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APRESENTAÇÃO 

 

 

Reconhecendo a importância da Avaliação Institucional como um processo significativo de 

construção e de busca permanente da inovação e da qualidade institucional, a Universidade Federal 

da Bahia, no seu novo Regimento Geral, incorporou o título – DOS ÓRGÃOS CONSULTIVOS E DAS 

COMISSÕES CENTRAIS, onde é dada à CPA – Comissão Própria de Avaliação a função, dentre outras, 

de “assessorar, quando solicitada, os Conselhos Superiores da UFBA, a Reitoria, as Unidades 

Universitárias e outras instâncias acadêmicas no encaminhamento de questões referentes a 

desempenho acadêmico e institucional”. 

 

Consideramos este um marco no processo de auto-avaliação, pois, a CPA, que é a responsável 

pela condução e articulação do processo de avaliação interna, já tendo produzido, dentro do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES dois relatórios de Auto-avaliação Institucional 

(2002-2005 e 2006-2008), além do presente (2009), espera que esses relatórios sirvam de indicativos 

para tomada de decisões, provocando mudanças para o aperfeiçoamento do desempenho acadêmico 

e administrativo. 

 

Sabemos que algumas ações, que geram grandes transformações, demandam uma 

programação e tempo considerável para sua realização e, nesse contexto, consideramos que, por se 

tratar de um processo contínuo, deve-se escolher, entre as dez dimensões propostas pelo SINAES, 

aquelas que devem ser contempladas anualmente na análise, sendo que as outras devem ser 

avaliadas após um período maior (a cada 2 ou 3 anos). Até mesmo a mudança de postura de toda a 

comunidade universitária frente às questões de avaliação se constitui num grande desafio para a CPA: 

o trabalho de conscientização de todos os segmentos da Universidade quanto à importância da 

avaliação, que não para. 

 

Como resultado de uma reflexão do trabalho de auto-avaliação desenvolvido até 2008, ficou 

evidente a necessidade de se vincular a avaliação institucional com o ensino de graduação, onde os 

desafios se revelam maiores, para que uma cultura avaliativa fosse implementada e que se pudesse 

subsidiar os coordenadores de cursos e diretores de unidades no processo de tomada de decisões 

para melhorar a gestão pedagógica e a qualidade da graduação. 

 

Para isso, a CPA e a PROPLAD se uniram para desenvolver um projeto focado no ensino de 

graduação da UFBA: o Projeto Melhor Curso. Este projeto vincula o trabalho da CPA com a 

avaliação anual do ENADE e das Condições de Oferta do Curso, parte integrante do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior. 
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Este trabalho será desenvolvido progressivamente: os cursos apoiados pela CPA, em 2009, 

foram aqueles definidos pelo MEC/INEP para o ENADE. Para o ano de 2010, o mesmo princípio será 

observado para a definição dos novos cursos. Deste modo, progressivamente o projeto vai se 

ampliando até que todos os cursos oferecidos pela UFBA sejam beneficiados. 

 

Neste trabalho junto aos coordenadores de curso, professores colaboradores e estudantes 

pôde-se verificar que houve uma ampliação, de forma significativa, dos horizontes dos envolvidos no 

processo de avaliação de seus cursos, dando-nos a certeza de que esta nova estratégia desenvolvida 

para avaliação implicará, a médio prazo, em resultados positivos. Nesta perspectiva, a CPA e a 

PROPLAD planejam um novo encontro com os coordenadores envolvidos neste processo, agora, para  

analisar as recomendações dos relatórios específicos de cada curso, e construir uma agenda de 

implementação de ações para superar os problemas apontados.  

 

 

A Comissão Própria de Avaliação 



 6

SUMÁRIO 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

2 O PROJETO MELHOR CURSO: UMA NOVA FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA A 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

3 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA UNIVERSIDADE 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 7

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Contexto de Auto-Avaliação da UFBA 

 

A questão da avaliação, ainda que de modo não conjugado ou sistematizado, sempre esteve 

presente no cotidiano da UFBA.  

Em 2004, com o advento da Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), o Processo de Avaliação Interna da UFBA foi 

redimensionado, tornando-se sistemático e coordenado, a fim de contemplar as dez dimensões a 

serem consideradas no processo de avaliação institucional, constantes do artigo 3º da referida lei.  

A partir de então a auto-avaliação passou a ser conduzida por uma Comissão Própria de 

Avaliação, a qual buscou realizar eficientemente os objetivos de produzir dados e informações que 

subsidiem a análise das dimensões que constituem o objeto do processo de avaliação; desenvolver 

ações para o fortalecimento, na Universidade, da cultura de avaliação institucional; construir uma 

metodologