financeiras, não teriam condições de se manterem
na Universidade. Embora os recursos neste campo sejam insuficientes para a atual demanda
da UFBA, os programas alcançam cerca de 11.700 alunos.
Desde 2013, foi alcançada a meta que buscava a reserva de 50% das vagas para
cotistas e 50% das vagas para não-cotistas em situação de vulnerabilidade social e econômica
em todos os programas de assistência estudantil e continua o esforço de ampliação. A
ampliação, reequipamento e reestruturação do Serviço Médico Universitário Rubens Brasil foi
concluída e a perspectiva de torna-lo um Centro de Promoção da Saúde da UFBA prossegue
em 2014.
Em relação ao desenvolvimento científico, cultural e artístico, inclusive a defesa do
patrimônio, a UFBA desenvolve uma série de atividades, como o Café Científico, coordenado
pelo Prof. Charbel Niño El-Hani e Café Científico UFBA, nas suas 4 edições anuais. O Café
Científico UFBA contou com cerca de 1000 espectadores por palestra na transmissão ao vivo
pela TV UFBA.
Agenda Arte, Cultura & Ciência, coordenado pelo Prof. Adriano Sampaio (FACOM),
que divulga semestralmente ao público interno e externo à UFBA a produção acadêmica e
cultural oriunda das suas Unidades de Ensino, com a contratação de 2 jornalistas e alguns
estagiários. A Agenda Arte Cultura e Ciência da UFBA desenvolveu 2 portais para
divulgação das notícias sobre a produção científica, artística e cultural da UFBA:
(www.agendartecultura.ufba.br e www.cienciaecultura.ufba.br); 2 fanpages (facebook) com
total de aproximadamente 5 mil seguidores, além de 2 twitters relacionados aos sites já
mencionados.
O SEMEX, Seminário anual de extensão da UFBA, no qual são apresentados os
trabalhos dos estudantes bolsista de extensão universitária dos Programas PIBIEX, ACCS e
ProExt-MEC, foi realizado durante a ACTA. Intitulado Extensão na UFBA: uma Política em
construção coletiva, o 2º SEMEX incorporou modificações de formato e dinâmica propostos
pela nova gestão da PROEXT, focalizando as apresentações sobre os coordenadores de
projetos contemplados ao invés dos bolsistas apoiados, e articulando os blocos de
apresentação a temas mobilizadores de auto-avaliação crítica dos programas de apoio em

24
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2014 – Comissão Própria de Avaliação

curso: Arte Cultura Universidade: experimentações situadas (mesa redonda do Programa
UFBA/MAM); Saberes e Práticas: articulações desafiadoras (mesa redonda do Programa
Ações e Programas); Universidade e Sociedade: engendramentos críticos (mesa redonda do
Programa Vizinhanças). Foram apresentados 116 pôsters pelos estudantes bolsistas, todos
publicados em PDF na página da PROEXT juntamente com o Caderno de Resumos.
O Seminário TV Universitária da UFBA integrou no debate dirigentes das unidades,
faculdades e institutos para auxiliar a pensar nos rumos da TV UFBA. Está em elaboração um
documento que sintetiza as questões debatidas, as propostas e sugestões dos grupos de
trabalho.
O Programa Intercâmbio Estudantil em Extensão e Cultura fomentou a criação de uma
rede de interação entre integrantes da comunidade universitária desses Campi,
proporcionando aos estudantes e docentes dos campi de Salvador e de Vitória da Conquista da
UFBA, a oportunidade para conhecer e vivenciar novas situações acadêmicas e culturais.
Ainda em 2014, a PROEXT garantiu a continuidade do projeto Cinemas em Rede,
com o apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da UFBA e do Grupo
SALADEARTE, voltado para compartilhamento de conteúdo, mostras e ciclos em tempo real
entre estes pontos de cinema de diferentes partes do país (Cinemateca Brasileira, em São
Paulo; UFRGS - Cinema Universitário Sala Redenção; USP - CINUSP e Escola de
Comunicação e Artes – ECA, além das recém incorporadas instituições de ensino: UFES,
UFPB, UFG, UFMG, UFRJ e UFPEL).
A Orquestra Sinfônica da UFBA, que realiza regularmente apresentações gratuitas
abertas ao público, o Madrigal da UFBA, a Companhia de Teatro e Grupos de Dança são
produções culturais que contribuem para elevar o nível cultural e artístico da cidade de
Salvador.
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

2) POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO

Ensino de Graduação

Em 2014, a UFBA contava com 112 Cursos de Graduação, distribuídos em 100
Cursos de Progressão Linear, 10 Bacharelados Interdisciplinares e 02 Superiores de
Tecnologia. Dos 112 cursos oferecidos, 31 funcionam no turno noturno, o que corresponde a
26,7% da oferta, com um total de 35.482 alunos matriculados (UFBA/PROPLAN, 2014). Isto
representa uma mudança muito profunda e num período curto de tempo, produzida pelo
REUNI. Durante a maior parte da sua existência a UFBA só manteve cursos diurnos. Tal
mudança tem impactos grande sobre a demanda de infraestrutura, sobretudo de pessoal, para
dar suporte às atividades noturnas. Tal crescimento dos cursos noturnos se deu sem o
necessário acompanhamento das condições que assegurem a tais cursos as condições que os
cursos diurnos possuem.
Numa série histórica de 2011 a 2013*, o Conceito Preliminar de Curso – CPC obtidos
pelos cursos de graduação da UFBA pode ser verificada no quadro 2.
Quadro 2 – Evolução do CPC dos cursos de graduação da UFBA, avaliados entre 2011 e 2013.

2011

Total de
cursos
avaliados
22

2012

13

3

23,1%

10

76,9%

2013

9

2

22,2%

7

77,8%

ANO

Número de cursos com
CPC < 3
N
%
6
27,3%

Fonte: INEP
* Último CPC disponível corresponde ao ano de 2013.

Número de cursos com
CPC = ou > 3
N
%
16
72,7%
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Gráfico 1: Evolução do CPC dos cursos de graduação da UFBA entre 2011-2013

Evolução do CPC 2011-2013

CPC >3
25
20

15
10

CPC
>/= 3

5
0

CPC<3
2011

CPC
> /= 3

CPC
>/=3

CPC<3

CPC<3

2012

2013

cpc <3

cpc>3

Em relação ao CPC, aproximadamente 75% dos cursos de graduação da UFBA
possuem conceito igual ou superior a 3,0 (três), enquanto 25% possuem conceito abaixo de
3,0 (três). Entretanto, numa série histórica tomando 2011 como ponto de partida, observa-se
uma tendência a diminuição do percentual de cursos com conceito abaixo de 3,0(três),
conforme o quadro 3 e o gráfico 1. Apesar desta tendência, o Índice Geral de Cursos - IGC de
4,0 (quatro), obtido pela UFBA permaneceu inalterado nos últimos três anos.
Em relação ao ENADE, 48% os cursos de graduação da UFBA obtiveram conceitos
superior a 3 (três); 32,7% cursos de graduação possuem conceito igual a 3,0; 17,3% dos
cursos de graduação da UFBA possuem conceitos ENADE abaixo de 3,0 e 2% encontram-se
sem conceito, conforme demonstrado no quadro 2 e gráfico 1.
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Quadro 3: Distribuição do conceito ENADE dos cursos da UFBA, 2006-2013

Fonte: INEP

A UFBA diplomou 3.025 alunos em 2014, não atingindo sua meta quanto à taxa
de conclusão de curso (aumento de 5% ao ano). Em 2014 a UFBA atingiu a taxa de conclusão
de curso de 1,23% em relação ao ano de 2013, segundo os dados da PROPLAN (UFBA em
números 2013/2014).
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Avaliação dos cursos de graduação

A avaliação dos cursos de graduação leva em consideração os resultados das
avaliações externas, dos resultados do ENADE, dos indicadores próprios e, também, pela
avaliação do docente feita pelo discente. Esta avaliação, de caráter censitário, todos os alunos
são convidados a responder um questionário composto de quatro questões:
a) Competência Técnica
b) Competência Relacional
c) Competência Didática
e) Compromisso com a formação dos alunos

Cada dimensão desta é definida operacionalmente e os alunos são convidados a julgar
em relação a cada componente curricular cursado no semestre imediatamente anterior,
atribuindo uma das quatro possibilidades de uma escala tipo Likert: a) muito adequada; b)
adequada; c) inadequada; d) muito inadequada.
Tomando como referência a última pesquisa realizada (2014.2), 23.765 alunos
participaram da pesquisa, acessando o sistema de avaliação – SIAV. Deste total de
participantes, 21.767 alunos responderam o questionário, enquanto que 1.989 acessaram o
sistema e resolveram não responder o questionário. A tabela 2 mostra o número absoluto e
percentual de participantes na avaliação 2014.2.

Tabela 2: Número de alunos que acessaram o sistema SIAV e responderam o questionário

Nº de alunos que
acessaram o SIAV

Nº de alunos que
responderam o questionário

Nº

%

Nº

%

23.756

71,4

21.767

65,4

Nº de alunos que acessaram o
SIAV e não responderam o
questionário
Nº
%
1.989

6,0

Fonte: SIAV

A participação no processo de avaliação 2014.2 foi de aproximadamente 71% do total
dos estudantes da UFBA regularmente matriculados no período. Portanto, apenas 29% dos
alunos fizeram a matricula e não acessaram o SIAV. Considerando os 6% que acessaram e
resolveram não responder a avaliação, 35% dos alunos não participaram da avaliação 2014.2,
conforme mostra o gráfico 2.
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Gráfico 2: Participação dos alunos UFBA na avaliação 2014.2

Participação na avaliação 2014.2 - SIAV
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29%
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65%
Não resp
6%

Fonte: SIAV

Considerando os resultados agrupados de todos os componentes curriculares avaliados no
período, observa-se que a UFBA é avaliada positivamente, conforme o gráfico 3.
Gráfico 3: Resultado agrupado da avaliação de todos os componentes curriculares da UFBA 2014.2

Fonte: SIAV
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Ensino de Pós-graduação

Como uma das instituições que mais contribui com a formação de recursos humanos
de com qualificação pós-graduada no Estado da Bahia, a UFBA tem como meta, consolidar e
inovar, atendendo às crescentes demandas do mercado regional e nacional. Atualmente são
oferecidos 128 cursos de pós-graduação. Destes cursos avaliados pela CAPES, 28 possuem
conceito 3,0; 54 cursos possuem conceito 4,0; 28 cursos possuem conceito 5,0; 6 cursos
possuem conceito 6,0 e 02 cursos possuem conceito 7,0, atestando a qualidade dos cursos
stricto sensu oferecidos pela Instituição.
O esforço empreendido pela PROPG pode ser verificado também no que diz respeito à
ampliação do número de Cursos de Pós-graduação oferecidos, conforme demonstrado no
quadro 4, que mostra a evolução do conjunto ao longo dos últimos 3 anos.

Quadro 4. Evolução do número de cursos de Pós-graduação stricto sensu na UFBA*
Mestrado
Mestrado
Doutorado
Total
Profissional
Acadêmico
ANO
2012
10
60
44
111
2013
11
63
48
122
2014
12
65
51
128
*Considera, em cada ano em questão, apenas os cursos em funcionamento, mas não inclui cursos em
processo de descontinuação, seja por incorporação ou por desmembramento; razão pela qual alguns casos os
números relatados diferem das informações disponibilizadas na página da CAPES.

O mesmo efeito pode ser notado por um significativo aumento do número de vagas
oferecidas nos cursos de pós-graduação, entre 2012 e 2014, conforme quadro 5.
Quadro 5. Evolução de número de vagas oferecidas nos cursos PG da UFBA
NÍVEL
NÚMERO DE VAGAS
2012
2013
Mestrado
1.898
2.177
Doutorado
830
859
Total
2.728
3.036

2014
2.861
887
3.748

Fonte: SIAC/UFBA

Em 2014, o número de vagas para os cursos de pós-graduação da UFBA aumentou em 50,7%
(para os cursos de mestrado) e 6,9% (para os cursos de doutorado). Considerando a série
histórica, entre 2012 e 2014 houve crescimento na oferta de vagas de 37,4%.
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O reflexo foi também correspondente no número de estudantes matriculados em 2014,
como pode ser visto no quadro 6. No ano de 2013, os percentuais obtidos indicam aumento de
2,8%, do número de estudantes matriculados no mestrado e 3,9% para o número de estudantes
matriculados no doutorado, em relação ao ano de 2012. Em 2014, houve um aumento de 5,5%
no número de alunos matriculados no mestrado e um aumento de 9,5% no número de alunos
matriculados no doutorado.
Quadro 6. Evolução de número de matriculados nos cursos PG da UFBA, 2012-2014
NÍVEL
NÚMERO DE MATRICULADOS
2012
2.013
2014
Mestrado
2.863
2.943
3.106
Doutorado
2.063
2.144
2.348
Total
4.926
4.157
5.454
Fonte: SGC-SIAC/Comissão de Residência Médica (COREME)/Comissão de Residência Multiprofissional
(COREMU)/PROPPG
** Incluindo Mestrados Profissionalizantes e Minter.
*** Incluindo Doutorado Institucional.

Tomando como referência o período 2012-2014, o avanço foi especialmente marcante
no caso de matriculados nos cursos de doutorado, pois o número total passou de 2.063 para
2.348, um crescimento de 13,8% nos dois anos considerados.
A PROPG mantém programas em parcerias com outras Pró-Reitorias da UFBA e com
instituições externas, como estratégia de fortalecimento da pós-graduação na UFBA. Dentre
esses programas, destacam-se:


PRÓ-FORTALECER - Programa de Apoio ao Fortalecimento de Programas/Cursos de PósGraduação da UFBA.



PRODOC – UFBA - Programa de Apoio a Pesquisadores Emergentes da UFBA.



PROAP - Apoia cursos de PG stricto sensu, em custeio de atividades acadêmicas e de
pesquisa, além de manutenção de sua infraestrutura.



PRÓ-EQUIPAMENTOS - Apoia o suprimento de equipamentos de uso compartilhado para a
melhoria da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nos programas de PG.



PDSE - Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior.



PNPD - Programa Nacional de Pós-Doutorado.



PEC/PG - Programa Estudante Convênio de PG.



PAEC-OEA-GCUB - Programa de Alianças para a Educação e Capacitação.



DS - Demanda Social - Oferece bolsas de mestrado e doutorado, em quotas.
(FONTE: PROPG, Relatório de Gestão, Ano 2014).
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Financiada pela CAPES, a Demanda Social oferece Bolsas de Mestrado e Doutorado
em quotas. Em 2014 houve um aumento de 7,3% em relação às bolsas para o mestrado e um
aumento de 30,7% em relação ao número de bolsas para o doutorado, um crescimento total de
43,9% para o período de 2012/2014.
Quadro 7- Evolução do número de bolsas CAPES, Demanda Social na UFBA
NÍVEL
NÚMERO DE BOLSAS
2012
2013
Mestrado
682
777
Doutorado
392
544
Total
1.074
1321
Fonte: PROPG/UFBA – Relatório de Gestão 2014

2014
834
711
1545

Extensão
Em 2014 a PROEXT lançou editais para fomento à atividade de extensão, que
permitiram a submissão de propostas de programas de extensão que incluíssem ações de
diferentes modalidades integradas entre si. Um deles foi aberto a todos os temas (Edital
PROEXT/Ações e Programas), outros foram temáticos voltados para ações junto a
comunidades do entorno dos Campi de Salvador (Edital PROEXT/Programa Vizinhanças),
outros voltados especificamente para a área de artes (Edital PROEXT/Artes). As ações
fomentadas pela segunda etapa do Edital PROEXT/Programa Vizinhanças 2014-2015 e
PROEXT/PIBIEX 2014-2015 se estenderão até novembro de 2015. Além disso, foi reeditado
o edital Cursos Livres em parceria com o MAM (PROEXT/Cursos Livres UFBA/MAM-BA).
As ACCS foram contempladas com bolsas assim distribuídas: 40 bolsas de 10 meses a
estudantes, 40 bolsas de 5 meses a monitores no primeiro semestre, 34 bolsas de 5 meses a
monitores no segundo semestre, e 77 Auxílios Pesquisador. Foram concedidas 4 bolsas
PROEXT de 10 meses a projetos especiais. Além disso, foram feitas chamadas adicionais de
ACCS voltadas à inovação (PROEXT/ACCS Inovação 1° semestre e PROEXT/ACCS
Inovação 2° semestre).
No tocante a financiamento de atividades de extensão ainda, foram contempladas 442
ações pelos Editais ACCS; PIBIEX; Cursos Livres UFBA/MAM-BA; Programa Vizinhanças;
Artes; Ações e Programas, representando um aumento de quase 1.500% nos recursos
investidos e de quase 600% de ações apoiadas. Em 2014, foram implementadas um total de
235 bolsas (sendo 140 PIBIEX); 209 Auxílios Estudante e 50 Auxílios Pesquisador, dentro
dos 133 projetos aprovados (84 PIBIEX, 10 PROEXT-MEC, 11 Vizinhanças, 13 Ações e
Programas, 9 PROEXT Martes e 6 UFBA/MAM).
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No edital Ações e Programas, lançado no primeiro semestre de 2014, foi previsto
recurso para o financiamento de 8 ações e recebidas 63 propostas, o que representa a maior
relação demanda/oferta ocorrida nesta gestão. Por fim, os termos dos editais estimularam a
aproximação da extensão universitária da UFBA em relação aos critérios de qualidade
defendidos pela Política Nacional de Extensão, em 2014. A política de apoio da PROEXT
será objeto de redimensionamento em 2015, com vistas à sua adequação às diretrizes da nova
gestão e ao seu melhor ajuste aos propósitos da prática extensionista na UFBA.
Apesar dos esforços da PROEXT desde 2013, a matrícula da ACCS ainda não foi
incorporada à matricula web pela SAA/STI e, embora a UFBA ofereça semestralmente cerca
de 40 ACCS para cerca de 500 estudantes, esses componentes curriculares vêm sendo
oferecidos regularmente por apenas 17 Unidades Universitárias. Além disso, o número de
estudantes matriculados em ACCS na UFBA em 2014 representou apenas 4% do número de
estudantes matriculados em outros componentes curriculares de graduação neste ano. Isso
significa que a oferta atual de ACCS será insuficiente para atender a meta do PNE.
Além disso, foram aprovados 18 projetos/21 programas pelo Edital Programa
PROEXT-MEC, resultado da maior interação entre a PROEXT e os interessados em submeter
propostas, através de um encontro presencial e do uso da plataforma Moodle da UFBA.
Quanto ao número de atividades realizadas, foram registradas pela PROEXT 708
propostas de extensão, sendo 205 permanentes, 492 eventuais e 11 ACCS. Um quantitativo
15% inferior a 2013. Foram emitidos 33.670 certificados (7.042 de Equipe Realizadora,
26.628 de Participantes).
o Termos de Cooperação

Foram cumpridos os termos de cooperação anteriormente estabelecidos ou articulados
com os seguintes parceiros: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), que abriga as ações
dos editais PROEXT/Cursos Livres UFBA/MAM-BA; Universidade de Brasília, para o
desenvolvimento do Programa Brasil Voluntário, voltado à formação de voluntários para
megaeventos do país (Copa das Confederações e Copa do Mundo); Rede Nacional de Ensino
e Pesquisa (RNP-MCT&I) e Cinemateca Brasileira (MINC) para integrar a rede de cinemas
universitários digitais; Ministério da Cultura, para a criação do Observatório Estadual de
Economia Criativa, sob a coordenação do IHAC, e que captou R$ 1.300.000; Instituto
Fatumbi, para viabilizar ações de docentes da UFBA junto à comunidade do Alto das
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Pombas; Prefeitura Municipal de Lençóis, para o desenvolvimento e implementação do
Programa Interinstitucional e Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária da
Região da Chapada Diamantina; Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB) para
produção, circulação e compartilhamento de produtos audiovisuais e formação e
aperfeiçoamento de recursos humanos.

Pesquisa
o Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq
A implementação da Resolução 02/2013 do CAPEX (Conselho Acadêmico de Pesquisa e
Extensão) gerou descontentamento entre os pesquisadores da UFBa uma vez que grupos e
pesquisadores tradicionais não preenchiam os critérios da referida resolução. Ademais, a aplicação da
resolução levaria ao impedimento de 83% dos grupos de pesquisa da instituição. A PROPCI propôs
então, ao CAPEX, a suspensão da resolução bem como sua reavaliação. No curso desta reavaliação a
PROPCI tem defendido que o credenciamento destes grupos deve atender a critérios mais flexíveis vez
que esta base de dados não tem implicação direta em avaliações de mérito ou em atribuição de
recursos para a pesquisa. No primeiro semestre de 2015, de posse dos dados do Censo conduzido pelo
CNPQ, o CAPEX deve finalizar a revisão da resolução.
o Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA
(PROFICI)
A UFBA mantém um programa ambicioso e robusto para elevar a proficiência de seus
estudantes, professores e servidores técnico-administrativos em uma segunda língua. Em 2014 foram
cerca de 3000 alunos inscritos semestralmente, 11 coordenadores e 81 monitores envolvidos no
programa. Para alunos de iniciação científica a inscrição no programa é obrigatória. O programa
custou ao longo de 2014, aproximadamente, R$ 1.400.000,00 de Reais, com recursos orçamentários da
própria UFBa. Em períodos anteriores a UFBa havia optado por não concorrer aos recursos
disponibilizados pelo MEC no âmbito do programa Inglês sem Fronteiras. Em 2014 adotamos decisão
diversa, a UFBa concorreu e foi contemplada. O aporte de recursos do MEC ainda é limitado, menos
de 10% do custo global, mas estes valores podem ser ampliados na continuidade da atividade ofertada
pela UFBa.
o Programa de Iniciação Científica
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Entre 13 e 17 de outubro de 2014 realizamos o XXXIII Seminário Estudantil de Pesquisa da
UFBA como atividade da Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia. O programa de Iniciação
Científica da UFBA reúne 1520 bolsistas, dos quais, em números redondos, 500 têm apoio do CNPq,
550 da FAPESB e outros 470 bolsistas com recursos próprios da UFBa. Bolsas do PIBIT totalizam 34
do CNPq e a mesma quantidade da UFBa. Bolsas PIBIC – AF totalizam 34 do CNPq.
o Ciência sem Fronteiras e Jovens Talentos

A PROPCI tem coordenado, através da Coordenação de Iniciação à Pesquisa, o envio de
alunos de graduação para estágios no exterior, no âmbito do Programa Federal Ciência sem Fronteiras
(CsF). Esta coordenação tem buscado maior entrosamento com a Assessoria Internacional da UFBa
para o acompanhamento destes estudantes, bem como maior articulação com os colegiados tendo em
vista a reinserção destes estudantes quando de seu retorno. Em 2014, 1.108 alunos da UFBa de um
total de 33 cursos de graduação estavam em mobilidade acadêmica pelo CsF. Os cursos de graduação
com maior participação foram: Engenharia Química (124), Arquitetura e Urbanismo (116),
Engenharia Mecânica (113) e Engenharia Civil (112). Os destinos mais frequentes dos alunos da
UFBA foram os Estados Unidos (288), Reino Unido (239) e Canadá (117). Ademais, a UFBa foi
selecionada, para 2015, com 40 bolsistas no Programa Jovens Talentos, da CAPES.

o Apoio à Infraestrutura para a Pesquisa - CTs Infra FINEP

Ações para regularização dos convênios:: 1) Criação no âmbito da PROPCI de um Núcleo de
Projeto Especiais, voltado inicialmente para a gestão dos convênios com a FINEP; 2) Solicitação de
audiência com a Presidência da FINEP, realizada em setembro pelo Reitor e Pró-Reitor, visando uma
extensão excepcional de prazo para permitir viabilização dos convênios 2008 e 2009; esta iniciativa
gerou da parte da FINEP uma sinalização favorável ao pedido, a ser encaminhado até meados de 2015;
3) Intensificação de entendimentos com a SUMAI, FAPEX e técnicos da FINEP visando maior
agilidade na execução dos convênios em andamento; 4) Preparação da UFBa para concorrer à Carta
Convite FINEP 01/2014, chamada dirigida a obras contratadas e não concluídas e/ou obras não
iniciadas. A UFBa submeteu proposta contemplando as 10 (dez) obras que eram elegíveis nesta
chamada; 4) Adequação do pleito aprovado no CONSUNI em 2013 aos termos do Edital FINEP
02/2014, edital com foco em equipamentos multiusuários. Já foram realizadas reuniões com o CTC e
coordenadores dos projetos sendo que os preparativos para tal adequação estão em andamento.
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o Política de Inovação
A PROPCI está efetuando ajustes na política de inovação com apoio a iniciativas inovadoras e
empreendedoras, neste sentido está sendo desenvolvido um projeto piloto em cooperação com a
Escola Politécnica intitulado PAIDEIA e revisando os acordos objetivando a defesa de propriedade
intelectual. A UFBa foi contemplada em Edital FAPESB para apoio ao Sistema Local de Inovação e
foram retomados os entendimentos com os projetos vencedores do PROPARTEC visando traçar
cenários, junto à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, que viabilizem uma maior presença da
UFBa no Parque Tecnológico.

o Outras iniciativas

A PROPCI também tem atuado em iniciativas de interesse geral da universidade. Assim é que
a Reitoria aceitou a proposta da Comissão Milton Santos de Memória e Verdade no sentido da criação
de comitê de apoio a pesquisa dirigidas ao aprofundamento do conhecimento sobre a UFBa no período
da ditadura militar. Este comitê passou a ser secretariado pela PROPCI. Esta Pró-Reitoria também tem
coordenado entendimentos com a ANP e com unidades da UFBa no sentido do equacionamento dos
problemas existentes no Convênio Campo Escola, bem como de reavaliação das melhores formas de
prosseguimento desta interação. No mesmo sentido, esta Pró-Reitoria tem coordenado entendimentos
visando elaboração de proposta para posicionamento da UFBa face à extinção, pelo Estado da Bahia,
da EBDA.

o Bolsistas Produtividade CNPq
Tabela 3. Evolução do número de bolsistas CNPq na UFBA, 2012-2014
ANO
SR
1A
1B
1C
1D
2

2F

DT2

DT- 1D Totais

2012

1

19

14

23

23

121

0

12

-

213

2013

2

19

18

26

30

108

0

14

1

217

2014

2

18

16

27

34

141

1

14

1

254

Fonte: PROPCI

A UFBA vem aumentando gradualmente o número de docentes com bolsa de produtividade
do CNPq e esta tendência pode ser verificada na tabela 3. Considerando-se as restrições que têm
pesado sobre a ampliação do número destas bolsas no âmbito do CNPq o crescimento de 2013 para
2014 foi significativo. Apesar do resultado positivo, a UFBA continua apoiando as iniciativas dos
pesquisadores. Através do Projeto Pesquisador Institucional, em 2014 apoiou 24 pesquisadores da
UFBA que tiveram seus pleitos junto ao CNPq aprovados no mérito mas não contemplados por
escassez de recursos.
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o Produção científica dos docentes da UFBA
A UFBA apresenta evolução positiva no número de publicações indexadas na base Web of
Science (tomando como endereço institucional a UFBA), com um crescimento significativo entre
2012 e 2013. Em 2014 registrou-se um decréscimo que requer análise mais cuidadosa porque pode ser
explicada por atrasos nas publicações ou nos seus registros na base considerada.
Tabela 4 – Produção científica da UFBa, 2012-2014.

Ano
2012
2013
2014

Publicações
704
819
723

Citações
2502
1605
267

Número de docentes
2279
2233
N/D

Fonte: Web of Science, dados tomados em março 2015, e Proplan-UFBA

Em relação ao indicador, Trabalhos Publicados em Periódicos/anais de eventos/livros
publicados/capítulos de livros/organização de obras publicadas/tradução/partitura musicais, registrados
na Plataforma Lattes de currículos, verifica-se uma produção razoável por docente, variando entre 2.4
e 3.5 itens/ano. Quanto aos artigos publicados na base Web of Science a produção é pequena, sendo
inferior a 1 artigo/docente ano, (tabela 4), mas há que considerar que esta base de dados não tem
cobertura similar em todas as áreas de conhecimento. Os dados da Plataforma Lattes indicam também
redução substantiva de registros em 2013 e 2014. Estes últimos dados requerem, contudo, uma análise
mais cuidadosa.
Tabela 5. Número de trabalhos publicados na Web of Scince por docentes da UFBA, 2012-2014
Ano

Trabalhos Publicados em Periódicos/anais de eventos/livros
publicados/capítulos de livros/organização de obras
publicadas/tradução/partitura musicais

Número
docentes

Itens/
docentes

Artigos/
docentes

6282
2279
2.8
0.3
2012
5281
2233
2.4
0.4
2013
4407
N/D
2014
Fonte: Plataforma Lattes, dados extraídos através da plataforma www.stelaexperta.com.br. Dados do Web of
Science e número de docentes conforme .

o A IV Semana de Arte Cultura, Ciência e Tecnologia
Entre 13 - 17 de Outubro de 2014 foi realizada a IV Semana de Arte, Cultura, Ciência e
Tecnologia que constou da realização de 63 eventos, sendo 28 Seminários, 12 mesasredondas, 12 palestras e 11 de diversos outros tipos. Houve uma priorização, por parte da
PROPCI, do XXXIII Seminário Estudantil de Pesquisa e do XV Seminário de Pesquisa e PósGraduação SEMPPG.
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o Núcleo de TI
Foi organizado ainda um núcleo de tecnologia de informação com o apoio do STI com a
finalidade de dar apoio a melhoria dos atuais sistemas da PROPCI (SISBIC e SAPI). Além
disso criou e manteve atualizada a página do evento ACTA 2014 (http://www.acta.ufba.br/)
bem como a página da PROPCI (http://www.propci.ufba.br/).

Tabela 6. Sumários dos apoios em outros editais e programas gerenciados pela PROPCI

PRODOC – Programa de Apoio a Pesquisadores Emergentes da UFBa
55 projetos
PROUFBA – Programa Pense, Pesquisa e Inova a UFBA
21 Projetos
PRO-PUBLICAR - Programa de apoio à revisão e tradução de manuscritos da 165 artigos
UFBa para publicação em periódicos científicos de língua estrangeira.
PROPI – Programa Pesquisador UFBA de Produtividade CNPq
24 projetos
Fonte: PROPCI

o

Internacionalização da Universidade

Tabela 7. Ações de internacionalização da UFBA

AÇÕES
Acordos de cooperação com instituições acadêmicas estrangeiras – 2014
Renovação de acordos de cooperação internacional com instituições
acadêmicas estrangeiras – 2014
Termo aditivo aos acordos de cooperação com instituições acadêmicas
estrangeiras – 2014
Acordos de co-tutela de tese de doutorado com instituições acadêmicas
estrangeiras – 2014
Termos aditivos aos acordos de cotutela com instituições acadêmicas
estrangeiras – 2014
Alunos da UFBA em mobilidade internacional– 2014.1 e 2014.2
Alunos da UFBA em mobilidade internacional– 2014.1 e 2014.2
Delegações recebidas em 2014

Quant
18
10
10
09
03
93
106
30

Fonte: PROPCI

o Outras Ações Internas
o Iniciativas de divulgação de oportunidades de ações internacionais
Divulgação nas unidades, e por meios eletrônicos, de eventos e oportunidades
envolvendo a mobilidade e a internacionalização para a comunidade da UFBA.
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o Bolsas
o Condução de processos de seleção de bolsistas no âmbito da UFBA para os seguintes
programas:


Bolsas Santander Luso-Brasileiras (5 bolsas anuais - mobilidade graduação )



Bolsas Santander Ibero-Americanas (5 bolsas anuais – mobilidade graduação)



Bolsas Prudential Foundation – The Washington Center/TWC



Michigan State University Fellowship Emílio Silva (Bolsa para docentes das
Humanidades, por um período de 4 a 8 semanas, na Michigan State University)



CAPES-FIPSE / Bolsa Michigan State University (4 bolsas, por um período de 3
meses; do programa internacional e inter-institucional envolvendo a UFBA, a UFPA e
a Michigan State University)



Bolsas da Universidade de Oslo e Akershus University College of Applied Sciences,
Noruega: 1 bolsa integral para o para Programa de Educação Multicultural e
Internacional da Faculdade de Educação e Estudos Internacionais para concluintes e
egressos da UFBA licenciados nas áreas de educação ou das ciências sociais.



Bolsas ERASMUS – Projeto Preciosa – 3 bolsas (2 graduação, 1 pós-graduação) para
estudar em mobilidade em uma universidade europeia do consórcio Preciosa.



Bolsas BRACOL – Brasil-Colombia, do Grupo Coimbra das Universidades Brasileiras
(3 bolsas, por um período de um semestre de estudos em uma universidade
colombiana)

o Participação em seminários, simpósios, eventos
 GREAT Universities Tour 2014 UK-Brazil PhD Workshops, Belo Horizonte-MG,
março de 2014


Recepção Estudantes Internacionais em mobilidade na UFBA, Reitoria, abril de 2014.

 Seminário e evento de clausura das bolsas da Fundação Von Fink, para estudos na
Universität Passau, na Alemanha; maio de 2014
 Evento <Strategic Partnerships Germany (DAAD) – Brazil>, organizado pela CAPES
em colaboração com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmica. Setembro de 2014,
em Brasília.


Recepção Estudantes Internacionais em mobilidade na UFBA, Reitoria, setembro de
2014.
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 VI Seminário Internacional e VII Assembleia Geral do Grupo Coimbra das
Universidades Brasileiras, Recife, outubro de 2014
 Participação na Mesa de Abertura do evento Audiência Pública "Povos e
Comunidades Tradicionais", Reitoria da UFBA, presentes Diretor do Departamento de
Defesa dos Direitos Humanos da Presidência, Secretária de Justiça do Estado, outubro
de 2014.


Participação na Mesa de Abertura da I Conferência sobre Políticas Afirmativas para a
Promoção da Igualdade Racial, Reitoria da UFBA, novembro de 2014.



Participação no Congresso Regional da FAUBAI, na Universidade Estadual de Feira
de Santana, novembro de 2014.



Participação no Encontro de Lançamento do Consórcio Sustain-T, do Programa
Erasmus, Bogotá, Colômbia, novembro de 2014.

 Reunião dos Grupos de Trabalho do GCUB (Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras), na Universidade de Brasília, novembro de 2014.

2) COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
A UFBA possui alguns canais de comunicação internos, voltados para a própria comunidade
universitária e que também pode servir para comunicação com a sociedade, por meio da
internet. Além do recurso das listas de discussão (docentes, todos, etc), utiliza-se também da
Radio FACOM, vinculada à Faculdade de Comunicação da UFBA, o Portal UFBA, que se
revelou uma ferramenta de comunicação extremamente poderosa por possibilitar um acesso
ao público a várias informações referentes à Universidade, notícias em destaque, prazos,
calendários, e informações específicas sobre os cursos e sobre as Unidades Acadêmicas,
destacando-se o conteúdo sobre a Carta de Serviços ao Cidadão, que reúne informações
detalhadas sobre todos os serviços oferecidos pela UFBA à comunidade.

O Boletim UFBA em Pauta, com acesso livre através do Portal UFBA na internet, atualiza
diariamente notícias sobre a Universidade e pode ser seguido pelo Facebook e Twitter, uma
iniciativa importante para aproximação do público mais jovem e a TV UFBA, sob
responsabilidade da PROEXT, que a partir do início da nova gestão, teve sua atuação
diretamente articulada à nova Assessoria de Comunicação Institucional da UFBA.
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A PROEXT deu continuidade às práticas de alimentação da homepage vinculada a sites
adicionais (Facebook, YouTube, Agência Ciência e Cultura, transmissão online do Café
Científico UFBA); da fanpage no Facebook e dos blogs específicos de alguns de seus
Programas de apoio, como Programa Vizinhanças e ACCS reunindo informações sobre o
histórico das ações e os seus editais.

3) POLITICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES E EGRESSOS
A recepção anual dos calouros pela universidade representa um rito de passagem com
potencial para ampliar com rapidez o conhecimento desses novos componentes da
Comunidade Universitária sobre a estrutura, funcionamento e oportunidades oferecidas pela
UFBA. APROEXT promove e organiza anualmente um evento acadêmico e cultural de
recepção dos calouros, intitulado “Feira do Conhecimento”, e fomenta a participação das
Unidades Universitárias no mesmo.
o O Programa de Proficiência em Idioma - PROFICI
A UFBA criou o programa PROFICI, que oferece gratuitamente a estudantes, servidores
técnico-administrativos e professores cursos em diferentes idiomas (inglês, espanhol, francês,
alemão, italiano) e para diferentes níveis de domínio do idioma. A PROEXT, em colaboração
com a PROPCI e o Instituto de Letras, incorporou a exigência de participação do bolsista de
seus programas institucionais em cursos do PROFICI.
o Acompanhamento dos Egressos
A UFBA, por meio do “Programa Pense, Pesquise e Inove a UFBA”, tem realizado, desde o
ano de 2011, um estudo com egressos que objetiva avaliar a inserção profissional e o impacto
das experiências acadêmicas sobre o processo de inserção dos egressos dos diversos cursos
oferecidos, no mercado de trabalho
o Programa Permanecer
Em 2014 a implantação de bolsas iniciou-se em junho e seguindo normativas anteriores.
Destaca-se que o Edital da Edição 2014 tinha um total de 720 bolsas, mas encontrava-se
incluídas neste total as destinadas ao Campus de Barreiras uma cota de 85, cuja administração
e acompanhamento a partir de setembro passaram a ser responsabilidade da Universidade
Federal do Oeste Baiano (UFOB).
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o Projeto Conviver
Na terceira edição do Projeto o Conviver foram inscritos 50 trabalhos científicos e 39 textos
literários. Serão publicados no livro científico 17 artigos e no livro literário, 18 poesias, 9
contos, 2 crônicas e 2 histórias de vida, esta última, uma nova categoria incluída no livro da
nova edição. O lançamento encontra-se previsto para o primeiro semestre 2015.
o Esportes
Em 2014 foi implantado o Programa Bolsa Esporte com seleção de edital concluída em julho,
contemplando 100 discentes, com bolsas de R$ 400. O processo de aprimoramento da Bolsa
Esporte, possibilitou aos atletas dos times masculinos de futsal, basquete e vôlei e dos times
femininos de futsal e handebol participarem dos Jogos Universitários Brasileiros, que
aconteceram em outubro de 2014, na cidade de Aracaju/SE.

Destaca-se a Campanha de Respeito à Diversidade e aos Direitos Humanos nos Esportes,
realizada no JUBS por meio de frases escritas nos uniformes dos times da UFBA que
participaram do mencionado campeonato.
o Projetos Especiais
Criados com o objetivo de contribuir para a viabilidade de projetos institucionais
permanentes, que favoreçam a formação acadêmico-profissional do estudante de graduação.
Tratam-se de projetos ligados à uma Unidade ou órgão da Universidade. A concessão de
bolsas tem uma duração de 12 meses, devendo ser renovada anualmente por meio de
reapresentação. Foi iniciado processo de requalificação.
o Projeto UFBA em Paralaxe-Reinventando Concepções
É um projeto especial vinculado diretamente à PROAE, que visa fortalecer as ações ligadas ao
campo das ações afirmativas que são desenvolvidas por núcleos e grupos de pesquisa, bem
como pelas unidades acadêmicas da Universidade.
Desde outubro de 2013 foram feitas campanhas continuadas com frequência mensal – na
Praça das Artes, em unidades da UFBA, na biblioteca central e em museus da UFBA – a
saber: Diversidade e preconceitos; Violência de gênero; Repensando o Racismo;
Descolocando a questão da deficiência; Abril indígena (a questão indígena); Maio da
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Diversidade (a questão da transexualidade). Entre palestrantes, gestores, políticos e artistas
convidados, estudantes, professores técnicos administrativos e público em geral estima-se que
o UFBA em Paralaxe envolveu um público de 5.000 (cinco mil) pessoas.

Em julho 2014 foi realizado o evento ARTE EM PARALAXE - Artistas livres na praça. Tal
evento promoveu a construção de um espaço de interação entre estudantes da UFBA, campus
Salvador, nos dias 24 e 25 de julho de 2014, utilizando o espaço da Praça das Artes como
palco para mostras de apresentações artísticas - performance, dança, vídeodança, cena,
esquete, instalação, intervenção, música e poesia.
o Programa Bolsa Permanência/PBP
Até meados de 2014, apenas dois cursos na UFBA, de acordo com o estipulado no Manual de
Gestão do PBP, cumpriam 5horas/diárias de aulas, Medicina e Engenharia de Minas (Lavras e
Beneficiamento).

A PROGRAD corrigiu e atualizou a carga horária de vários outros cursos de graduação da
UFBA que estavam com informações indevidas no E-MEC. No final de novembro,
recebemos e-mail resposta do MEC informando que a UFBA possuía realmente um total de
28 (vinte e oito) cursos cadastrados com direito ao PBP. Os cursos em tela, em sua maioria,
contemplam as habilitações destinadas a formação de professores para a educação básica. Em
dezembro houve um aumento significativo das solicitações de inscrições, apenas no referido
mês foram feitas aproximadamente 300 solicitações. No final do ano de 2014, 287 estudantes
UFBA estavam cadastrados e homologados no PBP.
o Coordenação dos Programas de Assistência ao Estudante/CPAE
Esta Coordenação tem suas atribuições definidas no Regimento Interno da Reitoria da UFBA
à Seção IX, Art 22, Inciso II, para tanto seleciona através de edital e acompanha serviços,
auxílios e bolsas. De modo geral procedeu a consolidação de novas modalidades de bolsas
que refletiram na permanência qualificada dos estudantes, tais como: Bolsa Acolhimento para alunos recém-ingressos - e Bolsa Incluir: o Programa de Atenção à Vida Universitária;
reuniões periódicas do Conselho Social da Vida Universitária (CSVU) instalado em 15 de
julho de 2013, atendendo à antiga reinvindicação dos estudantes e ao disposto nos marcos
legais da UFBA.
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o Núcleo de Apoio à Pessoas com Necessidades Educativas Especiais-NAPE
Este núcleo vem desenvolvendo ações para efetivar as condições de acessibilidade didáticopedagógica e cultural a fim de que os estudantes com deficiência possam realizar os seus
estudos acadêmicos em equidade aos demais discentes. Dentre essas ações destacamos: apoio
aos alunos com deficiência visual no acesso à comunicação e informação, com ênfase na
leitura e escrita de textos acadêmicos; adaptação de textos escritos para formato que possa ser
usados em softwares leitores de tela a fim de que os estudantes cegos possam utilizá-los;
ampliação de textos para estudantes com baixa visão, distribuição de 20 tablets entre os
deficientes visuais com software adaptado, dentre outras.
o Núcleo de Apoio ao Estudante/NAE

> Auxílio Moradia
Destaca-se o aumento do número de estudantes atendidos. Tomando como referência
dezembro de 2012, foram atendidos nos Campi de Salvador e Vitoria da Conquista, 585
discentes, em 2014, estão sendo atendidos 1298 alunos em vulnerabilidade social, portanto,
um acréscimo entorno de 120%. Ampliação significativa do Programa Auxílio Moradia, seja
do número de estudantes atendidos, seja pelo valor financeiro pago a cada um deles; Em
dezembro de 2014 cerca 1.133 estudantes recebiam Auxílio no valor de R$ 400 para custear
parte do gasto com Moradia.

>Auxílio Estudantes com Necessidades Especiais
Concede Auxílio financeiro no valor de R$ 400 a estudantes com deficiência, devidamente
comprovado seguindo a legislação em vigor.

>Serviço de Alimentação
Em 2014, houve um aumento na quantidade de refeições totalmente subsidiada em virtude do
aumento dos discentes contemplados com Auxílio Moradia e Serviço Residência que têm
como direito realizar o almoço e/ou jantar gratuitamente no Restaurante Universitário. Este
serviço atende cerca de 395 estudantes.
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>Auxílio Transporte
Houve considerável aumento do auxílio transporte sendo atendidos cerca de 789 discentes no
ano de 2014.

>Transporte intercampus - BUZUFBA
A frota dos ônibus que atende os vários campi de Salvador teve um aumento de 25%. O
BUZUFBA é um programa bem-sucedido e tem facilitado a vida dos universitários. Contudo,
há a necessidade de ampliar o quantitativo de veículos e os roteiros, assim como, urge a
instalação de sistema de controle dos usuários por conta de ocorrências diversas relatas por
usuários.

>Programa de Apoio Pedagógico
O Programa de Apoio Pedagógico foi ampliado significativamente e através da concessão de
auxílios eventuais (auxílio organização de eventos acadêmicos, auxílio participação em
eventos acadêmicos nacionais e internacionais e auxílio para aquisição de materiais
didáticos).

>Programa Atenção à Vida Universitária
Programa que trata de questões ligadas à dinâmica acadêmica e às mudanças da vida pessoal
decorrente da vinda para a UFBA, e onde residem as maiores dificuldades enfrentadas no
campo subjetivo vivido por estes sujeitos. A avaliação das atividades desenvolvidas até o
momento mostrou que o projeto, além de ter sido bem recebido pelos alunos, pôde se
constituir como um vetor importante de reflexão e desenvolvimento de aspectos relacionados
à vida universitária.

>Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC-G)
O Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) é um instrumento de cooperação
educacional que o Governo brasileiro mantém com países em vias de desenvolvimento,
especialmente da África e da América Latina.
Em dezembro de 2014 o programa atendia 25 discentes na UFBA.
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>Creche UFBA
Estabelecemos como prioridade, sendo executado nos últimos meses, a gestão da
Comunicação como estratégia principal de valorização da Creche. Realizamos concurso para
Prof. Substituto, bem como iniciamos a discussão com trabalhadores e usuários sobre o
formato do seminário da Creche UFBA a ser realizado no primeiro semestre de 2015.
Buscamos parceria com o Sistema de Bibliotecas/SIBI para efetivar a reestruturação e
institucionalização da biblioteca. O Serviço Social da Creche iniciou desenvolvimento do
Programa de Desvinculação de usuários buscando favorecer autonomia nesta transição, bem
como orientar nossos usuários sobre a passagem para a Pré- Escola, currículos, unidades
próximas a UFBA e outros.

Em 2014 a Creche da UFBA atendeu os filhos de 34 discentes e 27 discentes.

>Auxílio Creche
No valor de R$150,00/mês, 30 estudantes atualmente recebem este auxílio.
o Coordenação das Unidades Executivas
Esta coordenação tem suas atribuições definidas no Regimento Interno da Reitoria da UFBA à
Seção IX, art. 22, inciso III. Passou a funcionar de fato a partir de março de 2014, após a
Administração Central da Universidade viabilizar a designação de um coordenador e chefes
de núcleos com respectivos CD e FG.

Residências
No último trimestre Iniciamos articulação com a representação das Residências Universitárias
estimulando a efetivação da Comissão de Gestão Geral das Residências, comissão esta que
atua em diálogo contínuo com a Pró- reitoria. Esta juntamente com a equipe da Proae iniciou
discussão sobre a atualização do Regimento Interno das Residências da UFBA a ser discutido
no CSVU;

Instituímos um Técnico de referência para as residências, profissional de Serviço Social que
acompanha prioritariamente as demandas;
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Restaurante Universitário/RU
O RU atende prioritariamente Residentes, Estudantes que recebem Auxílio Moradia, e
cadastrados no Serviço de Alimentação. Em dezembro de 2014 o Restaurante Universitário
UFBA atendeu, com fornecimento de almoço e/ou jantar, 391 Residentes, 570 estudantes
cadastrados no Serviço e Alimentação e 1.369 estudantes do Auxílio Moradia.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
1) POLÍTICAS DE PESSOAL

No que diz respeito ao corpo docente da Universidade, os quadros 8 e 9 apresentam a
situação em 2013 e em 2014A situação da UFBA em relação ao corpo docente pode ser
observada nos quadros 8 e 9, apresentados a seguir:

Quadro 8. Número de professores do quadro permanente da UFBA por titulação e regime de trabalho, em
2013, ano base 2013.

TITULAÇÃO

REGIME DE TRABALHO

TOTAL

20h

40h

DE

DOUTORADO

129

143

1.333

1605

MESTRADO

151

72

290

513

ESPECIALIZAÇÃO

20

16

25

61

GRADUAÇÃO

34

19

14

67

TOTAL

334

250

1662

2246

Fonte: PRODEP.
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Quadro 9. Número de professores do quadro permanente da UFBA por titulação e regime de trabalho, em
2014, ano base 2014.

TITULAÇÃO

REGIME DE TRABALHO

TOTAL

20h

40h

DE

DOUTORADO

134

147

1394

1675

MESTRADO

136

66

284

486

ESPECIALIZAÇÃO

20

17

19

56

GRADUAÇÃO

30

15

14

59

TOTAL

320

245

1711

2276

Fonte: PRODEP.

Quadro 10. Número de professores substitutos e temporários da UFBA, por titulação e regime de trabalho em
2013, ano base 2012.

TITULAÇÃO

REGIME DE TRABALHO

TOTAL

SUBSTITUTOS

20h

40h

Doutorado

2

1

3

Mestrado

7

14

21

Especialização

7

0

7

Graduação

198

149

347

TOTAL

378

TEMPORÁRIOS
Doutorado

2

2

4

Mestrado

7

6

13

Graduação

45

28

73

TOTAL

185

178

90

Fonte: PROPLAN, UFBA em Números 2013.

O número de docentes substitutos ainda representa um percentual elevado de docentes
com uma vinculação precária com a Universidade. As implicações de tal fato sobre as
atividades de ensino precisam ser avaliadas cuidadosamente, especialmente quando se verifica
que a grande maioria do corpo docente substituto tem apenas curso de graduação,
diferenciando-se fortemente do perfil de qualificação do corpo docente permanente.
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Em 2012, alcançou-se, parcialmente, a meta de ampliar em pelo menos 337 códigos de
vagas o banco de professor equivalente, com a realização de concursos que resultaram na
nomeação de 109 professores, representando 32,34% da meta estabelecida. Quanto à meta de
elevação do número de docentes doutores em 80% até 2016, não é possível ser avaliada em
dois anos, um investimento na qualificação docente com vistas a elevar o número de doutores
leva pelo menos 3 anos para aparecer os primeiros resultados, ainda assim, houve elevação de
5% em relação ao ano anterior. Ainda assim, pode-se notar um declínio do número de
professores com apenas a graduação da ordem de 12%, bem como uma diminuição dos
professores com especialização e mestrado, e um aumento do número de doutores da ordem
de 4%, se comparados com os números de 2013.
Em relação aos servidores técnico-administrativos, a situação atual é apresentada no
quadro 11.

Quadro 11. Número de servidores técnico-administrativos da UFBA por escolaridade, em 2014, ano base 2013.

ESCOLARIDADE

NÚMERO DE SERVIDORES

Fundamental

242

Ensino Médio

963

Ensino Superior

860

Especialização

830

Mestrado

211

Doutorado

91

TOTAL

3.197

Fonte: PROPLAN, UFBA em Números 2014.

Em 2012, alcançou-se, parcialmente, a meta de ampliar em pelo menos 356 cargos de
referência do pessoal Técnico-Administrativo, pela realização de concurso público que
permitiu a nomeação de 142 servidores, representando 40% da meta. Em 2014 o número de
servidores é menor do que em 2013, provavelmente em função de aposentadorias e
desligamento de servidores novos que foram aprovados em outros concursos públicos. Apesar
da redução no número de técnico-administrativos, houve aumento na escolaridade dos
técnico-administrativos (5,78 na especialização; 3,02% na graduação, 13,74% no Mestrado).

o A Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos relacionados
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A UFBA dispõe de 5.915 agentes públicos, com 5.504 servidores de carreira. Foram
aposentados, em 2014, 140 servidores, sendo 57 docentes e 87 técnico-administrativos.
Ainda, em 2014, 182 servidores foram afastados, ao longo do ano, para cursar pós-graduação,
sendo 162 docentes e 20 técnico-administrativos; 03 docentes e 02 técnico-administrativos
licenciados com mais de 12 meses e 29 cedidos a outros Órgãos, sendo 11 técnicoadministrativos e 18 docentes. A vacância dos servidores técnico-administrativos, das classes
C, D e E do PCCTAE foram supridas, em sua maioria, com a reposição automática de que
trata o Decreto nº 7.232/2010; os afastamentos e vacâncias dos docentes, com a contratação
temporária de professores substitutos.
Quadro 12 - Força de Trabalho da UFBA 2014

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

6.892
843

5.504
398

279
271

73
349

13
7.748

13
5.915

0
550

0
422

Lotação
Tipologias dos Cargos
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: SIAPEnet/SIP

Egressos no
Exercício

A UFBA, mediante a Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH) da PRODEP,
iniciou o trabalho de Dimensionamento da Força de Trabalho dos Servidores TécnicoAdministrativos, com a primeira etapa de coleta e sistematização de dados por meio de um
sistema desenvolvimento; todavia, somente após a respectiva análise é que poderão ser
identificadas as distorções e aplicação de possíveis soluções para o problema.
o Qualificação e capacitação da Força de Trabalho

Dentre as mais importantes ações realizadas pela PRODEP na área de
Desenvolvimento de Pessoas em 2014, destacam-se: O Projeto de Gestão por Processos, em
curso desde 2013, que buscou otimizar os processos de trabalho. Dentre as melhorias
originadas, podem-se citar: foi possível iniciar a organização da extração e a sistematização
dos dados coletados por meio do sistema utilizado na realização do 1º Ciclo
do Dimensionamento da Força de Trabalho dos técnico-administrativos da UFBA,
do Diagnóstico de Necessidade de Capacitação e do Desenvolvimento do Sistema de
Ajuste da Jornada de Trabalho dos servidores técnicos-administrativos da UFBA; a
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realização do 1º Ciclo do Programa de Gestão por Competências, com a implantação do
Projeto Piloto na Coordenação de Desenvolvimento Humano – CDH da PRODEP; a
realização de 02 concursos que possibilitaram o aumento da força de trabalho da
universidade, com o ingresso de 137 servidores técnico-administrativos e 112 servidores
docentes.
Em relação ao Plano Anual de Capacitação, ressalta-se a execução de 53 ações de
capacitação, e 4 de Educação Formal por meio do Programa de Capacitação e
Aperfeiçoamento – PAC 2014, oferecendo 930,5h de carga horária ministrada,
capacitando 1159 servidores técnicos e 53 docentes. Iimplantação de um Programa de
Recepção e Qualificação dos Novos Servidores que ofereceu 11 ações de capacitação.
Ressaltamos que as ações foram ofertadas com base nas demandas diagnosticadas
no Levantamento Anual de Necessidades de Capacitação, na Avaliação do Programa de
Estágio Probatório, com 422 avaliações, e com base nas necessidades estratégicas
institucionais apresentadas. O programa de Incentivo à Qualificação concedeu 306
incentivos aos técnicos-administrativos nas modalidades de Ensino Superior (Licenciatura,
Bacharelado e Tecnólogo) e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) e 678 progressões por
capacitação. No Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, evidenciamos o aumento da
participação dos servidores docentes e técnico-administrativos nas ações realizadas,
especificamente na Semana do Servidor, com um total de 1.456 participantes, sendo 273
servidores efetivos e 1.183 funcionários terceirizados e estudantes.
Outras ações relevantes, objetivando a melhoria da qualidade de vida de seus
servidores, vêm sendo desenvolvidas pelo Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, com
atividades relativas à prevenção e promoção de saúde no ambiente de trabalho, distribuídas
com a execução dos projetos: “Planejando seu futuro: transição para a aposentadoria”,
“Bem viver”, que, juntamente com a realização da Semana do Servidor, buscou concretizar
a intervenção multidisciplinar nas áreas de saúde, cultura e lazer. Foram contempladas 1.760
vagas, com 365,5h de carga horária ministrada, sendo 570 servidores efetivos, entre técnicoadministrativos e docentes e 1.190 funcionários terceirizados e estudantes.
Por fim, registram-se mais dois importantes aspectos. Está em curso, junto à Escola de
Administração, a aprovação do Curso a distância de Gestão de Pessoas, para o qual a
PRODEP pretende oferecer vagas para os Gestores e Técnicos da UFBA e de outras
Instituições Federais de Ensino, com o escopo de ampliar a rede de colaboração entre essas
organizações na socialização das melhores práticas em Gestão de Pessoas.
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2) ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO

Compõe-se a UFBA, na sua forma estatutária e regimental, por órgãos da
administração central e por órgãos de deliberação colegiada, de controle, fiscalização e
supervisão, consultivos e comissões centrais.
A administração central é formada pela Reitoria, por suas Pró-Reitorias de Ensino de
Graduação, de Ensino de Pós-Graduação, de Pesquisa, Criação e Inovação, de Extensão, de
Planejamento e Orçamento, de Administração, de Desenvolvimento de Pessoas, de Ações
Afirmativas e Assistência Estudantil e pelos Órgãos Estruturantes, vinculados á Reitoria.
São órgãos de deliberação colegiada os conselhos superiores: o Conselho
Universitário, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Conselho Acadêmico
de Ensino, Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão e a Assembleia Universitária.
São órgãos de execução das atividades finalísticas, ensino, pesquisa, criação e
inovação e extensão universitária, as trinta e uma Unidades Universitárias e os órgãos
complementares a elas vinculados.
O órgão superior de controle, fiscalização e supervisão é formado pelo Conselho de
Curadores, assessorado pela Coordenadoria de Controle Interno.
São órgãos consultivos: o Conselho Consultivo Social, o Conselho Consultivo de
Aposentados, Eméritos e Ex-alunos, o Conselho Social de Vida Universitária, a Comissão
Própria de Avaliação, a Comissão de Ética, a Comissão Permanente de Arquivo e a
Consultoria Jurídica.
Em agosto de 2014, novo reitor foi empossado e assumiu uma nova equipe de
administração da Universidade. Os primeiros meses de ajustes e adaptação da nova equipe e
implantação de um novo modo de trabalho nos últimos meses do ano, resultou em pouco
tempo para que possamos verificar alterações significativas nos índices e indicadores de
desempenho da Universidade que, naturalmente, ficarão mais evidentes em 2015.

o Política de gestão e o PDI
O Plano de Desenvolvimento Institucional, apesar de defasado, estabelece diretrizes
institucionais agrupadas em três grandes dimensões, visando abarcar os principais objetivos
da Universidade: Macropolíticas Institucionais, Macropolíticas para a Área Fim: Ensino,
Pesquisa e Extensão; Macropolíticas para a Área Meio.
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As Macropolíticas Institucionais evidenciam os objetivos e as diretrizes institucionais,
a elaboração do projeto político-pedagógico institucional (PPI) com vigência para o período
de 2012-2016; que contemple ações que extrapolem os limites da sala de aula e fundamentas
em concepções abrangentes relacionadas com a produção do conhecimento, a formação
humana-cidadã e valores éticos, a partir de referências de natureza filosófica, cultural,
científica, política, econômica, social, didática, pedagógica e técnica.
As Macropolíticas Institucionais contemplam ainda as políticas de Inserção Local e
Regional que busca a liderança da instituição na melhor condição de ensino, da extensão e na
produção de conhecimento em todas as áreas que favoreçam a implementação de um modelo
sustentável de desenvolvimento nos campos ambiental, econômico, social, científico,
tecnológico e cultural no Estado da Bahia e na região à qual se insere – o Nordeste Brasileiro.
A Consolidação da Expansão e Interiorização do ensino superior, visando o apoio
junto ao Governo Federal para a criação e implantação de novas IFES no Estado da Bahia. As
Ações Afirmativas visam a introdução e manutenção de programas de ações afirmativas que
contemplem quatro eixos: preparação, ingresso, permanência e pós-permanência de grupos
em vulnerabilidade social e financeira. A mobilidade acadêmica e internacionalização,
considerada uma das mais importantes diretrizes propostas, trata da ampliação da
internacionalização, tanto no que se refere ao desenvolvimento de projetos de cooperação
internacional para a produção e difusão do conhecimento, quanto para a formação de recursos
humanos, com base nos princípios da autonomia e reciprocidade, destacando-se a participação
da UFBA no Programa Ciência sem Fronteiras, instituído pelo Decreto Presidencial n. 7.642
de 13 de dezembro de 2011.
A aprovação pela organização das Nações Unidas (ONU) da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com deficiência motivou a instituição a incluir, entre suas diretrizes
institucionais, o Plano de Acessibilidade da UFBA que busca envidar esforços na formação de
uma cultura de inclusão e de valorização da diferença e da diversidade, com a acessibilidade
física, de mobilidade e de comunicação, bem como propiciar espaços, ambientes e
equipamentos indispensáveis ao apoio dessas pessoas.
O último item das Macropolíticas institucionais relaciona-se à Avaliação e
Desenvolvimento Institucional, que atualmente encontra-se em processo de elaboração e
estruturação do projeto de autoavaliação, iniciado com a criação da Superintendência de
Desenvolvimento e Avaliação Institucional que tem como desafio transformar os processos de
avaliação em ferramentas para a melhoria do desempenho institucional, fomentar práticas de
gestão orientadas para a melhoria contínua dos processos de trabalho e da qualidade dos
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produtos e serviços gerados pela Universidade para a sociedade e desenvolver de equipes de
trabalhos comprometidas com a missão institucional.
As Macropolíticas para Área Fim: Ensino, Pesquisa e Extensão, contemplam o Ensino
de Graduação que objetiva a ampliação da oferta de vagas para atender ás demandas da
educação superior no Estado da Bahia, assegurar a qualidade do ensino nos Cursos de
Graduação e consolidar os Bacharelados Interdisciplinares, buscando sua articulação com os
currículos dos Cursos de Progressão Linear. No Ensino de Pós-Graduação, o principal
objetivo é a consolidação e ampliação do ensino de pós-graduação na UFBA, garantindo a
excelência acadêmica. Na Educação à Distância, com a criação da Superintendência da
Educação à Distância e a consolidação e melhoramento do funcionamento da Plataforma
Moodle, indispensável para o ensino na modalidade à distância.
Na Pesquisa, Criação e Inovação, a UFBA reúne condições objetivas para cumprir as
diretrizes traçadas no PDI para ampliar seu papel no desenvolvimento sociocultural e
econômico local, regional e nacional de forma sustentável, e de fomentar a produção e
disseminação da Pesquisa, da Criação e da Inovação (PCI) de elevada qualidade.
A Extensão, recentemente passou a ser foco de editais de fomento específicos que articulam
as funções de ensino e pesquisa e tornou-se um desafio para a Universidade a valorização das
atividades extensionistas de seus professores, ampliando a comunicação com a sociedade.
Por entender que a gestão pública deve primar pela manutenção de condições de segurança do
trabalho, aspecto que inclui desde a manutenção das condições prediais até o estabelecimento
de protocolos de segurança de informação. Além disso, deve estar comprometida com a
racionalidade no uso dos recursos de modo a evitar prejuízos ambientais.
As Macropolíticas para a área Meio são aquelas que estabelecem e concretizam os
objetivos e diretrizes institucionais definidos, com autonomia acadêmica e administrativa que
possibilite uma articulação entre as ações das diversas Unidades Universitárias e demais
órgãos da UFBA, compreendendo a gestão como responsável peça eficiência e eficácia do seu
sistema organizacional, caracterizada pela atuação em âmbito interno, visando otimizar e
maximizar os recursos e o desenvolvimento de políticas para as áreas meio, possibilitando o
alcance de seus objetivos e metas.
No Planejamento e Gestão, a principal carência é a ausência de uma cultura de
planejamento, em todas as instâncias (acadêmicas e administrativas), que repercute
negativamente na eficiência e eficácia da gestão. A estratégia de descentralização dos recursos
para as Unidades Universitárias utilizada atualmente, tem se mostrado ineficaz, em virtude
das reformas e ampliações advindas do REUNI. Por esse motivo, busca-se a criação de um
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novo instrumento que considere os mesmos indicadores da Matriz de Alocação de Recursos
entre as IFES, que privilegia o desempenho acadêmico e contribui para aprimorar os
mecanismos de governança institucional.
Com o crescimento da estrutura da UFBA (em decorrência do REUNI), houve a
necessidade de um novo Ordenamento Organizacional, proposto pelo novo Regimento Interno
da Reitoria (ainda em construção), que propôs a criação de órgãos de execução, diretamente
subordinados à Reitoria e que visam, primordialmente, a racionalização e a dinamização da
administração em seus aspectos executivos e operacionais, liberando as Pró-reitorias para
exercerem suas competências e atribuições atinentes às funções de propor, planejar,
coordenar, executar, assistir, supervisionar e fiscalizar a implementação das políticas gestadas
para suas respectivas áreas de atuação.
Esta situação, já relatada no relatório da CPA 2013, foi identificada e apresentada à
nova equipe de gestão da Universidade. A expectativa de uma grande mobilização da
Universidade agora no primeiro semestre de 2015, com a finalidade de fazer um balanço dos
principais desafios da Universidade e planejamento participativo das formas de
enfrentamento, resultará na revisão/reformulação do PDI da UFBA.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA

Os projetos de urbanização e de iluminação que vem sendo realizados nos campi de
Salvador e de Vitória da Conquista representam em conjunto de iniciativas e de obras
embasadas na sustentabilidade, visando o bem estar e garantindo o fácil acesso da
comunidade universitária e de seus visitantes. Os investimentos em rampas, elevadores,
praças, sanitários especiais, mobiliário corporativo, equipamentos diversos, serviços de
limpeza, de vigilância e de segurança cresceram significativamente, transformando o perfil
dos campi da Universidade.
A conclusão da Praça das Artes foi um marco importante no ano de 2012, pois dotou a
Instituição de um novo ambiente voltado para o pleno desenvolvimento de atividades
artísticas e culturais, aproximando e integrando os segmentos da Comunidade Universitária.
Foram concluídas obras de urbanização em todos os campi da UFBA, com recuperação de
calçadas, implantação de piso tátil, rampas de acesso para portadores de necessidades
especiais - PNE, recuperação e ordenamento de vagas de estacionamento.
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No que tange à preservação do patrimônio histórico e cultural, o Conselho
Universitário aprovou indicação para transformação da antiga Residência Universitária,
situado na Rua Araújo Pinho no Campus do Canela, em um Centro Cultural. Em
consequência de tal decisão, foi constituída uma Comissão Especial para elaboração da
proposta, com representação da Escola de Belas Artes e Faculdade de Arquitetura. Outras
importantes iniciativas de preservação do patrimônio foram reformas da sede da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas, e das Residências Universitárias R1 e R2, além das reformas
dos prédios onde funcionam a Faculdade de Economia, a Faculdade de Direito e a Faculdade
de Odontologia. Em todos os casos, buscou-se o máximo de preservação e/ou recuperação do
projeto original dessas construções.
Algumas das obras previstas foram concluídas, porém em 2013 e 2014, as restrições
orçamentárias obrigaram não só na diminuição do ritmo das obras, como, em alguns casos, a
completa paralisação. Agravada pela crise econômica que atravessa o país, que afetou, por
consequência, o orçamento da Universidade, a Reitoria enfrenta dificuldades para conclusão
das obras iniciadas, bem como a manutenção dos prédios e instalações especiais, a exemplo
do restaurante universitário, interditado por falta de condições mínimas de funcionamento.
Prédios como o Instituto de Química, que sofreu um incêndio que destruiu parte dos
laboratórios utilizados para pesquisa ainda não foi recuperado, deixando os professores e
alunos alojados temporariamente em outros prédios da Universidade.
Assim que tomou posso, o novo Reitor e sua equipe fizeram uma visita de inspeção
nos campi da UFBA, verificando in loco as condições gerais dos prédios e, em especial, a
situação das obras. As conclusões deste levantamento foram discutidas nos Conselhos
Superiores e, posteriormente, uma equipe da Reitoria liderada pelo Reitor, visitou todas as
Unidades de Ensino, participando de reuniões das Congregações e apresentando a situação
das obras da UFBA. Esta estratégia foi completada por uma avaliação técnica, estabelecendo
prioridades em função do orçamento da Universidade.
A infraestrutura da UFBA, portanto, apesar do grande investimento feito nos últimos
anos, sobretudo aproveitando os recursos do REUNI, é um aspecto preocupante. As
instalações são insuficientes para comportar a expansão experimentada pela Universidade nos
últimos 10 anos. Além disso, a UFBA quase duplicou de tamanho em relação ao número de
alunos e, para comportar este aumento, otimizou o uso das suas instalações física ao máximo.
Hoje a UFBA funciona os três turnos ininterruptamente e isto, naturalmente, requer uma
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manutenção muito mais constante para compensar os desgastes produzidos pela maciça
utilização dos seus equipamentos.
Ainda assim, o meio ambiente é foco de preocupação da UFBA. As intervenções nos
campi, as ampliações, etc, tem como base adensando e proteção das áreas verdes, a exemplo
das obras de urbanização da Praça das Artes, em Ondina, que envolveu a preservação e
ampliação das áreas verdes, o plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, além
da manutenção de aproximadamente 130.000m2 de área verde.
Tecnologia da Informação e Comunicação – TI e C

De uma forma geral, as demandas para a área de TI corporativa, qualquer que seja a
natureza da instituição, são sempre crescentes. A história tem comprovado que com a UFBA
não é diferente. Todas as áreas, sejam elas meio ou fim, requerem forte apoio de ferramentas e
infraestrutura de TI para a execução dos seus processos. Pode-se dizer que, por diversas
dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos anos, há uma defasagem importante entre a
demanda e a oferta de serviços de TI no suporte aos processos institucionais da UFBA.
O início do novo reitorado em 2014 sinaliza a necessidade de um intenso esforço com
o intuito de se reduzir esse gap, e traz uma perspectiva de muitas e complexas demandas para
a STI em 2015 e nos anos seguintes.
Entre as novidades deste reitorado está a implantação de uma assessoria de TI ligada
diretamente ao Gabinete do Reitor, que terá importante papel na articulação e alinhamento
entre a Alta Administração da Instituição, as diversas áreas usuárias e a área de TI, para que
seja realizado um adequado mapeamento das demandas, definição clara das prioridades
institucionais e garantia do comprometimento dos recursos e gestores das instâncias usuárias.
Nesse contexto, destaca-se a importância da Governança de TI, parte essencial da
Governança Institucional, e deve ser ressaltada a relevância do funcionamento do Comitê
Gestor de TI e a revisão da proposta de PDTI, apresentada no final da gestão passada, para
que o Plano Diretor seja submetido à aprovação do CONSUNI, estabelecendo as diretrizes e
metas e respaldando os projetos, ações, investimentos e contratações de TI.
Soma-se às demandas para a área de TI a necessidade de atendimento a vários
objetivos estabelecidos por exigências legais, diretrizes governamentais, recomendações e
decisões dos órgãos de controle, suporte às atividades da Instituição e busca permanente de
aplicação das melhores práticas para a área de Tecnologia da Informação.
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Como já dito, a atual defasagem verificada no atendimento das necessidades de
soluções de TI da comunidade UFBA é consequência de dificuldades diversas, entre as quais
merecem grande destaque os recursos materiais e humanos, fatores críticos para a execução
das atividades planejadas e consecução dos objetivos estabelecidos. O funcionamento da
Instituição baseia-se em grande medida no tripé pessoas, processos e tecnologia. Não há
dúvidas de que grande parte da responsabilidade pelo atingimento dos objetivos institucionais
recai na capacidade da área de TI de entregar o que dela se espera, dentro dos parâmetros de
prazo e qualidade compatíveis com as expectativas definidas. Para que a STI esteja pronta
para enfrentar os desafios que se apresentam é fundamental que diversas condições sejam
garantidas, entre elas destacam-se como absolutamente necessários a garantia de um corpo
técnico adequado quantitativa e qualitativamente, além dos recursos financeiros para os
investimentos requeridos à implantação dos projetos.
Não se pode perder de vista as limitações e riscos impostos pelas dificuldades relativas
a recursos humanos na área de TI, especialmente na área de gestão, tanto quantitativa quando
qualitativamente. A reduzida atratividade da carreira de TI nas universidades federais,
principalmente devido aos baixos salários, inferiores ao mercado e a outras instituições da
administração pública federal, cria grandes dificuldades na aquisição e retenção de talentos e,
consequentemente, do conhecimento institucional.
De forma sumarizada, foram aqui elencadas as principais realizações da
Superintendência de Tecnologia da Informação no ano de 2014, além das ações e condições
para garantir que continuemos avançando em 2015, agregando valor e contribuindo para que a
Universidade atinja seus objetivos
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Quadro 13. Comparação dos resultados obtidos em 2013 e 2014 – infraestrutura de TIC

Indicadores

2013

2014

 Incidentes de segurança
detectados

548

476

 Total de contas de e-mail

10.005

11.837

 Equipamentos de rede
instalados nas unidades
(switches e APs de rede
sem fio)

265

241

 Dados de usuários
arquivados (Backup)

87,89
TB

242,44
TB

 Bancos de dados total

1.025

1.240

Considerações
Atribui-se o decréscimo do número de
incidentes à implementação de novos
sistemas de detecção de atividades maliciosas
na rede, possibilitando assim um maior
espectro de identificação de incidentes de
segurança, bem como maior alimentação de
informações para a ferramenta de detecção e
tratamento de incidentes de segurança
(TRAIRA).
Nesse montante existem cerca de 5.000
contas de usuários que nunca acessaram o
sistema desde sua implantação. Esses
usuários serão bloqueados e em seguida
excluídos por não utilizarem o sistema de email.
Foram instalados 145 switches priorizando
unidades que sofreram reformas, tais como:
ENG, NUT, ECO, ENF, etc. Os demais
equipamentos foram utilizados para substituir
os de borda de cada unidade. Utilizando
infraestrutura implantada por empresa
contratada pela Teleufba, instalamos 96
access points WiFi, aumentando a área de
cobertura de rede sem fio nas unidades.
Houve um acréscimo de 175% da área
utilizada para backup dos dados dos usuários
em relação ao ano de 2013.
Houve um aumento no número de bancos no
ano de 2014 em 20% em relação ao número
apresentado no ano de 2013, decorrente da
inclusão de novos bancos de dados para
atender aos diversos sistemas.

o Estatísticas de utilização da REDE UFBA:
Considerações:
(a) Para os indicadores de 2014, foram considerados os meses de Março a Dezembro, pois
em Janeiro e Fevereiro, ainda estava vigente o contrato anterior com outra empresa. Desta
forma, vários indicadores foram alterados, bem como as metodologias de coleta e ferramentas
utilizadas.
(b) Entende-se por Incidente qualquer evento que não faça parte da operação padrão de um
determinado serviço e que causa, ou pode causar, uma interrupção no mesmo ou uma redução
na sua qualidade. Exemplo: indisponibilidade de acessar o serviço de e-mail.
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(c) Entende-se por Requisição de Serviço uma solicitação de melhoria, mudança ou
ampliação no ambiente ou serviço. Diferentemente do Incidente, caracteriza-se por ser uma
ocorrência prevista e por não causar qualquer tipo de interrupção nos serviços prestados.
Exemplo: criação de um novo e-mail.
(d) Nos indicadores por unidade, todos os chamados de todos os campi e unidades de
Barreiras (UFOB) estão agregados, identificados como ICADS/Campus Barreiras. O número
de chamados referentes à STI engloba chamados de demandas de usuários e de analistas
referentes à manutenção da infraestrutura.
o Destaques 2014
 Primeiro ano de contrato firmado com a Empresa Solutis Tecnologias para
Gerenciamento e Operação da Central de Serviços de TI;
 Início do projeto institucional “Desenvolvimento Acadêmico: Soluções Tecnológicas
para Modernização da Gestão Universitária” com funcionamento da fábrica de software
interna e admissão de novos funcionários;
 Início do processo de Diagnóstico Organizacional da STI;
 Mudança/Modernização do leiaute (aspecto visual) do Portal UFBA;
 Elaboração do Projeto para promoção da melhoria da comunicação institucional e da
integração do corpo técnico da STI;
 Implantação de Cargo de Direção (CD) para a Coordenação de Sistema de Informação
(CSI);
 Fortalecimento da Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ);
 Implantação de melhorias para consolidação do processo de gestão do planejamento da
STI;
 Definição de prioridades institucionais para a área de TI em articulação com a Assessora
de TI da Reitoria.

4. OS SISTEMAS UNIVERS ITÁRIOS
Os Órgãos Estruturantes são os sistemas institucionais vinculados à Reitoria e
destinados a gestão e execução de ações específicas da administração acadêmica. O Sistema
Universitário de Biblioteca, o Sistema Universitário de Saúde, o Sistema Universitário de
Museus e o Sistema Universitário Editorial, são objeto de avaliação específica. Como foi
mencionado no Relatório da CPA de 2013, o Sistema universitário de Saúde, devido à sua
complexidade, será objeto de avaliação nos anos de 2014/2015. Em 2014 foram realizadas
avaliações pelos usuários dos seguintes equipamentos ligados ao Sistema de Saúde: o
Complexo HUPES, a Maternidade Climério de Oliveira, o Laboratório de Imunologia e o
Laboratório de Microbiologia dos Alimentos. Entretanto, o número de participantes foi muito
aquém do necessário para produzir resultados significativos, o que nos deixa impossibilitados
de apresentar resultados sobre o Sistemas de Saúde. Em 2015 deveremos rediscutir a forma de
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avaliação adotada e buscar alternativas metodológicas mais eficazes. Além disso, um trabalho
de sensibilização com os atores institucionais, será necessário.
Em relação aos demais Sistemas, apresentamos a seguir as principais atividades
realizadas por estes Órgãos em 2014.
Sistema Universitário de Museus
O Sistema Universitário de Museus foi criado para cumprir seus objetivos
enquanto órgão acadêmico e de prestação de serviços à sociedade e é composto por 3 museus
(Museu de Arqueologia e Etnologia, Museu de Arte Sacra e Museu Afro-Brasileiro) e uma
galeria de arte (Galeria Cañizares), o principal objetivo definido no PDI é consolidar a
implantação do Sistema Universitário de Museus mediante modernização de suas instalações,
equipamentos e lotação de pessoal qualificado.
As ações, de caráter educativo, desenvolvidas pelo MAS junto às escolas de ensino
fundamental, médio e superior das redes pública e privada, e ao público em geral, contribuirão
a médio e longo prazo para o aprimoramento da formação do estudante consolidando nesta
formação a consciência de cidadania e consequentemente estimulando o apreço pela memória
nacional. Em 2014, os objetivos e metas atingidas pela unidade/órgões foram:
 revisões das informações contidas nas Fichas Catalográficas e marcações das coleções
sob guarda do MAS;
 levantamento e marcação do acervo da Capela de São Pedro Gonçalves do Corpo
Santo.
 marcação das peças pertencentes à Catedral Basílica do Salvador que chegaram ao
MAS no ano de 2014;
 correção das fichas elaboradas para os catálogos por categoria das coleções que
pertencem ao MAS/UFBA;
 continuação da conferência das listas feitas anteriormente das coleções: Irmandade da
Conceição da Praia; Irmandade de Nossa. Senhora do Pilar e da Irmandade da Ordem
Terceira da SS. Trindade;
 revisão das marcações e da numeração do tombamento do IPHAN;
 digitalização dos documentos técnicos, administrativos e complementares para a
organização das pastas digitais das coleções sob a guarda do MAS/UBFA;
 início da digitalização do Arquivo Histórico do Museu;
 tratamento técnico do acervo arquivístico, realizando o seu acondicionamento em
pastas sob orientação de profissionais da arquivologia com a finalidade de organizar
informações existentes no arquivo histórico do Museu;
 pesquisa sobre iconografia e iconologia para o acervo museológico do MAS e demais
coleções;
 levantamento, fotografia e medidas do acervo de Lygia Sampaio para elaboração do
termo de empréstimo das peças que estão em exposição temporária no Museu;
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 levantamento de acervo para devolução parcial à Irmandade do SS. Sacramento e
Nossa Senhora da Conceição da Praia;
 elaboração de novo comodato do acervo da Catedral Basílica com inclusão de novas
peças, com duração de cinco anos;
 levantamento do acervo da Igreja de Santo Amaro de Ipitanga, assim como, a
elaboração de um novo comodato;
 digitalização de alguns arquivos para compor o Sistema de Documentação do acervo
do Museu;
 elaboração de Termos de Doações de Acervo para o MAS/UFBA;
 substituição do mobiliário expográfico e remontagem da Sala da Prata;
 continuação dos trabalhos fotográficos de obras que não foram ainda fotografadas para
alimentação do banco de imagens do acervo do museu, assim como das coleções sob
sua guarda;
 conservação periódica das peças nas salas de exposição do MAS/UFBA;
 restauração de 43 imagens do acervo do Museu e de outras coleções sob a guarda do
MAS/UFBA;
 relação de obras em processo de restauração: imaginária 22; pintura 03;
 limpeza de objetos de prataria da exposição permanente do Museu;

o Ações Realizadas (Gestão/Ensino/Pesquisa/Extensão) e Programas Especiais:
 atendimento a pesquisadores, mestrandos e doutorandos do Estado, Brasil e exterior,
assim como, a estudantes de vários cursos da UFBA e de outras faculdades que
desenvolvem atividades e trabalhos com nosso acervo e com arquitetura do
monumento que abriga o Museu;
 participação dos diversos setores do Museu na gravação dos programas Rede Bahia
Revista, Mosaico, TVUFBA e TVE como estratégia de promoção e divulgação do
Museu;
 projeto de parceria com o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA referente à
pesquisa sobre o seu ex-diretor Prof. Valentim Calderón;
 visitas guiadas a alunos do curso de Filosofia e Teologia da Faculdade São Bento;
 onze oficinas de pinturas em papel, tecido e colagem em tela realizadas junto a
comunidade do Dois de Julho;
 onze visitas guiadas para 498 alunos de instituições educativas de ensino fundamental,
médio e superior;
 revisão do acervo acondicionado na reserva técnica com atualização da lista da sua
localização;
 atualização das informações contidas em diversas etiquetas da exposição permanente;
 exposição temporária “Monstros Libertos” vinculado à disciplina Prática Profissional
– EBA/UFBA;
 exposição temporária “Lygia Sampaio: 60 anos de pena e pincel”;
 exposição integrante: “Bienal da Bahia – Departamento de Insistência Afetiva – Seção
Imateriais”;
 parceria com o Projeto Permanecer atendendo a estagiários de unidades da UFBA;
 projeto de Monitoria em parceria com EBA/UFBA na disciplina EBA 132,
Conservação e Restauração de Obra de Arte II;
 estágios curriculares com alunos de Artes Plásticas da EBA;
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 atividades de estágio voluntário de acordo com a Lei nº 9.608/98;
 parceria com unidades de ensino da UFBA: Faculdade de Arquitetura, Escola de Belas
Artes e Departamento de Museologia, para serem ministradas aulas;
 treinamento para profissionais e estagiários do Setor Educativo;
o Serviços/Atendimentos prestados
Casamentos
Concertos
Missas
Recitais
Oficina
Visitas guiadas
Exposições
Atividade Socioeducativa

19
21
06
11
11
03
04

o Perspectivas para 2015:
 programação de duas exposições temáticas em cada semestre;
 continuação do trabalho de revisão do inventário do IPHAN em relação ao nosso acervo e
às coleções aqui depositadas para nomear corretamente os seus proprietários;
 continuação da organização do banco de imagens específico de cada coleção existente no
MAS;
 elaboração de plano de trabalho para organização, pesquisa e acondicionamento do
acervo fotográfico do Museu;
 continuação das pesquisas sobre a coleção Mirabeau Sampaio;
 elaboração do Plano Museológico do Museu;
 elaboração de uma política de aquisição e descarte do acervo do MAS;
 ampliação e consolidação com instituições que desenvolveram projetos de caráter social,
cujo objetivo seja a formação profissional de jovens aprendizes;
 busca persistente pela auto-sustentabilidade, através de projetos e ampliação dos espaços
disponíveis a múltiplos eventos;
 elaboração de projetos a serem encaminhados a investidores, para a formação de novas
parcerias;
 promoção e divulgação do MAS e conseqüentemente da UFBA;
 ampliação das ações de ensino, pesquisa e extensão;
 qualificação do mobiliário expográfico da exposição permanente;
 aprimoramento dos sistemas de segurança eletrônico interno e externo do Museu;
 projeto e execução do espaço destinado à comercialização de lembranças e suvenires;
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Sistema Universitário de Editoração
O Sistema Editorial Universitário (Editora da Universidade Federal da Bahia - Edufba)
tem como missão a difusão e promoção da produção acadêmica e científica da Universidade,
através da publicação de trabalhos originais após avaliação e aprovação do seu Conselho
Editorial. Realiza coedições e parcerias por meio de convênios e acordos, sobretudo com
outras editoras universitárias, instituições de pesquisa e órgãos de fomento. Desenvolve ainda
diferentes coleções para atender às demandas da comunidade científica, além de acatar
propostas encaminhadas através dos Programas de Pós-Graduação.
Sua política editorial prioriza a publicação de teses, dissertações, material didático –
para suporte aos programas de ensino de graduação e pós-graduação, estruturados em forma
de livros monográficos, coleções temáticas e coletâneas relacionadas às linhas de pesquisa dos
programas de pós-graduação da UFBA e livros autorais resultantes de pesquisas
desenvolvidas no âmbito da Instituição. No ano de 2014, é possível destacar a publicação da
obra completa do baiano Euclides Neto, totalizando 13 volumes e o lançamento de três títulos
da coleção “É Futebol”, criada com o objetivo de divulgar a produção acadêmica que tem nos
estudos sobre futebol o seu tema principal.
Importantes resultados podem ser destacados no ano de 2014, sobretudo no que diz
respeito à ampliação de sua visibilidade com um crescimento no número de eventos literários
e acadêmicos para os quais a Editora foi convidada a participar, além do número recorde de
publicações num total de 120 novos títulos que foram acrescidos ao seu amplo catálogo. A
sua atuação não está restrita a publicações em suporte papel, mas também, em formato
eletrônico através da coleção e-livros, a qual foram acrescidos cinco novos títulos no ano de
2014. Contabiliza, ainda, um total de 370 títulos disponíveis eletronicamente, em acesso
aberto no Repositório Institucional da UFBA. Em termos de exemplares comercializados
houve uma queda significativa, observa-se que as livrarias da UFBA, independente das
promoções realizadas ao longo do ano, têm caído em vendas. O ano de 2014, por conta da
Copa do Mundo, foi um ano atípico com praticamente dois meses sem atividades.
No que diz respeito a participação em eventos, destacamos os seguintes eventos de
grande porte: a Bienal Internacional do Livro de São Paulo (agosto), a Feira do Livro de
Frankfurt (outubro) e a Feira do Livro de Guadalajara (novembro). Participação importante
ocorreu em eventos realizados em cidades do interior da Bahia como: 1ª Festa Literária
Internacional da Chapada Diamantina (Lençóis, setembro); 7ª Feira do Livro de Feira de
Santana (setembro); VII Encontro Estadual de História (Cachoeira, setembro); 1ª Festa
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Literária da Univasf (Juazeiro, outubro). A Editora da UFBA promoveu cinco eventos
coletivos de lançamento de livros e finalizou suas atividades do ano de 2014, promovendo a
Feira de livros e autores, no dia 19 de dezembro, com a presença de autores que publicaram
no ano em curso, lançamento de novos títulos, debate e disponibilização dos livros publicados
com desconto de 50%. Cerca de 660 livros foram adquiridos pelo público que circulou
durante as cinco horas de duração da Feira. Dentre os eventos acadêmicos e científicos, locais
e realizados em outros estados da federação, contabiliza-se cerca de 150 eventos.
Quadro14. Produção - EDUFBA – 2014

Títulos Publicados
Exemplares de Livros Vendidos

120
27.851

EDUFBA e Outras editoras *
Livros (Tiragem)

60.000

Fonte: UFBA / EDUFBA, 2014

O sistema editorial universitário continuou investindo em sua comunicação, através das redes
sociais on-line: Facebook e Twitter, buscando dialogar com o seu público alvo, organizando um
informativo mensal que é enviado on-line; remessa de press kit dos livros lançados para os principais
veículos de comunicação local; fazendo uso do portal da UFBA e do facebook e informativo da
Associação brasileira de editoras universitárias (Abeu) o que resultou em maior visibilidade para a
Edufba.

Sistema Universitário de Biblioteca
O Sistema Universitário de Biblioteca é responsável pelo funcionamento sistêmico das
bibliotecas da Universidade e tem como principais objetivos consolidar a implantação do
sistema universitário de biblioteca mediante a modernização de suas instalações,
equipamentos e lotação de pessoal qualificado e; planejar e implementar ações voltadas para a
eficiência no trabalho com a informação; construir inter-relações entre as bibliotecas do
sistema e dentro de cada uma delas; e atender eficazmente às necessidades dos usuários
internos e externos.
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o Atividades realizadas pelo Sistema Universitário de Bibliotecas - SIBI

No ano de 2014, o SIBI deu continuidade às atividades de atualização do acervo e de
desenvolvimento de serviços informacionais, incluindo o atendimento aos usuários, a
aquisição de material bibliográfico, inclusive com a aquisição de livros eletrônicos visando
modernizar os serviços e facilitar o acesso ao material bibliográfico.
Durante o mês de março, ocorreu o Encontro Regional do Pergamum, com a
participação dos bibliotecários do SIBI e de outras instituições públicas e privadas de
Salvador e Feira de Santana, especificamente os bibliotecários da UEFS. Em abril, o
Treinamento do Portal de Periódicos da CAPES foi aberto para participação dos estudantes e
professores da UFBA e outros treinamentos em base de dados realizados na BURMC,
também para a comunidade interna. Ocorreram também o Curso de capacitação do Pergamum
na WEB para os bibliotecários e assistentes administrativos (servidores e terceirizados) com
carga horária de 30 horas, treinamento do módulo de aquisição de livros no Pergamum
destinados aos bibliotecários. Em outubro, participamos da Semana ACTA e exploramos o
tema “O acesso à informação científica para o desenvolvimento social”, através de palestras e
apresentação de bases de dados de livros eletrônicos das empresas PROQUEST e EBSCO
Brasil LTDA.
o Ações Administrativas
 Aprovação do Regulamento do Empréstimo do material bibliográfico;
 Revisão do Regimento Interno do SIBI sob a orientação do Assessor do Gabinete
da Reitoria e encaminhado para avaliação e/ou aprovação do CONSUNI;
 Revisão da Política de Formação e Desenvolvimento de Coleção (Instalação de
uma Comissão formada por bibliotecários e uma professora do ICI);
 Aquisição de material bibliográfico (livros) através de Pregão - Registro de Preços:
bibliografia básica e complementar para os cursos de graduação e aquisição ebooks área I – Ciências exatas;
 Assistência à Biblioteca do IMS e tutoria a Biblioteca do ICADS – Treinamento do
Portal de Periódicos para os estudantes, professores e servidores técnico
administrativos – realizado pelos bibliotecários da BUS e BURMC.
 Reuniões do Conselho Deliberativo do SIBI.
o Implantação e Restruturação de Biblioteca
 Instalação de uma Biblioteca Setorial no prédio da Faculdade de Ciências
Contábeis, localizada no Vale do Canela, no andar térreo, para atender os
estudantes dos cursos desta unidade;
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 Biblioteca da Faculdade de Educação – Novo layout substituição das estantes e
todo mobiliário;
 Todas as bibliotecas do SIBI tiveram o mobiliário substituídos: mesas, cadeiras
estação de trabalho e armários guarda volumes.
o Visitas técnicas realizadas Bibliotecas Setoriais:
 Biblioteca da Escola de Administração - para solicitação de avaliação do layout da
biblioteca para redimensionar espaço a fim de abrir o livre acesso do acervo na
unidade;
 Biblioteca da Escola de Belas Artes – Solicitado à direção transferência do acervo
para uma sala de aula para provisoriamente instalar o acervo circulante, com o
intuito de não prejudicar os alunos enquanto aguarda a reforma do espaço onde
funciona a Biblioteca;
 Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Solicitado a retirada
do balcão de atendimento visando redimensionar o espaço para abrir o livre acesso
do acervo na unidade;
 Biblioteca de Exatas - Visitas técnica junto com a arquiteta e engenheiro
responsável pela obra a fim verificar questões logísticas de pontos de rede,
distribuição dos acervos nos respectivos andares e a necessidade de recursos
humanos para o pleno funcionamento da nova unidade.
o Ações realizadas na Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa (BURMC)
 Divisão de Coleções Especiais - Inauguração da coleção do Professor Roberto
Santos, com a presença dos seus familiares, amigos e da Magnífica Reitora
Professora Dora Leal Rosa;
 Mutirão para inserção do acervo do Professor Bião na base de dados do
Pergamum;
 Seção de Referência – Substituição do mobiliário, criação do blog, mural
eletrônico, vídeo explicativo do SIBI, treinamentos, visita guiada para os
estudantes e curso de capacitação;
 Seção de Periódicos – Inserção na base de dados Pergamum dos títulos de
periódicos das áreas de comunicação, artes e letras e organização nas estantes das
demais títulos por área do conhecimento. Redimensionamento da Seção com a
divisão do espaço para área de estudo com cabines coletiva e individual.
 Oficina de Pequenos Reparos – Restauração do acervo da Biblioteca Anísio
Teixeira do Instituto Multidisciplinar e do acervo circulante, da Seção Memória e
de Referência da BURMC;
 Midiateca – Obra em andamento;
 Projeto Dom Quixote – Atendimento em 15 Bibliotecas Comunitárias com
bolsistas do Projeto Permanecer.
o Participação dos Bibliotecários em Eventos
 Encontro Regional do Pergamum – (Salvador);
 Treinamento do Portal de Periódicos da CAPES – (Salvador);
 Curso do Pergamum na WEB – (Salvador);
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 Grupo de Trabalho do INEP/CFB para construção do documento orientador para
subsidiar os avaliadores dos processos de avaliação in loco das bibliotecas
universitárias (Brasília);
 Reunião da CAPES para diretores (Brasília);
 Reunião do Portal de Saúde Baseado em Evidências (Brasília);
 Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (Belo Horizonte);
 Treinamento para validação de metadados do RI (Salvador);
 Congresso de Prospecção Tecnológica – (PROSPECTI);
 Curso de Libras;
 Oficina da versão WEB do Pergamum para os bibliotecários e assistentes
realizado pela coordenação da administração do sistema;
 Encontro do “Dia do Bibliotecário” no Clube da Petrobrás - Oficina de
sensibilização das relações interpessoais e lazer;
 Três treinamentos de uso da Base dados EBSCO para os bibliotecários e
assistentes administrativos do SIBI, para atualização e utilização da ferramenta
nas atividades de pesquisa e orientação aos usuários.
o Ações Técnicas - foco no usuário
 Treinamento e orientação em todas as unidades para o uso do Repositório
Institucional da UFBA visando inclusão da produção científica da comunidade
interna;
 Educação de usuários para uso do Portal de Periódicos da CAPES, além da
orientação para o uso da ABNT, levantamento bibliográfico, uso da Comutação
bibliográfica, visita guiada para alunos e professores durante todo ano letivo;
 Plataforma SEER – Elaboração da Política para inclusão de novos títulos;
 Mutirão de inclusão do acervo retrospectivo da Biblioteca do Museu de Arte
Sacra;
 Mutirão para a inclusão do acervo da coleção especial do Professor Álvaro Rubim
de Pinho, localizado na BUS.
o Ações Culturais e Extensão
 Participação do SIBI na Semana ACTA – realizada de 13 a 17 de outubro, na qual
a comunidade universitária foi convidada a participar de diversas atividades
relacionadas à temática “O acesso à informação científica para o desenvolvimento
social”;
 Parada do Livro 2014 – parceria com o Plano Municipal do Livro, a Leitura e da
Biblioteca _ PMLLB;
 Dia Consciência Negra - o SIBI realizou uma programação diversificada, com a
palestra “Memórias Negras”, música e exposição de livros sobre a cultura afro;
 Apresentação de dança contemporânea e palestra sobre a origem da dança.
o Ações não alcançadas
 Relatório do Plano de Ensino/MEC – Devido a problemas de consolidação dos
dados do SIAC – Sistema Acadêmico - com a base de dados do Pergamum e a
mediação do CPD, com a coordenação do sistema no SIBI, ainda não foi possível
concretizar a junção dos dados necessários para atender com eficácia às
Comissões do MEC, para elaboração do tão desejado relatório que irá viabilizar as
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auditorias do MEC nas bibliotecas da UFBA. Vale registrar que durante este ano
foram muitos os esforços dessa Superintendência, juntamente com a coordenadora
do sistema, através de várias reuniões com técnicos do CPD, SIAC, SUPAC;
Atualização e revisão da Política de Formação e Desenvolvimento de Coleção do
SIBI;
Laboratórios de treinamento (BUS e BURMC) e realização de cursos de
capacitação para o uso efetivo das bases de dados pelos estudantes;
Digitalização do acervo da Memória e do CEB;
Instalação do laboratório de acessibilidade na BUS e BURMC;
Instalação do equipamento de auto devolução na Biblioteca da Faculdade de
Direito.

o Perspectivas estabelecidas para 2015
 Inaugurar a Biblioteca de Exatas;
 Continuidade da inclusão na base de dados Pergamum dos acervos retrospectivos
das Bibliotecas Setoriais e Universitárias;
 Cursos de Braile e Libras – destinados aos estudantes e profissionais;
 Criar minicursos de capacitação para uso das bases de dados em três níveis:
básico, intermediário e avançado;
 Investir para conseguir elaborar relatório nº18 do Pergamum referente ao Plano de
Ensino (Bibliografia básica e complementares dos cursos) para facilitar as
auditorias do MEC;
 Sensibilizar coordenadores dos colegiados quanto à importância das sugestões de
aquisição do material bibliográfico, assim o SIBI terá subsídio para o
desenvolvimento de coleção das bibliotecas;
 Treinamento e capacitação de bibliotecários na versão web Pergamum;
 Treinamento e capacitação de assistentes quanto aos processos operacionais dos
serviços de bibliotecas;
 Incentivo ao Projeto de Extensão Dom Quixote;
 Desenvolver projetos a partir de editais a fim de conseguir recursos para melhoria
de infra estrutura das bibliotecas setoriais;
 Realizar a “Calourosa” visando a afiliação dos ingressos nas Bibliotecas;
 Otimizar as relações interpessoais dos servidores do SIBI em parceria com CDH;
 Implementar o processo de competência informacional na Seção de Referência
das Bibliotecas Universitárias e Setoriais para facilitar as pesquisas e estudos dos
estudantes;
 Concluir o Laboratório de acessibilidade na BURMC e programar nas demais
Bibliotecas Universitárias;
 Viabilizar o processamento técnico das obras raras e Coleções especiais das
bibliotecas (Escola Politécnica e BURMC);
 Incentivo à inserção da produção acadêmica retrospectivo no Repositório
Institucional da UFBA;
 Desenvolvimento e Formação das coleções das bibliotecas com avanço nos ebooks;
 Instalação na BUS, BURMC e Politécnica da CAPES WEB TV.
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Quadro 15. SIBI/UFBA em números – 2014

Universitária
04

SIBI em Números
Setorial
Especial
Campi
Avançados
13
04
02
Circulação Bibliográfica
Empréstimos Devoluções
Renovações

Total
23

Total de Usuários
Total
Ativos
61.253
233.268
242.558
331.541
807.367
Novas Aquisições – Por tipo de obra (Títulos e Exemplares)
Tipo de Obra
Títulos/2014 Exemplares/2014 Títulos/Geral
Exemplares/
Geral
Material
16.546
44.689
217.232
710.343
Bibliográfico
Material Áudio
691
788
4.477
8.208
Visual
FONTE: Dados coletados na Base de Dados Bibliográficos do Sistema de Gerenciamento de acervo Pergamum, dos relatórios das
bibliotecas universitárias e setoriais do SIBI -2014 e dos Relatórios de Gestão UFBA.

5. ANÁLISE DOS DADOS
O processo de discussão e elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional
culminou com a sua aprovação em 2012. O novo documento estabeleceu objetivos e diretrizes
institucionais, e um conjunto de metas a serem alcançadas até 2016. Em decorrência, os
processos avaliativos, seguindo o mesmo recorte de tempo, tomaram 2016 como o ponto de
fechamento das ações e processos implementados na Universidade.
Em 2014, com a renovação da Reitoria e de toda a equipe de gestão da Universidade,
um novo plano de gestão foi discutido e construído coletivamente, reorientando processos e
estabelecendo uma nova dinâmica no funcionamento da Universidade. Este processo de
construção identificou desde logo a urgente necessidade de uma profunda reformulação o no
PDI, tornando-o mais afinado com as características da Universidade e mais adequado para o
enfrentamento dos desafios atuais da UFBA.
Nesta perspectiva, alguns grupos de trabalho foram constituídos no âmbito das Próreitorias para discutir temas específicos que se desdobrarão num congresso anual, conforme
previsto no plano de gestão da Reitoria 2014-2018 que, além de possibilitar intervenções
imediatas sobre problemas detectados, oferecerá subsídios para o ajusto e reformulação do
nosso PDI.
Paralelo a este processo, a CPA, através da SUPAD, utiliza os indicadores de
desempenho institucional, bem como a evolução das metas estabelecidas no atual PDI para
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analisar os avanços alcançados e o nível de qualidade do trabalho produzido pela UFBA no
período.
O PDI da UFBA, como já discutido no item 3, precisa ser reformulado, não só para
melhor atender às necessidades atuais da Universidade, como também para permitir o
acompanhamento das metas e dos objetivos institucionais propostos. A dificuldade no claro
estabelecimentos das metas, dificulta o trabalho da avaliação que, impedido de mensurar os
resultados produzidos, termina sem condições de julgar o avanço conquistado na consecução
da meta. O quadro apresentado abaixo, demonstra esta dificuldade. Algumas metas
estabelecidas no PDI não são passíveis de acompanhamento ano a ano. Nestes casos,
deixamos a indicação que a meta deverá ser alcançada no período de vigência do PDI,
indicando, assim, que ela deverá ser revista quando da reelaboração do PDI. A equipe
encarregada deste trabalho deverá torná-las mais objetiva e determinar níveis de alcance em
relação ao tempo esperado para sua realização.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

3.1 – INDICADORES DE DESEMPENHO
PROPCI
INDICADOR 1
ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA
Definição:
Ampliação da produção de trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of Science (ISI), medida pelo percentual de crescimento da
produção, considerando os dois últimos anos completos em relação aos dois anos imediatamente anteriores.
Justificativa do Indicador:
Trata-se de um importante indicador da internacionalização da produção científica da Universidade, algo congruente com as diretrizes da Área
de Ciência e Tecnologia do país que prioriza dar visibilidade internacional à produção científica nacional. A utilização de um intervalo de dois
anos justifica-se pelo fato de que a publicação de artigos pode flutuar de um ano para o outro, em função da agilidade dos periódicos em
publicarem os seus volumes, não refletindo adequadamente a produção dos pesquisadores. Este intervalo procura minimizar a flutuação do
índice em função de fatores extrínsecos ao fenômeno que está sendo avaliado. A utilização do ano anterior como primeiro ponto justifica-se
pelo fato de que os dados do ano corrente estão incompletos, já que muitos trabalhos publicados no ano relativo ao relatório deverão aparecer
durante o ano seguinte.
Fórmula de cálculo:
Var % TP ISIt = ((TPt+TPt-1)/(TPt-2+TPt-4) -1)*100
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t = ano de referência para o cálculo do indicador
TPt-1 = Trabalhos publicados em períodicos indexados na Web of Science (ISI)no ano t-1
TP t-2=Trabalhos publicados em períodicos indexados na Web of Science (ISI)no ano t-2
TP t-3= Trabalhos publicados em períodicos indexados na Web of Science (ISI) no ano t-3
TP t-4= Trabalhos publicados em períodicos indexados na Web of Science (ISI) no ano t-4

Evolução do número de trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of. Science (ISI) - UFBA 2000 - 2011

Ano

2000

Nº de
Trabalhos

168

2001

185

2002

206

2003

214

2004

263

2005

367

2006

355

2007

478

2008

536

Publicados no
ISI
*Os dados de 2014 estão incompletos. Muitos trabalhos publicados em 2014 deverão aparecer durante o ano de 2015.
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

2009

575

2010

636

2011

691

2012

703

2013

819

2014

719*
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Índice de Produtividade em Pesquisa: Corresponde a Variação Percentual Bianual de trabalhos publicados na Web of Science (ISI)

Ano
Indicador
t

t t-1

2014

2013

719

818

t t-2

t t-3

t t-4

t t-5

2012

2011

2010

2009

703

691

636

575

Var % TP ISIt
para
t = 2014

10,32

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

Evolução do percentual de crescimento bianual da produção de trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of. Science.

Indicador

Var % TP ISI

T=2014

t=2013

t =2012

t =2011

t =2010

t =2009

t =2008

t =2007

t =2006

t =2005

t =2004

10,32

14,69

15,85

19,44

19,4

33,37

40,4

32,2

51,4

50,0

22,0

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

Como apontado no relatório de 2011, ano em que se iniciou o cálculo do presente indicador de desempenho institucional, ao longo do período
de 12 anos e tomando o ano 2000 como ponto de partida da série histórica, verificou-se um crescimento expressivo da produção científica da
UFBA indexada na principal base de indexação internacional. Este crescimento pode ser ainda mais vigoroso quando todas as publicações de
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2014 estiverem disponíveis, já que muitos trabalhos só estarão disponíveis em 2015, em função do ritmo de publicação dos periódicos. Este
crescimento foi constante a cada período analisado. Cresceu inicialmente 18,98% entre 2003 e 2000. A taxa aumentou para 50% entre 2005 e
2002. Nos dois períodos seguintes manteve uma taxa de crescimento ligeiramente superior a 30%. Tal período de elevados níveis de
crescimento coincide com aquele em que maior número de periódicos nacionais foram indexados no ISI.
A partir de 2010 as taxas de crescimento tornaram-se menos elevados, mas nem por isto menos expressivas. Em 2013 atingiu 14,69%. Em
2014, cujos dados podem ser considerados preliminares, atinge 10,32%.
O crescimento, mesmo em patamares ligeiramente acima de 10% nos dois últimos anos é bastante significativa considerando-se que não
houve, no período, crescimento sequer próximo do número de docentes e de pesquisadores na UFBA, demonstrando ser resultado de um
investimento cada vez maior da comunidade científica em enviar seus trabalhos para periódicos de padrão internacional.
Em síntese, os dados indicam um crescimento consistente ao longo do tempo de publicações de pesquisadores da UFBA em periódicos da
principal base de indexação internacional, sinal inequívoco da crescente internacionalização da sua produção científica. Tal índice de
produtividade 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.
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INDICADOR 2
ÍNDICE DE CONSOLIDAÇÃO DE ATIVIDADE DE PESQUISA = ICAP

Definição:
A consolidação da atividade de pesquisa na UFBa é mensurada a partir da quantidade de bolsas de produtividade em pesquisa concedidas pelo
CNPQ e da qualidade das bolsas obtidas, aqui definida com a o nível das bolsas dos pesquisadores. Como sub indicador da qualidade das
bolsas será feira uma média aritmética do número de bolsas por nível, sendo atribuídos pesos distintos a cada nível.
Justificativa do Indicador:
Trata-se de um importante indicador da consolidação da atividade científica da Universidade, quantitativa e qualitativamente, o conjunto de
docentes pesquisadores cuja maturidade e produtividade acadêmica assegura a obtenção, em uma concorrência nacional, de bolsa
especialmente voltada para apoiar as atividades de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico.
Como os editais para concorrer às bolsas ocorre anualmente, este é o período utilizado para avaliar o crescimento da comunidade no conjunto
de potenciais pesquisadores da Universidade, definido pela condição de ser um professor com título de doutor.

Fórmula de cálculo:
ICAP = Número de Bolsas no ano t * Escore Médio da qualidade das bolsas
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Índice de Consolidação de Atividade de Pesquisa = ICAP

Ano
Nº de bolsas
Produtividade e Pesquisa
Escore médio de
qualidade
das bolsas
produtividade em
pesquisa

ICAP

2014

2013

254

217

2,79

3,17

708,66

687,89

2012
213

2,76

587,88

2011
222

2,96

657,12

2010
228

2,86

652,08

2009
198

3,19

631,62

2008
164

3,64

596,96

2007
154

3,47

534,38

2006
143

3,27

467,61

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

Obs: peso para calcular o escore médio da qualidade das bolsas:
Bolsa 1 – A (peso 10) ; Bolsa 1 – B (peso 7) ; Bolsa 1 – C (peso 5) ; Bolsa 1 – D (peso 3) ; Bolsa II (peso 1)

Avaliação do Indicador
Os escores ICAP indicam o crescimento quantitativo e qualitativo da consolidação da nossa atividade de pesquisa, considerando-se o número
de docentes contemplados com bolsas de produtividade científica pelo CNPq. Tal crescimento é sistemático desde 2006, tomado como ano
base da série. Tal crescimento foi interrompido em 2012, com uma pequena queda de 9,5% no número de bolsistas de PQ na UFBA. Além da
quantidade menor, houve uma queda, também, no nível médio das bolsas que, em relação a 2011 caiu para 2,76. Em 2013 verifica-se um leve
acréscimo no número de bolsas, mas uma melhoria bem expressiva no nível médio (atingindo 3,17), o que fez o ICAP atingir o escore mais
elevado até então. Em 2014 o número de bolsistas voltou a crescer, agora de forma mais expressiva, atingindo 254 bolsas. No último ano, com
o aumento do número de bolsistas PQII a qualidade média voltou a cair, situando-se, agora em 2,79. Verifica-se, no entanto, que o aumento do
número de bolsistas compensa tal queda fazendo com que o ICAP atingisse em 2014 708,66 pontos, o escore mais elevado da série. Em
síntese, com uma flutuação para menor no ano de 2012, o que merece uma análise mais específica, constata-se que há uma tendência a um
crescimento quantitativo e qualitativo do número de bolsas de Produtividade científica e tecnológica na Universidade. Tal indicador, para uma
avaliação mais precisa, deverá ser complementado com outro indicador que tome como referência o número de docentes doutores que são
potenciais bolsistas de produtividade do sistema.
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INDICADOR 3
TAXA DE INSERÇÃO DA PESQUISA NO ENSINO DE GRADUAÇÃO - TAXA IPEG
Definição:
Variação percentual de alunos dos cursos de graduação com bolsas para atividade de pesquisa e inovação.
Justificativa do Indicador:
Trata-se de um importante indicador de quanto o princípio da indissociabilidade entre ensino e pesquisa está se consolidando na Universidade.
Para que a atividade de pesquisa não seja uma atividade restrita da pós-graduação e a formação científica do estudante comece efetivamente no
seu curso de graduação, o número de alunos formalmente engajados nos grupos de pesquisa é um indicador da articulação entre ensino e
pesquisa, revelando o quanto o treino em pesquisa pode aprimorar o desenvolvimento de competências profissionais e, ao mesmo tempo,
preparar melhor o aluno para a sua pós-graduação.
Fórmula de cálculo:
Indicador : Taxa de Inserção da Pesquisa no Ensino de Graduação – Tx BPIG mede a variação percentual do número de bolsas de Pesquisa e Inovação
(BPI) do ano t em relação ao ano t-i

Fórmula de cálculo : Taxa IPEG → Var% BPIG = ( (PPI t – BPI t-i)/ BPI t-i)) * 100

Onde : BPIG = Bolsas de Pesquisa e Inovação
t = ano

i = variando conforme o intervalo de tempo a ser considerado
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Resultados
Evolução do número de Bolsas de Pesquisa e Inovação, UFBA 2002-2013

Ano
Nº de Bolsas de
Pesquisa e
Inovação

2002

440

2003

390

2004

420

2005

435

2006

510

2007

580

2008

610

2009

630

2010

780

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

Evolução da Variação Percentual do número de Bolsas de Pesquisa e Inovação da UFBA

Ano t/t-i
2001/2000
2002/2001
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2000/2014
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação

Taxa IPEG Var % BPIG
( t/t-i)
2,2
- 6,4
-11,4
7,7
3,6
17,2
13,7
5,2
3,3
23,8
10,5
14,3
39,5
28,2
300,2

2011

862

2012

985

2013

1374

2014

1.761

80
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2014 – Comissão Própria de Avaliação

Avaliação do Indicador
A série histórica, de Bolsas de Pesquisa e Inovação, mostra dois períodos bem distintos. No início da década houve uma diminuição do
número de bolsas, queda que atingiu o ponto mais baixo no ano de 2003. A partir deste ano o número de bolsas passou a crescer de forma
sistemática, tendência que se mantém e foi expressivamente intensificada nos dois últimos anos, quando o percentual de crescimento do
número de bolsas esteve próximo ou acima de 30%. A intensidade do crescimento variou de ano para ano, mas nos três últimos anos o
percentual manteve-se sempre acima de 10%, tendo atingido quase 40% em 2012. Comparando o ano inicial da série e o ano de 2012, houve
um expressivo crescimento de 300,2% no número de bolsas, índice que supera em muito o crescimento do número de alunos nos cursos de
graduação da Universidade. Pode-se afirmar, assim, que as atividades de iniciação científica, ainda longe de contemplar um expressivo
contingente dos alunos de graduação, tem se expandido de forma contínua ao longo dos últimos anos. Tal índice, é importante destacar, não
incorpora alunos que participam de atividades de pesquisa sem o suporte das bolsas de iniciação científica.
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PRPG – PÓS-GRADUAÇÃO
INDICADOR 1
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 uma curso de pósgraduação 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 n
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Resultados
Evolução da Matrícula – UFBA 2004-2014
Ano

Média do Aluno
Ativo Graduação

Média do Aluno
Ativo PG

2004

20.826

2.641

23.467

11,25

2005

22.650

2.794

25.444

10,98

2006**

22.665

2.990

25.655

11,65

2007

22.670

3.236

25.906

12,49

2008

24.367

3.275

27.642

11,85

2009

25.796

3.672

29.468

12,46

2010

28.562

3.995

32.557

12,27

2011

31.840

4.355

36.195

12,03

2012

32.241

4.926

37.167

13,25

2013

34.276

5.087

39.363

12,92

2014

35.482

5.454

40.936

13,32

Total de alunos

%PG total
alunos

Fonte: Secretaria Geral de Cursos (SGC) - Sistema Acadêmico (SIAC)
**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.
Obs: Dados sem as Licenciaturas Especiais (Convênios) e Educação à Distância.
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Avaliação do Indicador

Na série histórica que se inicia em 2004, pode-se perceber um lento mas progressivo aumento da participação de alunos matriculados em
cursos de pós-graduação stricto senso no total dos alunos da Universidade. Por serem cursos voltados para um número mais reduzido de
alunos, com vagas bem mais limitadas que os cursos de graduação, há uma grande diferença no volume bruto de alunos nos dois níveis de
formação. Na UFBA, em 2014, são aproximadamente sete vezes mais alunos de graduação do que de pós-graduação. Em 2004, no entanto, tal
diferença se aproximava de 10 vezes. Ou seja, ao longo dos anos analisados, o crescimento da pós-graduação, mesmo considerando-se o
número de alunos matriculados, foi bem mais acelerado do que o crescimento da graduação (apesar do crescimento que tais cursos
experimentaram com o REUNI). Enquanto o crescimento de matriculados na graduação foi de 70,4% no período, na pós-graduação foi de
106,5%. Tal crescimento fez com que a participação de alunos da PG aumentasse 11,25 para 13,32% do total de alunos da UFBA.
INDICADOR 2
ÍNDICE DE EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO I – EXPPG2
Definição:
Variação percentual 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 torna-se 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= (TotCPG *100)/( TotCG+PG)
TotCPG - Total de cursos PG ano n
TotCG+PG - Total de cursos da Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano n
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Resultados
Ano

Graduação

Pós-graduação

Total cursos

EXPPG2

2005

57

59

116 50,9

2006

60

70

130 53,8

2007

65

78

143 54,5

2008

66

83

149 55,7

2009

66

92

158 58,2

2010

85

107

192 55,7

2011

112

111

223 49,8

2012

112

116

228 50,9

2013

112

122

234 52,1

2014

112

128

240 53,3

Fonte: PRPG/UFBa em Dados-Proplan
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Avaliação do Indicador
Um primeiro aspecto que deve ser destacado é que o ritmo de crescimento do número de cursos da graduação e da pós-graduação apresentam
ritmos bastante distintos. Embora em ambos os níveis de formação, o total de cursos tenha mais que duplicado entre 2005 e 2014, o
crescimento da PG é continuo e a cada ano alguns poucos cursos novos aparecem. Isto se deve ao fato de que anualmente a UFBA submete
propostas de criação de novos cursos à CAPES e aqueles recomendados por ela são implantados na Universidade. Na graduação, por outro
lado, estamos desde 2011, com o mesmo número de cursos de graduação. 2010 e 2011 são dois anos em que muitos cursos de graduação
foram implantados na Universidade. Como apesar do padrão de crescimento distinto há um ritmo similar, o indicador calculado não sofreu
grandes transformações ao longo dos dez anos da série. De início os cursos de PG representavam 50,9% e em 2014 eles representam 53,3%.
Ao longo do tempo há flutuações nos percentuais.

INDICADOR 3
ÍNDICE DE EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO III– EXPPG3

Definição:
Variação percentual 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. Tal regra pode ser
quebrada quando os indicadores de consolidação e produtividade são compatíveis com a nota 4 embora esta ainda não tenha sido atribuída em
uma avaliação. 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.
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Fórmula de cálculo:
EXPPG3= (TotAluDout *100)/( TotAluDout+Mest)
TotAluDout - Total de cursos PG ano n
TotAluDout+Mest - Total de cursos da Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano n
Resultados
Matrículas / Ano

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mestrado (1º
semestre)**

1.863

1.968

2.070

2.224

2.158

2.293

2.420

2.553

2.863

2.943

3.106

Doutorado (1º
semestre)***

778

826

920

1.012

1.117

1.379

1.575

1.802

2.063

2.144

2.348

PG stricto senso

2.641

2.794

2.990

3.236

3.275

3.672

3.995

4.355

4.926

5.087

5.454

D/(M+D)

29,46

29,56

30,77

31,27

34,11

37,55

39,42

41,38

41,88

42,15

43,05

Fonte: PRPG

Avaliação do Indicador
A consolidação e expansão da PG na Universidade também pode ser verificada examinando-se os dados gerados pelo indicador EXPPG3. Na
série de 11 anos, constata-se que o número de alunos de cursos de doutorado saltou de 29,46% para 43,05%. Tal crescimento é expressivo
quando se considera que o número de alunos matriculados nos cursos de mestrado também teve um crescimento elevado no período, saltando
de 1.863 para 3.106 alunos. O crescimento é constante e a taxas similares ao longo do período examinado, sem saltos significativos em
quaisquer dos anos. A tendência é que a demanda pela formação de doutores se intensifique, o que aliado ao processo de consolidação dos
cursos de mestrado, progressivamente o perfil do alunado da pós graduação na Universidade amplie a presença dos doutorandos que
permanecem na Universidade por um tempo mais longo.
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PROGRAD - ENSINO DE GRADUAÇÃO
INDICADOR 1:
ÍNDICE DE QUALIDADE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

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:
(Média Nota ENADE Ano1+ Média Nota ENADE Ano2+ Média Nota ENADE Ano 3)/3
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RESULTADOS:
0/SC

ENADE 2006
ENADE 2007
ENADE 2008
PRIMEIRO CICLO COMPLETO
ENADE 2009
ENADE 2010
ENADE 2011
SEGUNDO CICLO COMPLETO
ENADE 2012
ENADE 2013

3,67
2,50
3,44
3,20
3,38
3,29
3,30
3,32
3,63
3,33

3

1

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

TOTAL
CURSOS
AVALIADOS

0
1
1

1
3
2

4
3
5

5
1
8

2
0
2

12
8
18

2
1
2

1
0
3

3
2
7

4
4
15

3
0
0

13
10
27

0
1

0
0

4
4

3
3

1
1

8
10

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Considerando o ano 2006 como ponto de partida de uma série histórica até o ano de 2012, dos 54 cursos avaliados no período, a UFBA obteve
uma nota médio no ENADE de 3,20 no primeiro triênio; 3,32 no segundo; e a média das notas obtidas em 2012/13 chega a 3,48. Há um de
crescimento contínuo, embora bastante moderado, das notas obtidas no período analisado, o que sugere um resultado positivo. No entanto,
apesar da série histórica englobar 7 anos, a análise é feita a cada ciclo avaliativo, portanto a cada três anos, faltando os resultados de 2014 para
completar o terceiro ciclo e termos, então, de cada curso avaliado, três avaliações. Assim, a quantidade de escores é ainda insuficiente para se
detectar uma tendência clara.
Os resultados no ENADE são fortemente afetados pelo grau de adesão dos alunos à prova. Não há uma dimensão, publica, do quanto o escore
reflete o boicote de parte dos alunos ou o descompromisso com um bom desempenho no Exame. Mesmo assim, os escores do ENADE são
elementos importantes na definição, pelo INEP, do conceito preliminar do curso e da própria instituição, representando cerca de 70% do CPC.
Este resultado ligeiramente mais positivo a cada ciclo e, em especial nos últimos anos com resultados divulgados, reflete um esforço e uma
preocupação da Instituição com a qualidade dos cursos de graduação, que pode ser percebida tanto ao nível da administração central, com a
recuperação da estrutura física, investimento em laboratórios e biblioteca, e capacitação do corpo docente, como também ao nível das

89
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2014 – Comissão Própria de Avaliação

Unidades e dos Colegiados, com a re-estruturação dos currículos e constante avaliação dos cursos. Há, também, que se considerar as ações
desenvolvidas junto aos cursos avaliados para que docentes e alunos se engajem em uma postura que valorize o ENADE como um importante
indicador da qualidade da formação que a UFBA vem oferecendo. Neste sentido, vídeos, cartazes e reuniões foram feitas com o objetivo de
sensibilizar o aluno para responder a prova com dedicação, o que pode estar diminuindo o grau de boicote ou participação sem compromisso
em efetivamente demonstrar o que de fato aprendeu ao longo do processo de formação. Há que se destacar, também, a maior atenção dada pela
CPA aos cursos que recebem visitas por terem obtido notas inferiores a 3 no ENADE, apoiando-os na preparação para tal visita.

GESTÃO DE PESSOAS
INDICADOR 1:
IQCTA= ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Definição:
Média ponderada da participação dos diferentes níveis de formação dos servidores técnico administrativos no total do segmento.
Justificativa do Indicador:
A missão e as atividades fins de uma universidade requer profissionais técnico administrativos com formação profissional especializada, como
requisito para grande parte dos cargos que estruturam a força de trabalho da Instituição. Há cargos de nível fundamental, médio e superior que
são preenchidos por concursos. No entanto, a necessidade de formação mais elevada é uma busca individual que leva muitos servidores a
buscarem níveis mais elevados de formação profissional, mesmo inseridos nos níveis do plano de cargo e salários. Por outro lado, há
incentivos claros no atual plano de carreiras para as iniciativas de melhoria da qualificação dos servidores o que os estimula a buscarem
formação superior e diferentes pós-graduações (lato e stricto sensu). Assim, uma medida do nível de qualificação do servidor é um indicador
importante para avaliar os investimentos pessoais e instituições no sentido de possuir uma força de trabalho cada vez mais qualificada. A
expectativa, claramente, é que a melhoria de tal indicador se traduz em melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos servidores.
Fórmula de cálculo:
IQCTA={ [(MEST+DOUT)*5]+(ESP*4)+(GRAD*3)+(NMED*2)+FUND} / TOTAL SERVIDORES
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RESULTADOS
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nível de Escolaridade
N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

431

13,10

410

12,41

363

11,28

337

10,30

308

9,39

275

8,44

243

7,35

229

7,10

1435

43,60

1295

39,19

1226

38,09

1179

36,02

1127

34,37

1039

31,87

964

29,18

887

26,95

934

28,27

890

44,80

859

26,25

851

25,95

830

25,46

965

29,21

377

11,46

480

14,53

541

16,81

663

20,26

737

22,47

832

25,52

830

25,12

Mestrado

112

3,40

126

3,81

131

4,07

163

4,98

181

5,52

206

6,32

211

6,39

240

7,44

Doutorado

49

1,49

59

1,79

68

2,11

72

2,20

75

2,28

78

2,39

91

2,75

98

3,04

Total

3.291

100%

3.304

100%

3.219

100

3.273

100%

3.279

100%

3260

100

3304

100

3226

100

Fundamental ou
menor
Ensino Médio

894

Ensino Superior

27,71
887

Especialização

27,50
878
27,22
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IQCTA (ANO)

ESCORE

IQCTA 2007

2,51

IQCTA 2008

2,62

IQCTA 2009

2,69

IQCTA 2010

2,78

IQCTA 2011

2,85

ICCTA 2012

2,94

IQCTA 2013

3,02

IQCTA 2014

3,06

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
A série história de oito anos, com início em 2007 revela um crescimento sistemático do nível de qualificação formal do corpo de servidores
técnico-administrativos da Universidade. Para tornar mais claro o significado dos escores encontrados, no índice calculado, se todos os
servidores tivessem mestrado ou doutorado o escore máximo seria 5. Assim, 3.06 (IQCTA de 2014) significa que no seu conjunto, a média da
qualificação formal dos servidores equivale a um curso de graduação (nível superior, cujo peso é 3 na fórmula). O crescimento da qualificação
formal verifica-se pela participação decrescente dos servidores com escolaridade até o nível fundamental (representavam 13% em 2007 e em
2014 são 7,1%), ao lado da participação crescente de servidores com especialização, mestrado e doutorado. Os especialistas saltaram de
11,46% em 2007 para 27,22% em 2014. Também foram expressivos o crescimento do percentual de mestres (saltou de 3,4 para 7,4% ) e de
doutores (saltaram de 1,49 para 3,04%). Com tais mudanças, o IQCTA que no início da série era de 2,51 ultrapassou ligeiramente o patamar
de 3 no ano de 2014. Também aqui, é importante que tal indicador seja acompanhado de novas pesquisas que avaliem a congruência entre a
qualificação formal do servidor e as demandas de competências do cargo que ocupa. Tal acompanhamento é importante para ampliar o ajuste
do servidor ao cargo, evitando desmotivação decorrentes de uma super qualificação para o cargo que exerce. Ou seja, a ampliação do nível de
qualificação deve ser acompanhado por novos desafios profissionais para que o investimento em qualificação se transforme efetivamente em
melhoria dos serviços prestados pelo servidor.
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INDICADOR 2:
INVCAPTA= ÍNDICE EM CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Definição:
Investimento dos servidores técnico-administrativos em capacitação no trabalho reconhecido com progressões no plano de carreira.

Justificativa do Indicador:
Para além da qualificação formal (nível de escolaridade), o desempenho no trabalho requer uma capacitação específica, nem sempre
assegurada pela qualificação escolar. Assim, todas a gestão de pessoas incorpora um conjunto amplo de ações de capacitação e educação no e
para o trabalho, essenciais à melhoria contínua do desempenho institucional. Tais ações, muitas vezes treinamento no próprio trabalho, se
voltam para melhorar o desempenho nos cargos e, com isto, melhorar o desempenho global da instituição. Voltam-se também para a
permanente atualização das competências necessárias ao desempenho de qualidade, considerando as rápidas transformações no nível de
conhecimento e de tecnologias aplicadas aos trabalhos em geral. Devido a isto, o plano de carreira implantado recentemente nas Universidades
Federais estimula as ações de capacitação dos servidores técnico administrativos, reconhecendo a carga horária cumprida em treinamentos
para efeito de progressão na carreira. Assim, os diferentes níveis alcançados pelos servidores decorrem do número de progressões obtidos em
função da quantidade de carga horária em capacitação para o trabalho. Monitorar a evolução deste indicador se torna importante como um
importante preditor de melhoria do desempenho individual, dos grupos e da própria instituição.
Fórmula de cálculo:
INVCAPTA=(%N1)+(%N2*2)+(%N3*3)+(%N4*4)) / 10
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RESULTADOS:
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Total serv

%N1

%N2

%N3

%N4

INVCAPTA

2010

1721

1312

224

16

3273

52,6

40,1

6,8

0,5

15,52

2011

1399

1415

387

78

3279

42,7

43,2

11,8

2,4

17,39

2012

1113

1382

552

213

3260

34,1

42,4

16,9

6,5

19,59

2013

929

1231

652

389

3201

29,0

38,5

20,4

12,2

21,57

2014

883

1105

647

591

3226

27,4

34,3

20,1

18,3

22,93

Fonte: CDH/UFBA
Nível 1 - Nenhuma progressão em função de capacitação
Nível 2 - Uma progressão em função de capacitação
Nível 3 - Duas progressões em função de capacitação
Nível 4 - Três progressões em função de capacitação
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

O ESCORE PODE VARIAR DE 10 A 40
10 - 100% DOS SERVIDORES ESTARIAM NO NIVEL I
40 - 100% DOS SERVIDORES ESTARIAM NO NIVEL IV
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O índice desenvolvido para mensurar o investimento do pessoal técnico-administrativo em capacitação para o trabalho pode variar de um
mínimo de 10 (se todos os servidores estivessem no nível I, ou seja, sem qualquer progressão em função de realização de treinamentos no
trabalho) até um máximo de 40 (se todos os servidores técnico-administrativos tivessem obtido as três progressões decorrentes dos
treinamentos realizados. A série histórica, no momento integrada por 5 anos nos revela um crescimento significativo do investimento em
capacitação. O INVCAPTA saltou de 15,52 para 22,93 ao término da série, no ano de 2014. Tal crescimento se deve a um crescente percentual
de servidores que obtiveram, ao longo do tempo, duas ou três progressões decorrentes dos treinamentos realizados. No caso das três
progressões, o percentual saltou de 0,5 para 18,3% do corpo técnico administrativo. No caso das duas progressões, o percentual saltou de 6,8
para 20,1%. Por outro lado, o percentual de servidores sem nenhuma progressão caiu de 52,6 para 27,4%. Ou seja, os estímulos oferecidos no
plano de carreira têm levado a um pesado investimento dos servidores (e da Instituição) na realização de várias capacitações para o trabalho. O
importante é que tal indicador, seja acompanhado por avaliações mais específicas dos impactos de tais capacitações no desempenho do
servidor no trabalho, ou, em que medida, tais capacitações têm desenvolvido competências que são efetivamente aplicadas nos contextos
específicos de trabalho. Tal acompanhamento envolverá pesquisas específicas sobre transferência de treinamento que deverão ser
desenvolvidas pela Universidade doravante.
INDICADOR 3:
INVCAPDOC= INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO PELO DOCENTE COM AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO
Definição:
Apoio institucional para a capacitação do corpo docente em nível de pós-graduação
Justificativa do Indicador:
Predominantemente os concursos para preenchimento dos cargos docentes são abertos para portadores de diploma de doutorado. Há, no
entanto, exceções, em função de carência de doutores para subáreas específicas. Assim, há um contingente de docentes mestres e de docentes
que possuem apenas o título de graduação ou especialização, sobretudo no campus do interior do Estado. Portanto, há uma demanda de
qualificação para o corpo docente, o que implica apoio para a realização de mestrados e doutorados, muitas vezes com afastamento do docente
das suas atividades cotidianas, quando o curso é realizado fora do seu local de trabalho. No entanto, mesmo para os docentes doutores, é
importante a sua permanente atualização face a dinâmica de transformação rápida do conhecimento e da tecnologia nos diversos campos da
ciência e das artes. Tal demanda é atendida pelas experiências de pós-doutorado que, para além da permanente atualização, se voltam para a
criação de novas redes de pesquisa, novas parcerias e, sobretudo, para ampliação do nível de inserção internacional do docente/pesquisador.
Face ao exposto, o presente indicador avalia o nível de apoio concedido pela Universidade para o docente continuar a sua formação em níveis
mais elevados.
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Fórmula de cálculo:
INVCAPDOC=(%N1*2)+(%N2*3)+(%N3*5))/10
RESULTADOS
TOTAL DE DOCENTES
GRAD+ESP

AFASTAMENTOS PARA CAPACITAÇÃO

MEST

DOUT

AFAS M

AFAS DO

AFAS PDOC

%N1

%N2

%N3

INVCAPDOC

2009

189

506

1266

3

45

44

1,59

8,89

3,48

4,72

2010

163

547

1375

3

50

21

1,84

9,14

1,53

3,87

2011

171

605

1481

7

45

28

4,09

7,44

1,89

4,00

2012

141

570

1568

2

41

54

1,42

7,19

3,44

4,16

2013

122

508

1603

3

75

66

2,46

14,76

4,12

6,98

2014

115

486

1675

7

96

108

6,09

19,75

6,45

10,37

FONTE: Superintendência de Pessoal UFBA
N1 - % GRADUADO OU ESPECIALISTA AFASTADOS PARA MESTRADO
N2 - % MESTRES AFASTADOS PARA DOUTORADO
N3 - % DE DOUTORES AFASTADOS PARA PÓS-DOUTORADO
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados mostram, na série histórica que começa em 2009, um avanço, especialmente no último ano, do apoio concedido a docentes para
a realização de cursos de pós-graduação, com o afastamento das suas atividades acadêmicas no local de trabalho. Na realidade, em 2009, o
índice de 4,72 se deve ao maior número de docentes (proporcionalmente à demanda) para realização de doutorados (8,89%) e de pósdoutorado (3,49%). Este índice cai e 2010, sobretudo pela menor demanda de afastamentos para pós-doc, atingindo 3,87. A partir de então
começa a crescer progressivamente (atingindo 4,0 em 2011, 4,16 em 2012 e 6,98 em 2013). Em 2014 o índice atinge o seu maior escore na
série histórica, de 10,37, que se deve tanto ao crescimento de afastamentos para doutorados (19,75% do docentes que necessitariam avançar
para tal nível de qualificação) e de pós-docs (6,45%). Os dados chamam a atenção para o ainda reduzido número de docentes que utilizam as
oportunidades existentes para se afastarem para pós-doutorados. Com os desafios que são postos para a internacionalização da produção
científica e a crescente inserção dos grupos de pesquisa da UFBA em redes nacionais e internacionais, há que se ter políticas de estímulo à
saída de um maior número de docentes para pós-doutorados, sobretudo no exterior.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

5.2 – QUADRO-SÍNTESE DAS METAS DO PDI 2012-2016
Objetivos e metas institucionais
Projeto Político Pedagógico Institucional
META

1

PERÍODO
2012

2014

Constituição, por atos da Reitoria, de grupos de trabalhos ou comissões para estudos e preparação de minuta de
proposta do PPPI – UFBA, contemplando representantes da Reitoria, dos conselhos superiores, das unidades Meta a ser alcançada no período
universitárias e demais órgãos, bem como, de representação dos segmentos que compõem a UFBA. Paralela e 2012-2016
concomitantemente, as unidades universitárias e demais órgãos constituirão os seus grupos de trabalho para o mesmo
fim
Políticas de Inserção Local e Regional

Diretriz A: Promover a dinamização do Consórcio interinstitucional que congrega as instituições públicas de ensino superior da Bahia, e consolidar ou
criar fóruns específicos em áreas temáticas, envolvendo instituições universitárias e de pesquisa, públicas e privadas, com vistas a enfrentar os desafios
pertinentes ao desenvolvimento ambiental, social, econômico, científico e tecnológico da Bahia e do Nordeste
Diretriz B: Buscar formas de congregar, em parceria e em rede, instituições universitárias e de pesquisa, públicas e privadas, dos demais estados do
Nordeste para o alcance dos mesmos fins.
Diretriz C: Incentivar e apoiar, sem prejuízo à liberdade de pesquisa, a formação de grupos de perfil interinstitucional, inter, multi e transdisciplinar, para
tratar de questões, temas e desafios atinentes ao desenvolvimento sustentável da Bahia, e da região Nordeste, em áreas prioritárias.
Diretriz D: Ensejar e apoiar, sem prejuízo da pesquisa dirigida à produção de conhecimento científico e de tecnologia de ponta e de inovação, a formação
de grupos com perfil interinstitucional, inter, multi e transdisciplinar, voltados para a produção de Ciência e de tecnologias socialmente aplicáveis
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METAS
EIXO 1. Infraestrutura para a pesquisa e para a criação e a inovação
Reestruturar, ampliar e distribuir racionalmente núcleos solidários para planejamento e execução de programas, cursos, projetos e eventos de ensino,
1
pesquisa e extensão, bem como o compartilhamento de espaços, instalações, laboratórios, pessoal, e recursos orçamentários e extra orçamentários
METAS
EIXO 2. Formação e atração de pessoal para a Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fortalecer grupos, programas, cursos e projetos de ensino, pesquisa e extensão em alinhamento com os requerimentos de desenvolvimento
1
sustentável local, estadual e regional
2

Buscar cooperação estadual, regional, nacional e internacional, com vistas a produzir tecnologias adequadas à solução de problemas ambientais,
econômicos e sociais

3

Dotar a UFBA de infraestrutura de pesquisa e de recursos humanos, na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, com vistas à ampliação e ao
fortalecimento da base científica, tecnológica e de inovação local, estadual e regional

4

Incentivar e apoiar a propriedade intelectual, promovendo o desenvolvimento e proteção de patentes (e outras formas de propriedade intelectual), e
publicações na área de ciência, tecnologia e inovação

5

Buscar, junto a governos e instituições de fomento, incentivos à fixação de doutores na Bahia e no Nordeste

METAS
EIXO 3. Reestruturação, ampliação e distribuição racional de polos regionais de ciência e tecnologia, visando a nucleação solidária de iniciativas de
ensino, pesquisa e extensão
1

Incentivar e apoiar a organização e realização de eventos de C,T&I, visando a difusão do conhecimento e da inovação

2

Fomentar a criação e ou desenvolvimento de pré-incubadoras e incubadoras de base tecnológica
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EIXO 4. Discussão e formatação de novos modelos de gestão e governança local, estadual e regional
1

Incentivar e apoiar a elaboração e aplicação de projetos de educação, voltados à popularização da inovação e da Ciência

2

Incentivar e apoiar mecanismos de transferência de tecnologia, visando à consolidação de invenções como vetores para os desenvolvimentos social e
econômico, com rebatimento em indicadores como PIB e IDH, entre outros
SITUAÇÃO DAS METAS NO PERÍODO 2012-2014

Embora as metas não possam ser aferidas, os esforços empreendidos pela UFBA neste sentido cumprir as políticas de inserção local e regional, tem
apresentado bons resultados, conforme descrito nos itens relativos à pesquisa e à pós-graduação neste relatório.

Consolidação da Expansão e Interiorização
1
2
3
4
5

Diretrizes
Apoio à criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, através do desmembramento do Campus Reitor Edgard Santos, em Barreiras
Apoio à criação da Universidade Federal do Sul da Bahia, com sede em Itabuna
Apoio à criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, através do desmembramento do Campus Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista
Criação do Campus UFBA em Camaçari, importante centro industrial na região metropolitana de Salvador, que contará com o já anunciado apoio
do Ministério da Educação texto a ser submetido, durante o segundo semestre de 2014, à apreciação dos conselhos superiores
Elaboração de estudos preliminares visando à criação do Campus UFBA no Subúrbio Ferroviário de Salvador e um outro na Chapada Diamantina,
com sede em Lençóis.
SITUAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DIRETRIZES NO PERÍODO 2012-2014

O Campus Edgard Santos foi o embrião da Universidade federal do Oeste da Bahia, criada em 2013 e, desde então é tutora desta nova instituição. Do
mesmo modo apoiou a criação da Universidade Federal do Sul da Bahia, já em funcionamento, e colabora na sua gestão inicial. A Universidade Federal
do Sudoeste da Bahia, a ser criada a partir do Campus Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, teve seu projeto de criação aprovado e os estudos para
criação de Campus da UFBA no subúrbio ferroviário e na Chapada Diamantina está em curso. Quanto ao campus da UFBA em Camaçari, encontra-se em
fase de implantação, com previsão de início de funcionamento em 2015.
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Avaliação e desenvolvimento institucional
Objetivo geral
Desenvolver uma cultura de avaliação institucional no âmbito na Universidade Federal da Bahia, pautada nos princípios de rigor técnico-científico,
respeito à diversidade e compromisso social, como base para o aprimoramento dos processos de gestão e melhoria continua dos resultados e produtos
devolvidos à sociedade assegurar o crescimento e a qualificação da Pesquisa, da Criação e da Inovação em efetiva articulação com o Ensino de Graduação
e de Pós-Graduação.
METAS
I - Criar e estruturar uma unidade organizacional que assuma a missão de Avaliação
Institucional como uma atividade permanente da universidade e norteadora dos seus processos
de planejamento e gestão;

II - Montar e capacitar uma equipe multidisciplinar de trabalho para definir políticas e
implementar processo contínuo de avaliação institucional;

III - Conceber e implantar uma nova matriz de Avaliação Institucional no âmbito da
Universidade Federal da Bahia, integrada ao modelo do SINAES, definindo macro e micro
indicadores para monitorar os avanços na consecução das metas do seu plano de
desenvolvimento institucional;

IV - Acompanhar e avaliar a implementação das metas do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da UFBA;
V - Desenvolver e disponibilizar para todos os níveis de gestão da universidade um sistema de
acesso a informações sobre os indicadores de desempenho institucional que assegurem o
monitoramento das metas de todas as suas unidades administrativas e acadêmicas;

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2014
Meta alcançada em 2013 com a
aprovação
da
criação
da
Meta a ser alcançada
Superintendência de Avaliação e
no período 2012-2016
Desenvolvimento Institucional
SUPAD
Equipe parcialmente composta,
Ações implementadas depende de dotação de vagas
pela SUPAD para o para concurso e preenchimento
alcance da Meta
das vagas. Quadro de vagas já
definido.
Matriz
de
avaliação
já
implantada, criação de novos
Meta
parcialmente indicadores de desempenho e
alcançada. Criação da criação do novo sistema de
matriz de indicadores avaliação em substituição ao
SIAV, já em entendimentos com
a STI.
Acompanhamento
contínuo
Meta a ser alcançada
desde 2012. Meta a ser alcançada
no período 2012-2016
no período 2012-2016
Dados já disponibilizados através
Meta a ser alcançada de sistema desenvolvido pela STI
no período 2012-2016 (BI), e informações na home
page da CPA
2012
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SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012
2014
Desenvolvimento do novo sistema de
VI - Desenvolver e implantar um sistema informatizado de coleta de dados
Meta a ser alcançada no avaliação, já concebido e aprovado, permitirá
junto à comunidade interna e externa à universidade com vistas à avaliação
período 2012-2016
e realização plena desta meta. Previsão em
institucional nas suas diversas dimensões constituintes;
2016.
METAS (continuação)

VII - Desenvolver, em articulação com grupos de pesquisa da instituição,
Cerca de 50 estudos sobre a UFBA já
Ações
implementadas
estudos, diagnósticos e pesquisas que ampliem o conhecimento sobre a
concluídos, a SUPAD fará uma série de
através do PROUFBA.
UFBA, fomentem reflexões e embasem decisões em suas diversas áreas;
seminários a partir de 2015 para consecução
da meta.
Ações continuam sendo realizadas, buscando
VIII - Criar espaços de reflexão e desenvolver ações de comunicação que
alcance desta meta. Implantação da home page
Meta a ser alcançada no
disseminem a consciência da importância da avaliação institucional como
da CPA, campanha para o ENADE,
período 2012-2016
estratégia de aprimoramento contínuo;
divulgação dos resultados da avaliação nas
Unidades de Ensino, são exemplos dessas
ações.
IX - Consolidar os resultados das avaliações externas realizadas por
Meta a ser alcançada no
agências de do governo federal, tornando-os acessíveis aos diversos
Meta alcançada desde 2013.
período 2012-2016
segmentos da universidade;
Através da SUPAD, o diálogo com a
administração central tem sido pleno neste
X - Construir relações e redes de parcerias entre as diversas Unidades da
sentido. A PROGRAD criou um grupo
Meta a ser alcançada no
Universidade tendo em vista compartilhamento de experiências de avaliação
especializado para acompanhar/apoiar as
período 2012-2016
institucional e uso dos seus resultados para fins de gestão.
avaliações dos cursos. O desenvolvimento
institucional
incorpora
gradualmente
procedimentos para facilitar e melhorar a
gestão da UFBA.
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Desenvolvimento institucional
Objetivo Geral
Contribuir para o aprimoramento contínuo dos processos de trabalho e de gestão da Universidade, fomentando o desenvolvimento de equipes de trabalho
comprometidas com a missão institucional.
METAS

2012

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2014

I - Criar e estruturar uma unidade organizacional que coordene as ações de
Meta alcançada em 2013 com a aprovação da
Meta a ser alcançada no
desenvolvimento institucional, em termos de melhoria dos processos de
criação da Superintendência de Avaliação e
período 2012-2016
trabalho e de gestão.
Desenvolvimento Institucional SUPAD
Equipe parcialmente composta, depende de dotação
II - Montar e capacitar uma equipe multidisciplinar de trabalho para Meta a ser alcançada no
de vagas para concurso e preenchimento das vagas.
implementar as ações de desenvolvimento institucional;
período 2012-2016
Quadro de vagas já definido.
Ações sendo implementadas pela SUPAD em
conjunto com a PRODEP e o CDH para melhoria
III - Vincular continuamente os processos diagnósticos de avaliação a
Meta a ser alcançada no dos processos administrativos. O número de
iniciativas de melhoria dos processos de trabalho e de gestão da
período 2012-2016
procedimentos já revisados e descritos aumenta
universidade, nas suas diversas Unidades;
gradualmente e é disponibilizado à comunidade na
home page da SUPAD.
O número de procedimentos já revisados e
Meta a ser alcançada no
IV - Identificar e mapear os principais problemas de gestão da universidade;
descritos aumenta gradualmente e é disponibilizado
período 2012-2016
à comunidade na home page da SUPAD.
V - Construir relações e redes de parcerias entre as diversas Unidades da
Meta a ser alcançada no Através da SUPAD, o diálogo com a administração
Universidade, tendo em vista compartilhamento de experiências que
período 2012-2016
central tem sido pleno neste sentido.
fomentem a aprendizagem e melhoria dos processos de gestão;
Ações sendo implementadas pela SUPAD em
VI - Propor diretrizes, normas, padrões e critérios, visando à racionalidade, Meta a ser alcançada no
conjunto com a PRODEP e o CDH para melhoria
simplificação e uniformidade de processos e instrumentos de trabalho;
período 2012-2016
dos processos administrativos.
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Ações sendo implementadas pela SUPAD em
Meta a ser alcançada no conjunto com a PRODEP e o CDH para melhoria
VII - Criar métodos e padrões para a documentação de processos;
período 2012-2016
dos
processos
administrativos.
Resultados
disponíveis na home page da SUPAD.
VIII - Prestar suporte técnico às iniciativas do uso de tecnologia para a Meta a ser alcançada no A equipe de desenvolvimento institucional tem
gestão de processos;
período 2012-2016
atuado desde 2012.
Indicadores criados pela SUPAD, podem ser visto
Meta a ser alcançada no
IX - Definir indicadores de desempenho para os processos;
neste relatório no item 4.1 “Indicadores de
período 2012-2016
desempenho”.
Ações sendo implementadas pela SUPAD em
X - Estimular e coordenar a formação de equipes de melhoria em cada Meta a ser alcançada no
conjunto com a PRODEP e o CDH para melhoria
unidade/órgão da universidade, monitorando os seus resultados;
período 2012-2016
dos processos administrativos.
Ações sendo implementadas pela SUPAD em
XI - Diagnosticar procedimentos implantados, identificando oportunidades Meta a ser alcançada no
conjunto com a PRODEP e o CDH para melhoria
de simplificação e minimização dos custos.
período 2012-2016
dos processos administrativos.

Ensino de Gradação
Diretriz A

Ampliar a oferta de vagas para a atender às demandas da educação superior no Estado da Bahia
SITUAÇÃO NO PERÍODO
METAS
2012

Aumentar o número de estudantes matriculados em cursos de graduação
presencial em 10%, até 2016, sendo metade desse crescimento em Campus fora
de Salvador e em áreas estratégicas (engenharias, tecnologias e ciências do
mar);

Aumento de 22,9% de estudantes
matriculados
nos
cursos de graduação (31.807
estudantes)

2014
Em 2014 foram matriculados 33.019
estudantes de graduação. Em 2014
foram matriculados 35.482 alunos,
aumento de 7,5%.

Em 2013 foram ocupados 83% das
Aumentar, até o patamar mínimo de 90%, o aproveitamento das vagas ofertadas Em 2012 foram ocupadas 90% vagas ofertadas. Este dado não pode ser
em todos os cursos de graduação, nos turnos diurnos e noturnos
das vagas
aferido em 2014 neste momento por
conta da nova forma de ingresso: SISU.
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Estudos específicos sobre evasão já
realizados com a finalidade de
diagnosticar o problema estão em
andamento. No entanto, algumas
Meta a ser alcançada no período iniciativas já foram adotadas pela
Reduzir a evasão nos cursos de graduação em, pelo menos, 20%, até 2016.
2012-2016
UFBA
para
enfrentamento
do
problema. Um exemplo dessas ações é
a institucionalização do Programa Précálculo, para evitar a evasão dos alunos
nos cursos de exatas.
Aumentar em, pelo menos, 100% a oferta de vagas em cursos de graduação a Meta a ser alcançada no período A criação da Superintendência de
Educação à Distância é uma clara
distância;
2012-2016
iniciativa de fortalecimento desta área.
Contudo, ainda que esta meta seja
alcançada, a participação da UFBA na
Ampliar o número de estudantes matriculados em cursos de graduação a Meta a ser alcançada no período EAD continuará muito incipiente se
distância em, pelo menos, 90% das vagas ofertadas, até 2016; EAD
2012-2016
comparada a outras Universidades do
mesmo porte. A UFBA precisa fazer
um grande investimento em EAD.
Assegurar maior presença, através de bolsas de assistência de ensino, de Meta a ser alcançada no período Meta a ser alcançada no período 2012estudantes de pós-graduação no ensino de graduação
2012-2016
2016
Diretriz B

Assegurar a qualidade do ensino nos cursos de graduação
SITUAÇÃO NO PERÍODO
METAS
2012
2014
A PROGRAD já deflagrou um
conjunto de ações, através da criação
Propiciar, regularmente, a realização de eventos acadêmicos para avaliação da
Meta a ser alcançada no período de grupos de trabalho para atuar em
práxis pedagógica no âmbito das diversas áreas e cursos de graduação presenciais
2012-2016
questões específicas da graduação.
e à distância
Embora seja difícil mensurar os
resultados deste trabalho.
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Otimizar os mecanismos do sistema de avaliação docente e discente, como
subsídio à produção de diagnósticos, estratégias, metodologias e tecnologias que Meta a ser alcançada no período A PROGRAD já deflagrou um
conjunto de ações, através da criação
viabilizem a melhoria de processos e produtos da prática pedagógica no âmbito 2012-2016
de grupos de trabalho para atuar em
dos cursos de graduação presenciais e a distância
questões específicas da graduação.
Promover contínua atualização dos currículos e componentes curriculares dos
Meta a ser alcançada no período Embora seja difícil mensurar os
cursos de graduação, articulando Bacharelados Interdisciplinares com, no mínimo,
resultados deste trabalho.
2012-2016
80% dos Cursos de Progressão Linear e de Pós-Graduação;
Embora o número de cursos com
conceito ENADE abaixo de 3 venha
diminuindo, conforme série histórica
Garantir que 100% dos cursos de graduação atinjam o conceito 4,0 ou superior, até Meta será aferida com os apresentada neste relatório, a meta de
2016
resultados do ENADE 2016
alcançar conceito 4 em 100% dos
cursos é audaciosa. Ainda assim, só
poderá ser aferida após a divulgação
dos resultados do ENADE 2016.
Elevar em, no mínimo, 20% a taxa de conclusão nos cursos de graduação, até 2016

Meta será aferida com
conclusão do ano de 2013

a

Meta só poderá ser aferida em 2016,
embora haja evolução positiva nesta
taxa no período de vigência do PDI.

Em 2013, 55 estudantes da UFBA
foram enviados para instituições
Houve um grande investimento estrangeiras e a UFBA recebeu 64
Duplicar o número de estudantes em programas de mobilidade acadêmica, com
para ampliação do programa, estudantes
de
instituições
ênfase no programa Ciência sem fronteiras.
inclusive com ensino de idiomas estrangeiras. Em 2014, 106 alunos
foram enviados para instituições
estrangeiras e recebeu 93 alunos.
Em 2013 forma ofertadas 500 bolsas
de monitoria (PROGRAD). Em 2014
Programa de Monitoria
Consolidar o programa de monitoria para o ensino de graduação, e ampliar a oferta
este número deve se manter e, se
implantado, com oferta de 393
de bolsas para os estudantes dele participantes
incluirmos as bolsas destinadas ao
bolsas.
PIBID e PET, o número se eleva para
1266.
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METAS (continuação)

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012

2014

Consolidar e ampliar a participação da UFBA no Programa de Estudante- Programa foi divulgado em 2012
Programa foi divulgado em 2012 e
Convênio de Graduação (PEC-G), intensificando a divulgação da UFBA junto às
e ainda sem condições de
ainda sem condições de aferição.
Embaixadas estrangeiras sediadas no Brasil
aferição.
109 estudantes da UFBA
Consolidar e ampliar a participação dos estudantes de graduação nos programas participaram
de
programas
de intercâmbio firmados pela UFBA com universidades estrangeiras.
oferecidos
em
instituições
estrangeiras em 2012

55 Estudantes participaram de
programas
oferecidos
em
instituições estrangeiras em 2013
(redução de 46%)

Diretriz C

Consolidar os Bacharelados Interdisciplinares, buscando sua articulação com os currículos dos Cursos de Progressão Linear
SITUAÇÃO NO PERÍODO
METAS
2012
2014
Consolidar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Bacharelados, de modo a
viabilizar a articulação e integração com os Cursos de Progressão Linear; e
Apesar do número de ingressos
Promover a interlocução sistemática entre os colegiados dos cursos de Em 2012, 68,51%, ingressaram nos CPL aumente a cada ano,
Bacharelado Interdisciplinar com os Cursos de Progressão Linear, buscando nos Cursos de Progressão Linear ainda será necessário definir
articulação e integração entre essas modalidades de ensino de graduação
em 2012.
melhor as formas de integração e
Assegurar que, até 2016, pelo menos, 20% dos egressos dos Bacharelados
Interdisciplinares ingressem nos Cursos de Progressão Linear;
Incentivar e apoiar a produção de metodologias e tecnologias apropriadas ao
processo de ensino-aprendizagem dos Bacharelados Interdisciplinares, de modo a
assegurar a permanência e a conclusão dos cursos por seus estudantes no tempo
regular;
Criar Grupos de Trabalho, em 2013, para realização de estudos visando à
implantação da modalidade de graduação em dois ciclos, sendo o Bacharelado
Interdisciplinar o primeiro deles.

articulação entre o BI e os CPL.
Várias iniciativas são estudadas e
Meta a ser alcançada no período podem ser verificadas nos artigos e
2012-2016
livros publicados por professores
da UFBA sobre este tema.
Meta a ser alcançada no período Meta a ser alcançada no período
2012-2016
2012-2016
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Ensino de Pós-Graduação
Consolidar e ampliar o Ensino de Pós-Graduação na UFBA, garantindo a excelência acadêmica
Diretriz A
SITUAÇÃO NO PERÍODO
METAS
2012
2014
Em 2013 houve um aumento de 2,8% de
Em houve 2012 aumento de
estudantes no mestrado e 3,9% de
Aumentar o número de estudantes matriculados em cursos de mestrado e
17,31% de estudantes de
estudantes no doutorado. Em 2014, o
doutorado em, pelo menos, 10% ao ano, até 2016;
mestrado e de 18,57% de
aumento foi de 5,5% para o mestrado e
estudantes de doutorado
9,5% para o doutorado.
Aumentar o conceito médio dos cursos de pós-graduação stricto sensu da
UFBA em 10 pontos decimais, a cada avaliação trienal da CAPES, até 2016, Meta a ser alcançada no
garantindo que 100% dos Programas com mais de cinco anos de existência
período 2012-2016
atinjam conceito 4,0 ou superior ao final desse período;

Dos cursos existentes há mais de 5 anos,
34 (80,9%) estão com nota igual ou
superior a 4,0 e 8 (19,1%) estão com
conceito abaixo de 4,0.

Garantir que 100% dos cursos de mestrado com conceito 4,0, há mais de
cinco anos, ofertem também o doutorado até o final de 2016;

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Dos 42 cursos existentes há 5 anos,
somente 8 cursos que eram apenas
mestrado, passaram a oferecer a opção
Doutorado e estão com conceito 4,0.

Duplicar o número de mestrados profissionais até 2016;

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

No ano de 2014 constam 11 cursos de
mestrado profissional. Um curso a mais
que no ano de 2012, um aumento de
10%. Esta meta dificilmente será
cumprida em 2016.

Divulgar, internamente, de forma sistemática e periódica, programas de
universidades estrangeiras, e incentivar pós-graduandos da UFBA a
participarem de cursos de doutorados (sandwich);

A divulgação é feita sistemática A divulgação é feita sistemática e
e continuamente.
continuamente.

Divulgar os programas junto às Embaixadas sediadas no Brasil e incentivar
maior participação de estudantes estrangeiros nos cursos de pós-graduação
da UFBA.

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no período 20122016
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Educação à Distância
Diretriz

Ensejar o aumento da matricula nos cursos de graduação, de extensão e de pós-graduação através da Educação a Distância.
METAS

Ampliar a oferta de Educação a Distância não apenas duplicando a oferta dos cursos
de graduação, mas também aumentando em, no mínimo, 50% nos de pós-graduação e
de extensão;
Estabelecer política institucional específica de formação continuada de professores e
técnicos administrativos para atuação em equipes proponentes de Educação a
Distancia;
Incrementar o desenvolvimento de atividades relacionadas com Educação a Distância
em articulação e cooperação com outras instituições;
Promover eventos, com atividades regulares, visando à troca de experiências entre a
Educação a Distância e a Presencial;

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012

2014

Meta a ser alcançada no período A criação da Superintendência
2012-2016
de Educação à Distância é uma

clara
iniciativa
de
fortalecimento
desta
área.
Meta a ser alcançada no período
Contudo, ainda que esta meta
2012-2016
seja alcançada, a participação
da UFBA na EAD continuará
Meta a ser alcançada no período muito incipiente se comparada
2012-2016
a outras Universidades do
mesmo porte. A UFBA precisa
Meta a ser alcançada no período fazer um grande investimento
em EAD.
2012-2016

A criação da Superintendência
Promover, assessorar e avaliar, em articulação com a área de tecnologia da
informação, a elaboração e o desenvolvimento de metodologias, tecnologias e material Meta a ser alcançada no período de Educação à Distância
produziu resultados muito
2012-2016
didático-pedagógicos para Educação a Distância, em suas diversas formas e
positivos,
podem
ser
possibilidades;
verificados na sua home page:
Meta a ser alcançada no período
Desenvolver metodologias ligadas a ambientes virtuais de aprendizagem;
www.sed.ufba.br.
2012-2016
Vale destacar, que apesar do
Implantar, administrar, e atualizar ambientes Institucionais de ensino-aprendizagem
Meta a ser alcançada no período esforço da equipe de EAD, a
2012-2016
em domínios virtuais;
UFBA precisa fazer um grande
investimento
nesta
área,
Estabelecer normas que visem à regulamentação da Educação a Distância na UFBA, e Meta a ser alcançada no período considerada estratégica para a
2012-2016
Universidade.
em suas relações com a Universidade Aberta do Brasil.
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Diretriz B

Ensejar a criação de uma cultura favorável à Educação a Distância, de modo a demover resistências e preconceitos contra essa
modalidade de educação.
SITUAÇÃO NO PERÍODO

METAS

2012

2014

Promover a criação de espaços e realização de eventos, em que docentes, técnicos e
Meta a ser alcançada
discentes tematizem a problemática e formulem políticas específicas para a Educação a
período 2012-2016
Distância;

Propiciar a presença de especialistas em Educação a Distância de outras instituições no
Meta a ser alcançada
âmbito da UFBA, tipo Professor Visitante, para compartilhamento de experiências e
período 2012-2016
formação de quadros em gerenciamento e em ensino;

A criação da Superintendência
no de Educação à Distância
produziu resultados muito
positivos,
podem
ser
verificados na sua home page:
www.sed.ufba.br.
Vale destacar, que apesar do
esforço da equipe de EAD, a
UFBA precisa fazer um grande
no investimento
nesta
área,
considerada estratégica para a
Universidade.
Do
mesmo
modo, a CPA e SUPAD
deverão criar indicadores de
avaliação específico para a
EAD.

Pesquisa, Criação e Inovação
Diretriz A

Assegurar o crescimento e a qualificação da Pesquisa, da Criação e da Inovação em efetiva articulação com o Ensino de Graduação e de
Pós-Graduação;
METAS

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012
2014

Pró-reitoria de tem
I - Promover articulação, por meio de encontros, no mínimo semestralmente, com agências de Meta a ser alcançada
empreendido esforços para
fomento e outros órgãos governamentais, de cunho nacional e estadual;
no período 2012-2016
cumprir esta meta.
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Pró-reitoria de tem
II - Promover articulação interinstitucional, por meio de encontros, no mínimo semestralmente, sobre Meta a ser alcançada
empreendido esforços para
a Pesquisa, a Criação e a Inovação, com outras universidades, especialmente, as do Estado da Bahia; no período 2012-2016
cumprir esta meta.
Contudo, foram
concedidas 1520 bolsas de
IC. Porém, não temos os
III -Fomentar a concessão de bolsas de iniciação à Pesquisa, à Criação e à Inovação, incluindo a Meta a ser alcançada
dados que possam
iniciação científica e tecnológica, atendendo 100% da demanda qualificada;
no período 2012-2016
demonstrar a relação entre
projetos qualificados e
bolsas concedidas.
Em 2012, o número
IV - Aumentar em 100% o número de bolsistas contemplados em Programas de internacionalização de
bolsistas Meta a ser alcançada no
da iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação;
contemplados foi de período 2012-2016
5.464
V – Implementar, manter e avaliar sistema de preservação da memória da produção oriunda das Meta a ser alcançada Meta a ser alcançada no
atividades de iniciação à Pesquisa, à Criação e à Inovação.
no período 2012-2016 período 2012-2016
Meta a ser alcançada Meta a ser alcançada no
no período 2012-2016 período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016.
- Aumentar em 150% o número de bolsistas DT (Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Meta a ser alcançada Porém, o aumento de
Extensão Inovadora) e em 20% o número de bolsistas PQ (Produtividade em Pesquisa);
no período 2012-2016 19,6% de bolsas de
produtividade em
pesquisa, já foi alcançado.
VII – Aprovar, anualmente, um projeto estruturante com financiamento por encomenda,
Meta a ser alcançada Meta a ser alcançada no
contemplando, especialmente, o aumento do potencial de Pesquisa e de Desenvolvimento
no período 2012-2016 período 2012-2016
Tecnológico;
VI - Implantar e aperfeiçoar, até 2014, os sistemas eletrônicos de informação
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Diretriz A

Assegurar o crescimento e a qualificação da Pesquisa, da Criação e da Inovação em efetiva articulação com o Ensino de Graduação e de
Pós-Graduação;
METAS

VIII - Criar e consolidar prêmios da UFBA para PCI, em particular o Prêmio Inventor UFBA e
o Prêmio PubliC;
IX - Alcançar o patamar de, pelo menos, quatro empresas spin-off dos habitats de inovação da
UFBA advindas de seu Sistema de Inovação;

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

X - Estimular o registro de pelo menos 16 patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) de Meta a ser alcançada no
propriedade da UFBA, até 2016;
período 2012-2016

2014

Metas a serem alcançadas
em 2016

XI - Buscar meios para a realização de pelo menos três contratos de Co-Titularidade de Meta a ser alcançada no
Propriedade Industrial de âmbito internacional;
período 2012-2016
XII - Ampliar para 1800 o número de alunos nos Programas de Iniciação a PCI da Instituição, Meta a ser alcançada no
alcançando um patamar da ordem de 20% do número de novos alunos entrantes na UFBA.
período 2012-2016
Diretriz B

Meta alcançada em 2014,
conforme apresentado
neste relatório no item
Pesquisa e inovação,

Promover a racional distribuição geográfica da Pesquisa, da Criação e da Inovação e do Ensino Superior na Bahia, com foco na formação
em áreas estratégicas, incluindo o apoio à criação de novos centros, unidades e campi.
METAS

I - Realizar diagnóstico com vistas à criação de um Complexo Universitário de Laboratórios de
Análise e Equipamentos Multiusuários;
II - Planejar a implantação de um Centro de Laboratórios e Desenvolvimento Tecnológico e
uma Central de Prestação de Serviços Tecnológicos no Parque Tecnológico de Salvador;
III - Implantar de uma incubadora de empresas de base tecnológica no Parque Tecnológico de
Salvador;

PERÍODO
2012

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

IV – Planejar a criação de novos centros, unidades e campi para oferta, prioritariamente, de Meta a ser alcançada no
cursos de engenharia e de licenciatura nas áreas de matemática, física, química e biologia.
período 2012-2016

2014

Metas a serem alcançadas
em 2016

112
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2014 – Comissão Própria de Avaliação

Extensão Universitária
Diretriz A

Consolidar a institucionalização da extensão na UFBA, pelo estabelecimento de uma política continuada de estímulo, fomento, registro e
qualificação das ações extensionistas.
METAS

Aumentar a eficiência da gestão da extensão
universitária na UFBA por meio do aperfeiçoamento ou
implementação de sistemas informatizados;

Ampliar em 100% o número de atividades registradas
na Pró-Reitoria de Extensão Universitária por meio da
atualização dos sistemas de registro de atividades de
extensão da universidade;

SITUAÇÃO NO PERÍODO

2014
Em 2014, a PROEXT aumentou a eficiência da gestão da extensão
universitária na UFBA a partir da revisão e aprovação de normas,
Meta a ser
alcançada no
mapeamento e ajuste de fluxos de procedimentos vinculados à extensão e
período 2012-2016 aperfeiçoamento dos sistemas informatizados que apoiam o
desenvolvimento desses fluxos.
Aumento de registros de 2010 para 2011 (49%), resultante,
principalmente, do aumento do número de projetos e cursos de extensão.
Meta a ser
No ano de 2012, houve uma redução (de 10%) do número de registros
alcançada no
período 2012-2016 que tiveram um leve aumento (3%) em 2013. Apesar da flutuação no
número de atividades registradas por ano, não há informação da
existência de atividades em curso sem registro.
2012

Ampliar em 100% o número de certificados de
Ao longo do 2° semestre as 10 ações que foram administradas pelo
Meta a ser
participação em atividades de extensão, em decorrência
alcançada no
GERE e já finalizadas levaram à emissão de 6.495 certificados regulares.
da ampliação dos estímulos da realização das ações de período 2012-2016
Porém, não foi possível aferir a ampliação em relação à meta proposta.
extensão;
Em 2013, a PROEXT desenvolveu seminários, que foram amplamente
divulgados para a comunidade universitária. O total de inscritos no
Induzir a qualificação da extensão universitária, por
SEMEX 2013 foi de 396, dos quais 115 tiveram direito à certificação de
Meta a ser
meio da promoção de eventos acadêmicos periódicos
alcançada no
participação. Foram apresentados 111 trabalhos de estudantes, que
que deem visibilidade a programas e projetos de período 2012-2016
resultaram em 316 certificados de apresentação. Os pôsteres foram
extensão e discutam a extensão universitária;
visitados por 28 avaliadores, que emitiram 229 pareceres, os quais foram
enviados aos autores.
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Diretriz A :

Consolidar a institucionalização da extensão na UFBA, pelo estabelecimento de uma política continuada de estímulo, fomento, registro e
qualificação das ações extensionistas. (continuação)
METAS

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012

2014

Em 2013, a PROEXT promoveu a avaliação de 242 propostas de ações de extensão
submetidas aos editais lançados nesse ano. A avaliação envolveu 418 extensionistas da
Induzir a qualificação da extensão Meta a ser
UFBA, incluindo proponentes e avaliadores. Criar protocolo de interação com proponentes
universitária,
por
meio
da alcançada
visando qualificação das propostas submetidas ao Edital PROEXT-MEC - O impacto
vinculação
do
fomento
às no período
2012-2016 esperado para essa ação é a melhoria das propostas oriundas da UFBA e a ampliação do
avaliações de mérito;
número de propostas da instituição contempladas com recursos pelo MEC, que poderão ser
sentidas nos próximos anos.
Estimular o envolvimento de
servidores docentes e técnicoadministrativos em programas,
projetos e outras atividades de
extensão por meio da valorização
da extensão nas avaliações de
progressão profissional;
Ampliar o número de bolsas de
iniciação à extensão universitária
em
300%
por
meio
da
diversificação da sua origem e do
fortalecimento
do
Programa
Institucional de Bolsas de Extensão
(PIBIEX);

No Edital PIBIEX 2013-2014, foram envolvidos 154 assessores ad hoc, cinco membros do
Meta a ser
alcançada
no período
2012-2016

Meta a ser
alcançada
no período
2012-2016

Comitê Institucional e um avaliador externo na avaliação de 101 propostas. O mesmo
procedimento foi aplicado aos demais Editais. O impacto esperado para essa ação é a
melhoria das propostas oriundas da UFBA e a ampliação do número de propostas da
instituição contempladas com recursos pelo MEC. Embora exista a participação dos
técnicos-administrativos, não foi possível aferir para verificar se houve aumento em 2014.
O total de número de bolsas de iniciação à extensão e auxílios financeiros concedidos pela
PROEXT passou de 168 (apenas Editais PIBIEX e ACCS) em 2012 para 286 em 2013, o
que representou uma ampliação de 70%. Além disso, o Edital PIBIEX aprovou 140 bolsas
PIBIEX para o período dez/2013-nov/2014 (o que representa um aumento de 75% em
relação ao ano de criação do programa).
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Diretriz A :

Consolidar a institucionalização da extensão na UFBA, pelo estabelecimento de uma política continuada de estímulo, fomento, registro e
qualificação das ações extensionistas. (Continuação)
METAS

PERÍODO

2014

2012

Ampliar em 100% a captação de recursos para o desenvolvimento Meta a ser Nos anos de 2013 e 2014, a UFBA captou, respectivamente,
de programas e projetos de extensão universitária por meio da alcançada
apenas via editais PROEXT-MEC, 189% e 165% a mais que em
divulgação à comunidade universitária de editais de fomento à no período
2012-2016 2011.
extensão;
Consolidar, diversificar e tornar transparente o sistema de apoio Meta a ser A PROEXT consolidou os programas PIBIEX e ACCS,
financeiro às atividades de extensão da universidade por meio da alcançada
diversificou seu sistema de fomento com a criação de novos
criação de editais públicos sistemáticos de apoio a ações e no período
2012-2016 editais públicos.
produtos da extensão;
Apoiar a consolidação dos Programas: “Agenda Arte e Cultura
(UFBA)”, “Agência de Notícias em C,T&I” e “Café Científico Meta a ser Em 2013, foi possível ampliar os canais de interação entre a
na UFBA”, como veículos de comunicação entre os setores da alcançada
sociedade e a Universidade a partir da efetivação da divulgação
Universidade e desta com a sociedade, e de popularização das no período
ciências, por meio da destinação de recursos para o 2012-2016 pública de suas principais ações.
desenvolvimento de seus planos anuais de atuação;

Desde 2013, a PROEXT desenvolve várias ações que tiveram
sobretudo na Escolas de Dança e Música.

Estimular a integração e apoiar a consolidação dos corpos Meta a ser
alcançada impactos,
estáveis de grupos artísticos da UFBA por meio da destinação de no período
recursos para o desenvolvimento de planos anuais de atuação;
2012-2016

Em 2013, a PROEXT lançou de editais ACCS - Nesses editais, foram
contempladas 88 propostas que atenderam a um universo de 1.327
Incentivar o envolvimento de estudantes de graduação e pós- Em 2012 estudantes. Quando consolidamos os dados de 2010 a 2013,
foram
graduação em programas e projetos de extensão por meio da ministradas observamos um aumento nas matrículas nas ACCS em 87% pelo
curricularização das atividades de extensão;
88 ACC's. corpo discente. Em relação a 2014 não foi possível aferir o
crescimento até o momento que coletamos os dados para este
relatório.
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Diretriz A :

Consolidar a institucionalização da extensão na UFBA, pelo estabelecimento de uma política continuada de estímulo, fomento, registro e
qualificação das ações extensionistas. (continuação)
METAS

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012

Incentivar os cursos de graduação para que suas grades
curriculares incluam pelo menos 10% de créditos referentes Meta a ser
alcançada
à participação em programas, projetos e outras ações de no período
extensão por meio do cumprimento das metas estabelecidas 2012-2016
pelo Plano Nacional de Educação;
Promover a inclusão de Ações Curriculares em Comunidade Meta a ser
e em Sociedade nos projetos políticos-pedagógicos de, pelo alcançada
menos, 60% dos cursos de Graduação, até 2016 por meio do no período
2012-2016
cumprimento da Resolução 01/2013 do CONSEPE;

Transformar a TV-UFBA em um laboratório de formação de
estudantes e em uma ferramenta central da política de Meta a ser
alcançada
visibilidade das atividades acadêmicas da UFBA e de no período
formação de estudantes por meio de sua reestruturação e 2012-2016
redimensionamento;

2014
Ao longo dos últimos anos houve uma ampliação significativa nas
matrículas de ACCS (vide quadro anterior). Esse crescimento do número
de propostas, bolsistas e unidades envolvidas demonstram que,
seguramente, até 2018 a UFBA conseguirá atingir a meta Nacional.
As ACCS gozam de prestígio na Universidade e vem conseguindo adesão
significativa em níveis qualitativos e quantitativos. Nos editais de ACCS
para 2014.1, foram apresentadas 50 propostas o que resultará em uma
média superior a 800 alunos contemplados. Mesmo tendo sida a resolução
aprovada apenas em 2013, a PROEXT já conseguiu a adesão de 23% dos
cursos de graduação às ACCS.
Desde 2013, a PROEXT Implementou nova estrutura organizacional,
reformulou a grade de programação e criação de identidade visual para
cada programa, trabalho iniciado no final de 2013 e ainda em processo de
finalização. Além disso, foram realizadas mudanças no formato e
linguagem audiovisual dos conteúdos, privilegiando novos ângulos e
enquadramentos como o gênero documental e experimental.
A elaboração de plano de mídia para aumentar a visibilidade dos vídeos
produzidos pela TV UFBA e estimular o seu reconhecimento entre o
público interno e externo à Universidade. As ações executadas permitiram
estruturar melhor a dinâmica de trabalho na TV UFBA. A partir da
reestruturação a TV UFBA intensificou e aperfeiçoou o seu nível de
produção seguindo medidas que prezaram pela organização, planejamento
e qualidade técnica.

Apoiar ações de extensão semestrais direcionadas aos Meta a ser
servidores docentes e técnico-administrativos da UFBA por alcançada
Não foram realizadas ações vinculadas a esta meta no período.
meio de parceria com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de no período
2012-2016
Pessoas.
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Desenvolvimento de Pessoal
Diretriz A

Prover condições para o provimento de cargos no quadro permanente, crescimento profissional, integração plena à vida universitária
e racionalização e eficácia dos serviços, com atenção à qualidade de vida e satisfação pessoal no trabalho
METAS

SITUAÇÃO NO PERÍODO

2012
2014
Em 2012 o aumento do
número
de
Servidores, Meta
parcialmente
Ampliar em, pelo menos, 356 o quadro de referência do Pessoal Técnico-Administrativo;
representou aumento de 40% alcançada
em relação à meta.
Em 2014 o plano
Elaborar e planejar os programas de educação continuada, e de qualificação profissional dos
Meta a ser alcançada no
contemplou 1582 horas
servidores técnico-administrativos, até final de 2013;
período 2012-2016
de capacitação.
Promover programas de educação continuada, e de qualificação profissional, que elevem o
27 turmas de cursos
Em 2014 ocorreram 1582
desenvolvimento e o comprometimento dos servidores técnico-administrativos, com
presenciais e 4 turmas na
horas de capacitação,
rebatimento na qualidade e eficiência no trabalho, com alcance de 60% do contingente, até modalidade EAD, totalizando
com 952 concluintes.
2016;
1.225 servidores certificados.
Promover eventos, no mínimo, quadrimestrais (encontros, colóquios, seminários, oficinas,
debates e cursos) que contribuam para o desenvolvimento de uma cultura organizacional
baseada em valores, normas e hábitos éticos e de responsabilidade pessoal e coletiva;
Promover, pela criação de ambientes adequados e estrategicamente pensados, o
desenvolvimento de pessoas com impactos para a qualidade de vida, satisfação pessoal e no
trabalho;

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Em 2014, ocorreram 09
eventos.

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Em 2012 - 150 laudos de
avaliação ambiental; curso de
Promover ações que viabilizem a implantação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos brigadistas e elaboração de
Ambientais) e do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), até 2014.
rotas de fuga e de planos de
evacuação em prédios da
universidade.

Ações sendo mantidas
para alcance da meta
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Diretriz A

Prover a UFBA de quadro docente permanente quantitativa e qualitativamente apto ao desenvolvimento de suas atividades-fim e, no que
couber, de suas atividades-meio (Continuação)
SITUAÇÃO NO PERÍODO
Metas
2012
2014
Meta parcialmente alcançada em razão da
realização de concursos e nomeação de 109
professores, representando 32,34% da meta
estabelecida

Meta parcialmente alcançada

Em 2012 haviam 2.279 docentes no quadro
permanente na UFBA, destes 1.568 (60%)
possuem o nível de doutorado, elevando em 5% o
número de doutores em relação a 2011

Ações sendo mantidas para
alcance da meta

Aumentar em, pelo menos, 20% o número de docentes do quadro
permanente em estudos pós-doutorais no exterior;

Meta a ser alcançada no período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Elevar o percentual de Pesquisadores Bolsistas de Produtividade do
CNPq na PG em, pelo menos, 20%;

Em 2012 haviam 245 Bolsas de Produtividades.
Desenvolvimento tecnológico e Extensão e
Difusão Inovadora CNPq

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016. Porém, em
2014 já contabiliza um aumento
de 19,2% em relação a 2012.

Promover a ampliação do número de professores permanentes nos
Programas de PG da UFBA, envolvendo doutores que ainda não atuam
na Pós-Graduação.

Meta a ser alcançada no período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Ampliar em, pelo menos, 337 códigos de vagas o banco de professor
equivalente;

Alcançar, no mínimo, o patamar de 80% de docentes doutores;

118
Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2014 – Comissão Própria de Avaliação

Sistema Universitário de Bibliotecas
Diretriz A

Consolidar a implantação do Sistema Universitário de Bibliotecas mediante
modernização de suas instalações, equipamentos e lotação de pessoal qualificado.
Metas

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012

2014

Finalizar e submeter ao conselho competente proposta de Regimento Interno do Sistema Meta a ser alcançada no
Universitário de Bibliotecas, até o final de 2013; (A)
período 2012-2016
Redimensionar, anualmente, as seções de referência das bibliotecas de grande porte, quanto ao Meta a ser alcançada no
atendimento de pessoas com necessidades especiais, a exemplo, de locomoção, audição e visão; (A)
período 2012-2016
Avaliar os metadados retrospectivos do Repositório Institucional, em 100%; (A)

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Reestruturar as instalações das bibliotecas de Belas Artes, Teatro, Maternidade Climério de
Meta a ser alcançada no
Oliveira (MCO), Faculdade de Direito, Centro de Estudos Afro-Orientais – CEAO e CETAD, até o
período 2012-2016
final de 2015; (A)
Expandir, gradualmente, o horário de funcionamento de todas as bibliotecas no turno noturno e nos Meta a ser alcançada no
finais de semana; (A)
período 2012-2016

Diretriz B

Ações e atividades sendo
executadas para o
atingimento da meta
Ações e atividades sendo
executadas para o
atingimento da meta
Ações e atividades sendo
executadas para o
atingimento da meta
Ações e atividades sendo
executadas para o
atingimento da meta
Ações e atividades sendo
executadas para o
atingimento da meta

Planejar e implementar ações voltadas para a eficiência no trabalho com a informação; construir interrelações entre as bibliotecas do sistema
e dentro de cada uma delas; e atender eficazmente às necessidades dos usuários internos e externos
Metas

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012

2014

Migrar conteúdos de dança e outras temáticas das fitas VHS e discos de vinil para CD’s do acervo Meta a ser alcançada Meta a ser alcançada no
multimeios da Seção Memória da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa – BURMC, até o final no período 2012período 2012-2016
de 2014; (B)
2016
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Meta a ser alcançada
Organizar e proteger o acervo de plantas arquitetônicas do Campus de Ondina no acervo da Seção
no período 2012Memória da BURMC; (B)
2016
Meta a ser alcançada
Digitalizar e organizar o acervo de fotografias da Seção Memória da BURMC, em 100%; (B)
no período 20122016
Meta a ser alcançada
Informatizar 100% do acervo das bibliotecas que compõe o Sistema Universitário de Bibliotecas; (B) no período 20122016
Meta a ser alcançada
Instalar o Portal de Segurança do Sistema de Bibliotecas da UFBA para propiciar o livre acesso a todas
no período 2012as bibliotecas, até o primeiro semestre de 2014; (B)
2016
Meta a ser alcançada
Implantar o autoatendimento automatizado para empréstimo e devolução nas bibliotecas de grande
no período 2012porte (BUS, BURMC, FFCH, Exatas, Politécnica); (B)
2016
Meta a ser alcançada
Instalar o laboratório de restauração e preservação de material bibliográfico, até 2014; (B)
no período 20122016
Meta a ser alcançada
Digitalizar continuamente o acervo retrospectivo de teses e dissertações da Seção Memória da
no período 2012BURMC; (B)
2016
Meta a ser alcançada
Implementar, no mínimo anualmente, cursos de capacitação para os técnicos bibliotecários, servidores
no período 2012e assistentes administrativos das bibliotecas; (B)
2016
Meta a ser alcançada
Climatizar todas as unidades do Sistema Universitário de Bibliotecas, até o final de 2015; (B)
no período 20122016
Meta a ser alcançada
Implantar a MIDIATECA na BURMC, cujo projeto deverá estar concluído até junho de 2014; (B)
no período 20122016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016da meta
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Diretriz A

Sistema Universitário de Museus
Consolidar a implantação do Sistema Universitário de Museus mediante modernização de suas instalações, equipamentos e
lotação de pessoal qualificado.
SITUAÇÃO NO PERÍODO

METAS

2012

Finalizar e submeter ao conselho competente proposta de Regimento Interno do Meta a ser alcançada no período
Sistema Universitário de Museus, até o final de 2013;
2012-2016
Desenvolver estratégias, programas e ações que resultem num vigoroso processo de
Meta a ser alcançada no período
divulgação dos seus acervos para os públicos internos e externos à Universidade,
2012-2016
inclusive no exterior;
Articular com as pró-reitorias acadêmicas e outros órgãos, buscando viabilizar a
Meta a ser alcançada no período
introdução de componentes curriculares nos cursos de graduação, que promovam a
2012-2016
visitação aos acervos dos museus que compõem o sistema;
Buscar formas e meios para ampliação dos atuais museus e seus acervos, bem como Meta a ser alcançada no período
a implementação de novos museus ou congêneres;
2012-2016
Implementar, no mínimo, anualmente, cursos de capacitação para os técnicos, Meta a ser alcançada no período
servidores e assistentes administrativos Sistema Universitário de Museus.
2012-2016

2014

Meta a ser alcançada no período
2012-2016
Meta a ser alcançada no período
2012-2016
Meta a ser alcançada no período
2012-2016
Meta a ser alcançada no período
2012-2016
Meta a ser alcançada no período
2012-2016

Sistema Universitário de Saúde
Diretriz A

Promover aliança logística, com a padronização de processos comuns a todas as unidades e serviços de atenção a saúde da Universidade
Federal da Bahia, bem como a descentralização, com autonomia, para as atividades específicas e de rotina, visando a racionalizar os
recursos assistenciais, equipamentos e programas de ensino, superando redundâncias e desperdícios.
SITUAÇÃO NO PERÍODO
METAS
2012
2014

Finalizar e submeter ao conselho competente proposta de Regimento Interno do Sistema Meta a ser alcançada no
Universitário de Saúde, até o final de 2013; (A)
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
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Desenvolver e atualizar sistemas informatizados para acompanhamento e controle da aplicação Meta a ser alcançada no
Meta a ser alcançada no
dos recursos próprios e patrimoniais do Sistema e de suas unidades; (A)
período 2012-2016
período 2012-2016
Articular a logística de suprimentos de materiais e serviços das unidades e serviços de atenção à Meta a ser alcançada no
Meta a ser alcançada no
saúde da UFBA; (A)
período 2012-2016
período 2012-2016
Integrar as unidades e serviços de atenção à saúde da Universidade Federal da Bahia, viabilizando relação unificada e mais efetiva com as
Diretriz B
instâncias de financiamento e regulação municipal, estadual e federal
SITUAÇÃO NO PERÍODO
METAS
2012
2014
Promover a captação continuada de recursos para a sustentabilidade das unidades e serviços de Meta a ser alcançada no
Meta a ser alcançada no
atenção à saúde; (B)
período 2012-2016
período 2012-2016
Consolidar a implantação do Sistema Universitário de Saúde (SIUNIS) mediante modernização de suas instalações, equipamentos e
Diretriz C :
lotação de pessoal qualificado
SITUAÇÃO NO PERÍODO
METAS
2012
2014
Promover e integrar o desenvolvimento de tecnologias em saúde nas unidades e serviços de Meta a ser alcançada no
Meta a ser alcançada no
atenção à saúde; C
período 2012-2016
período 2012-2016

Planejamento e Gestão
Romper com a inércia institucional pela implementação de uma cultura de planejamento na UFBA, estimulando e envolvendo suas Unidades
Universitárias e Administrativas na elaboração do PDI, do Plano Diretor, do PDTI, dos Planos Estratégicos Plurianuais, na elaboração e na
formatação de suas peças orçamentárias e na captação de recursos próprios.
SITUAÇÃO NO PERÍODO
METAS
2012
2014
Implementar nas unidades universitárias e demais órgãos o Planejamento
Meta a ser alcançada no Ações e atividades sendo executadas
Estratégico para o triênio 2014 – 2016, e com a efetiva participação da
período 2012-2016
para o atingimento da meta
comunidade universitária;
Diretriz A

Estabelecer sistema informatizado de acompanhamento e avaliação dos Planos
Plurianuais, com a emissão de relatórios trimestrais;

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Ações e atividades sendo executadas
para o atingimento da meta
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Implementar um instrumento (modelo, matriz ou planilha) de modo que o critério
para a distribuição dos recursos para as unidades universitárias seja simétrico aos
modelos de distribuição para as IFES;

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no período 20122016

Aperfeiçoar o sistema informatizado de acompanhamento e controle da execução
orçamentária, até o final de 2013;

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no período 20122016

Aperfeiçoar o sistema informatizado de acompanhamento e controle dos contratos
e convênios acadêmicos, até o final de 2013;

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no período 20122016

Prover e ou capacitar, até o final de 2014, técnicos especialistas em planejamento.

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no período 20122016

Infraestrutura
DIRETRIZ INSTITUCIONAL IX - Racionalizar, em conformidade com o plano diretor vigente, o uso do espaço físico e das instalações da universidade,
assegurando condições de segurança, acessibilidade, tornando-os social e ambientalmente mais acolhedores;
METAS

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012

2014

Construir o prédio da Residência Universitária Estudante Frederico Perez, situada na
Avenida Anita Garibaldi;

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta alcançada em 2013

Construir os prédios do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, sede dos Bacharelados
Interdisciplinares;

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta alcançada em 2013

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta alcançada em 2013

Construir os prédios do Complexo Esportivo e Educacional:
Construir o prédio do Instituto de Psicologia;
Construir os prédios dos Pavilhões de Aulas nos campi de Vitória da Conquista e Barreiras;
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Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Construir o novo prédio da Escola de Nutrição;
Construir o novo prédio da Escola de Música;
Construir a Praça das Artes;
Reformar e ampliar os prédios dos Institutos de Física e de Química, que passarão a formar o
Complexo de Física-Química;

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta alcançada em 2013
Meta alcançada em 2013
Meta alcançada em 2013
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

DIRETRIZ INSTITUCIONAL IX - Racionalizar, em conformidade com o plano diretor vigente, o uso do espaço físico e das instalações da universidade,
assegurando condições de segurança, acessibilidade, tornando-os social e ambientalmente mais acolhedores;
METAS

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012

2014

Reformar e/ou ampliar os prédios da Escola Politécnica, do Instituto de Geociências, do Instituto de
Matemática, do Instituto de Biologia, da Escola de Dança e da Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Meta a ser alcançada Meta a ser alcançada
Farmácia, Escola de Medicina Veterinária, Faculdade de Direito, Faculdade de Economia, Faculdade de no período 2012-2016 no período 2012-2016
Odontologia, Faculdade de Educação, dentre outros;
Elaborar projetos para implantar, em 2014, a infraestrutura do Campus da UFBA na cidade de Camaçari, Meta a ser alcançada Meta a ser alcançada
no período 2012-2016 no período 2012-2016
com previsão de conclusão para 2016.
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DIRETRIZ INSTITUCIONAL IX - Racionalizar, em conformidade com o plano diretor vigente, o uso do espaço físico e das instalações da universidade,
assegurando condições de segurança, acessibilidade, tornando-os social e ambientalmente mais acolhedores;
PERÍODO
2012

METAS

Implantar a Unidade de Pesquisa no Parque Tecnológico do Estado da Bahia;
Construir o prédio anexo para o Instituto de Ciências da Saúde;
Criar infraestrutura para implantação do Centro Cultural na antiga Residência Feminina - R3;
Construir os prédios para as novas instalações da Maternidade Climério de Oliveira;
Construir os prédios do Complexo para a integração dos acervos e atividades do Sistema
Universitário de Museu;
Elaborar projetos básicos e executivos para todas as obras vinculadas aos projetos de pesquisa
financiados através dos editais CT-INFRA/FINEP.

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

2014

Meta alcançada em 2013
Meta alcançada em 2013
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Tecnologia da Informação e Comunicação
DIRETRIZ IV - Fortalecer a autonomia, a capacidade de gestão acadêmica e administrativa e a articulação das ações das Unidades Universitárias
DIRETRIZ XVII - Dotar a universidade de recursos humanos, serviços e tecnologias de informação, comunicação, controle e automação modernas e
capazes de dar o suporte efetivo para as diversas áreas meio e fins da universidade, aprimorando os mecanismos de governança institucional.
SITUAÇÃO NO PERÍODO
METAS
2012
2014
Propor políticas que devem orientar os processos de adoção, compra e desenvolvimento de
Meta a ser alcançada no
Meta a ser alcançada no
softwares, com o objetivo de regularizar a situação de licenciamento de software;
período 2012-2016
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação;
Meta alcançada
período 2012-2016
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Elaborar e divulgar no portal da UFBA a Carta de Serviços ao Cidadão (em atendimento ao
decreto nº 6.932/2009);
Ampliar a infraestrutura do data center do Centro de Processamento de Dados nas suas diversas
áreas (i) física (anti-incêndio, elétrica, climatização, segurança); (ii) computacional (servidores
e armazenamento) e (iii) comunicação (rede de dados);
Implantar um sítio de contingência (site backup), que garanta a disponibilidade dos serviços
essenciais em caso de desastres no data center do CPD;
Garantir a aquisição contínua de ativos de rede em quantidade suficiente para substituir os
equipamentos antigos que não apresentam funcionalidades compatíveis com os requisitos
mínimos de gerência e segurança da rede e ampliar o número de pontos de rede necessários em
consequência da expansão da infraestrutura física da UFBA, particularmente em função do
REUNI;
Melhorar a infraestrutura de comunicação dos campi do interior;

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta alcançada em 2013

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

DIRETRIZ XVII - Dotar a universidade de recursos humanos, serviços e tecnologias de informação, comunicação, controle e automação modernas e
capazes de dar o suporte efetivo para as diversas áreas meio e fins da universidade, aprimorando os mecanismos de governança institucional.
METAS
Equipar e ampliar, qualitativa e quantitativamente, os laboratórios de informática da graduação;
Constituir e implantar um Comitê Gestor de Segurança da Informação;
Elaborar e implantar uma Política de Segurança da Informação e uma Política de Uso dos
Recursos de TI;

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012
2014

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016
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Garantir a capacidade de desenvolvimento de sistemas de informação para atendimento às
demandas de informatização dos processos gerenciais e operacionais, administrativos e
acadêmicos da universidade, através da adoção de um novo processo de contratação de
desenvolvimento de sistemas de informação orientado a métricas (a exemplo de fábrica de
software baseada em pontos de função). Para isso, deve ser elaborado um edital de contratação
de serviços de desenvolvimento de software;
Ampliar e consolidar o repositório institucional de produção científica e acadêmica da UFBA no
ambiente dSPACE (www.repositorio.ufba.br) para garantir o registro e a disseminação da
produção científica e da memória cultural, artística, técnica e tecnológica da instituição –
portaria nº 024/2010 do Reitor da UFBA
Adotar as políticas, diretrizes e recomendações técnicas do padrão e-MAG (Modelo de
Acessibilidade em Governo Eletrônico – decreto nº 5.296/2004) no Portal UFBA e nos sítios de
unidades administrativas e acadêmicas da universidade.

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Meta a ser alcançada no
período 2012-2016

Financiamento
Elevar indicadores de desempenho institucional de modo a incrementar aportes de recursos
Diretriz A orçamentários e extraorçamentários destinados à expansão, à modernização e à manutenção
da Universidade
METAS
Induzir, emular e apoiar ambicioso programa de qualificação do corpo docente, de tal modo que, ao final
desse PDI, a UFBA possa contar com, pelo menos, 97% de pós-graduados em seu quadro, sendo pelo
menos 80% desse percentual de docentes com titulação de doutoramento;
Incentivar, estimular e apoiar docentes, discentes e dirigentes, departamentos e colegiados, para um
esforço comum e contínuo, visando a elevar, em pelo menos 20% nos percentuais de diplomação no
ensino de graduação e de pós-graduação e igual percentual de redução de evasão no ensino de graduação,
por área de conhecimento;

SITUAÇÃO NO PERÍODO
2012

2014

Meta a ser alcançada Meta a ser alcançada
no período 2012-2016 no período 2012-2016
Meta a ser alcançada Meta a ser alcançada
no período 2012-2016 no período 2012-2016

Incentivar e mobilizar a comunidade universitária para a cultura de elaboração e apresentação de projetos
a órgãos do poder municipal e estadual, particularmente àqueles com maior grau de afinidade com a Meta a ser alcançada Meta a ser alcançada
Universidade, sem desprezar empresas públicas ou privadas, com vistas a dobrar a captação de recursos no período 2012-2016 no período 2012-2016
próprios, elevando-os ao patamar de 4% do orçamento;
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Induzir, subsidiar e apoiar dirigentes de unidades/órgãos, servidores docentes e técnicos administrativos para
uma cultura de elaboração e apresentação de projetos que visem à captação de recursos via descentralizações,
Meta a ser
Meta a ser alcançada
especialmente do Ministério da Educação, suas autarquias e fundações, bem como de outros órgãos da esfera
alcançada no
no período 2012-2016
federal, costumeiramente parceiros das instituições federais de ensino superior, de tal modo a, pelo menos, período 2012-2016
duplicar a captação desses recursos;
Promover uma cultura de eficiência e eficácia na gestão dos recursos da UFBA, eliminando todas as formas
Meta a ser
Ações e atividades
de desperdício (energia, água, telefonia, transporte, papel e descartáveis), otimizando recursos e
alcançada no
sendo executadas para
maximizando resultados, de modo a atingir uma redução de pelo menos 10% nas despesas de custeio com
período 2012-2016 o atingimento da meta
consequente incremento nos recursos destinados a investimentos.

Política de Assistência Estudantil
Elevar indicadores de desempenho institucional de modo a incrementar aportes de recursos
SITUAÇÃO NO PERÍODO
Diretriz A orçamentários e extraorçamentários destinados à expansão, à modernização e à manutenção
da Universidade
METAS
2013
2014
Ampliar, gradualmente até 2012, em pelo menos 200%, os atendimentos a estudantes em situação de
Meta a ser alcançada no Meta parcialmente
vulnerabilidade social e econômica contemplados nas diversas modalidades de apoio social e
período 2012-2016
alcançada em 2013
acadêmico;
Reservar, em todos os programas de assistência estudantil, 50% das vagas para cotistas e 50% das vagas Meta a ser alcançada no Meta parcialmente
para não-cotistas em situação de vulnerabilidade social e econômica;
período 2012-2016
alcançada em 2013
Ampliar, reequipar e reestruturar o Serviço Médico Universitário Rubens Brasil, tornando-o Centro de Meta a ser alcançada no Meta parcialmente
Promoção da Saúde da UFBA;
período 2012-2016
alcançada em 2013
Meta a ser alcançada no Meta alcançada em
Concluir a construção do Complexo Residencial Estudantil, na Avenida Garibaldi;
período 2012-2016
2013
Ampliar o Programa Bolsa-Moradia com expansão progressiva do financiamento e oferta de bolsas por Meta a ser alcançada no Meta parcialmente
ano;
período 2012-2016
alcançada em 2013
Meta a ser alcançada no Meta parcialmente
Implantar o Programa Bolsa-Alimentação para os campi de Vitoria da Conquista;
período 2012-2016
alcançada em 2013
Aumentar o número de bolsas de permanência, na medida da captação de recursos, diversificando os Meta a ser alcançada no Meta a ser alcançada
programas pertinentes.
período 2012-2016
no período 2012-2016
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Consolidar e ampliar as políticas de assistência estudantil, com metas que garantam o
acesso e a permanência, com investimento em ações sociais, acadêmicas, artísticas e
Diretriz B
culturais, pautado pelos princípios da equidade, da justiça e da responsabilidade
recíproca.
METAS
Construir uma Residência Universitária no Campus Canela/Graça, cujo projeto deverá estar
concluído até 2014;
Implantar um sistema de transporte intraCampus e intercampi acessível, eficiente e ecologicamente
sustentado (passarelas, planos inclinados, ônibus intercampi);
Instalar, em cada Campus da UFBA, pelo menos uma unidade de restaurante universitário, cujos
projetos deverão estar concluídos até 2014;
Ofertar pelo menos um curso de língua estrangeira para todos os estudantes em vulnerabilidade
socioeconômica;
Ampliar a oferta de auxílios moradia, transporte, alimentação e de bolsas do Programa Permanecer
em, pelo menos, 10%, em todos os campi da UFBA;

PERÍODO

2012
2014
Meta a ser alcançada no
Meta não alcançada
período 2012-2016
Meta a ser alcançada no
Meta parcialmente
período 2012-2016
alcançada em 2013
Meta a ser alcançada no
Meta parcialmente
período 2012-2016
alcançada
Meta a ser alcançada no
Meta parcialmente
período 2012-2016
alcançada
Meta a ser alcançada no
Meta parcialmente
período 2012-2016
alcançada
Meta a ser alcançada no
Meta parcialmente
Investir na melhoria das instalações e em material didático-pedagógicos para a CRECHE/UFBA;
período 2012-2016
alcançada
Implantar o programa de arte e cultura, esportes, atividades físicas e lazer, com projetos concluídos Meta a ser alcançada no
Meta parcialmente
até 2014;
período 2012-2016
alcançada
Ampliar em, pelo menos, 50% a oferta de auxílios para organização e participação em eventos Meta a ser alcançada no
Meta parcialmente
acadêmicos;
período 2012-2016
alcançada
Meta a ser alcançada no
Meta parcialmente
Ampliar em, pelo menos, 20% os serviços de apoio e atenção à saúde dos estudantes;
período 2012-2016
alcançada
Meta a ser alcançada no
Meta parcialmente
Ampliar em, pelo menos, 50% os atendimentos em serviços de atenção à saúde dos estudantes;
período 2012-2016
alcançada
Criar, em articulação com o Sistema Universitário de Editoração (EDUFBA) uma revista eletrônica Meta a ser alcançada no Meta a ser alcançada
para publicação de trabalhos dos estudantes do Programa Permanecer;
período 2012-2016
no período 2012-2016
Consolidar e ampliar o Projeto Conviver;

Meta a ser alcançada no Meta a ser alcançada
período 2012-2016
no período 2012-2016
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Adequar o espaço físico do Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais
Meta a ser alcançada no Meta a ser alcançada
Especiais – NAPE, para atendimento a todos estudantes com necessidades especiais educacionais até
período 2012-2016
no período 2012-2016
2014;
Meta a ser alcançada no Meta a ser alcançada
período 2012-2016
no período 2012-2016
Promover, no mínimo, duas campanhas anuais para formação em políticas de inclusão de estudantes Meta a ser alcançada no
Meta parcialmente
com necessidades educacionais especiais;
período 2012-2016
alcançada em 2013
Promover campanhas voltadas para convivência, que eliminem preconceito, estereótipo e Meta a ser alcançada no
Meta parcialmente
discriminação de região, raça, gênero e etnia.
período 2012-2016
alcançada em 2013
Apoiar as Unidades que tenham estudantes com necessidades educacionais especiais, até 2016;

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
No relatório da CPA de 2013 há uma apreciação do PDI da UFBA e uma
recomendação para que este documento seja revisto para que melhore as condições de
avaliação da Universidade, pois o PDI é o documento norteador da avaliação institucional.
Para enfatizar a importância e a urgência desta recomendação, ela será reproduzida neste
relatório.
No entanto, é necessário formatar o documento para que ele cumpra
efetivamente o seu objetivo. No documento há uma confusão entre metas,
objetivos e diretrizes que dificulta o entendimento e produz dificuldades para os
gestores da Universidade. Além disso, carece de explicitação das formas e
meios que serão utilizados para alcançar as metas e objetivos propostos.
(Relatório de Avaliação da CPA 2013)
Com a nova gestão da Universidade iniciada em meados do ano de 2014, é
pretensão da Reitoria realizar uma grande mobilização da comunidade universitária para
discutir temas considerados essenciais e urgentes para a UFBA. A Comissão Própria de
Avaliação, cujo mandato termina no dia 31 de março de 2015, recomenda enfaticamente a
reformulação deste documento, aproveitando a mobilização da comunidade.
Apesar da falta de clareza do PDI em relação aos objetivos e às institucionais,
pode-se afirmar que a Universidade tem seguido às diretrizes estabelecidas neste documento
e, aquelas metas possíveis de acompanhamento e mensuração, indicam que uma parte
significativa dos objetivos institucionais traçados para o período 2012-2016 foram alcançados
ou estão em vias de serem alcançados até o final do período.
Entretanto, alguns aspectos merecem atenção por parte da administração central da
Universidade, os quais listamos aqui sem a preocupação de estabelecer uma ordem de
prioridades ou de importância:

a) Ensino de graduação
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O ensino de graduação na UFBA tem uma longa e exitosa história. Ao longo dos
seus 70 anos de existência formou quadros de profissionais especializados para os mais
diferentes campos de trabalho, bem como de professores e pesquisadores para o ensino
superior no nosso Estado. Se, por um lado, a longa experiência é um fator positivo para a
qualidade do ensino oferecido pela Universidade, por outro lado, o tempo exige uma contínua
atualização dos aspectos formais dos cursos. A atualização dos projetos pedagógicos dos
cursos, da documentação dos professores, regimentos e regulamentos de estágios e outras
especificidades dos cursos, é um aspecto que precisa ser observado;
Ainda em relação ao ensino de graduação, a maioria dos nossos cursos obtêm
conceito 3 no ENADE e, assim, ficam dispensados da visita in loco. Desta forma, o conceito
ENADE é automaticamente considerado o conceito definitivo do curso. É possível que parte
significativa dos cursos que receberam conceito ENADE 3, se recebessem visitas in loco,
aumentaria este conceito. O trabalho desenvolvido pela PROGRAD juntamente com a
SUPAD e CPA desde o ano passado, permitirá aos coordenadores de cursos avaliarem quando
deverão solicitar a visita in loco, para corrigir distorções geradas pela percepção dos seus
alunos no conceito ENADE.
b) Educação à distância – EAD
Esta modalidade de ensino é considerada estratégica para a Universidade (PDI
2012-2016). No entanto, os investimentos neste campo não condizem com a importância
destacada no PDI. A Superintendência de Educação à Distância funciona em instalações
prediais muito desfavoráveis ao tipo de trabalho que realizam e, por consequência, os
equipamentos e quadro de pessoal são subdimensionados. A UFBA, quando comparada a
outras universidades do mesmo porte, está em grande desvantagem, considerando a amplitude
de ações efetivamente implantadas. No que tange à avaliação desses cursos, em sua maioria
cursos de pós-graduação lato sensu e aperfeiçoamento, não desenvolvemos ainda indicadores
de desempenho nem estratégias para aferição da qualidade desses cursos. A partir do primeiro
semestre de 2015, a SUPAD e CPA deverão, juntamente com a SEAD, traçar as estratégias de
avaliação da EAD na UFBA.
c) Ensino de pós-graduação
Em relação a este nível de ensino, a UFBA está bem colocada, como pode ser
visto nos dados apresentados e analisados neste relatório. O porte da UFBA e a sua história
deveriam credenciá-la a um maior número de cursos com conceitos mais elevados (6 e 7).
Neste particular, a UFBA posiciona-se atrás de outras IES nordestinas. Considerando-se a
expansão da oferta de cursos de mestrado, percebe-se que o desafio central para a área é a
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consolidação dos cursos por meio da consolidação dos seus grupos de pesquisa de modo a que
possam alcançar melhores notas na avaliação da CAPES e, com isto, no caso dos mestrados,
poderem pleitear o curso de doutorado. Verifica-se ainda o enorme potencial de crescimento
dos mestrados profissionais, considerando o amplo leque de cursos de graduação oferecidos
pela Universidade. O número de mestrados profissionais está, sem dúvida, aquém daquele que
poderia ser oferecido pela UFBA, ampliando o seu impacto social na qualificação de quadros
para o mercado de trabalho.
Adicionalmente, é importante destacar a necessidade de um melhor controle e
acompanhamento dos cursos lato senso é necessário. Como o controle e acompanhamento
desses cursos passou a ser responsabilidade da PROEXT, os métodos e procedimentos
necessários ao acompanhamento desses cursos precisam ser aperfeiçoados.
d) Estrutura física
A Universidade terá que pensar alternativas de curto prazo para minimizar os problemas de
estrutura física da UFBA. Estabelecer prioridade para a conclusão das obras inacabadas,
manutenção dos prédios e laboratórios, adaptação de acessos a pessoas com necessidades
especiais, etc. Vale um destaque para a rede elétrica. Há clareza que a expansão da UFBA nos
últimos anos – tanto no ensino de graduação como de pós-graduação, não foi acompanhada de
equivalente e necessária expansão da sua infraestrutura física. Temos deste Unidade
Acadêmica sem instalações até um conjunto de outras unidades que convivem com obras
inacabadas, reformas inconclusas, gerando enorme transtorno para as atividades cotidianas de
ensino, pesquisa e extensão. Os problemas foram se acumulando ao longo dos anos e tem
origem em diversas questões que não se restringem à limitação de recursos e que vão da
adequação dos projetos, definição de prioridades, acompanhamento do processo etc.
Há uma consciência por parte da gestão da gravidade do quadro encontrado assim como das
dificuldades para superar as dificuldades em prazo curto.
e) Tecnologia da informação
Este é um grave problema da UFBA, embora tenhamos avançado muito, como pode ser visto
no corpo deste relatório, ainda assim, temos graves limitações com os nossos sistemas de
gerenciamento acadêmico, sistema de avaliação, etc. O sistema de gerenciamento da extensão
SIATEX funciona relativamente bem, mas não temos um sistema similar para gerenciamento
da pesquisa.
Na área das Tecnologias de Informação e Comunicação situa-se um dos grandes
desafios para a gestão da UFBA. Todos sabemos da importância ou centralidade das
informações para todo o processo de gestão, em suas múltiplas dimensões. Estamos distantes
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de ter um sistema de TI que ofereça respostas confiáveis e imediatas para quaisquer
informações que sejam requisitadas para a tomada de decisão da gestão. A existência de
múltiplos pequenos sistemas que não se comunicam, ao lado de sistemas que se encontram
defasados, demandam forte investimento da área de modo a que todos os gestores, de todos os
níveis, possam contar com recursos tecnológicos para as suas decisões. Tal problema se revela
ainda mais agudo quando se trata de avaliação.
f) Comunicação institucional
Esta é também uma área que a UFBA tem enfrentado dificuldades. No
entanto, a modificação da home page da UFBA, a criação da agenda e a forma
mais dinâmica de divulgação das informações neste canal produziram efeitos
positivos neste campo. Será necessário acompanhar e verificar outras ações
que poderão, assim como esta, minimizar a dificuldade de comunicação na
Universidade.
g) A avaliação institucional
O estreitamento da relação entre a PROGRAD, a Procuradora institucional, a
SUPAD e a CPA têm produzido efeitos importantes no campo da avaliaçã o
que merecem ser destacados. Primeiro, a melhor compreensão do papel da
avaliação para o desenvolvimento dos cursos de graduação e da instituição
como um todo. O acompanhamento das visitas in loco, a discussão dos
resultados dos cursos, preparação para o ENADE, são ações que temos
realizado com a participação cada vez maior dos Coordenadores de Cursos,
Diretores de Unidades e os professores. São sinais iniciais de mudança da
cultura de avaliação que precisam do suporte necessário para que se ampliem
e se dissemine na Universidade. A criação da SUPAD é uma medida recente e
o órgão encontra -se ainda em fase de estruturação. Dificuldades iniciais de
equipe e infraestrutura impedem um desenvolvimento no ritmo desejável. O
desafio de implantarmos um sistema de a valiação institucional, facilmente
acessível a todos os gestores e com indicadores específicos que os orientem
quanto a decisões e rumos é um desafio central para a área de avaliação. Por
outro lado, melhores condições para a disseminação do que tem sido
produzido é outro desafio. As instâncias voltadas para a avaliação da UFBA
já dispõem de um conjunto amplo de informações cuja capacidade de
processamento e disseminação estão além das condições que possuem.

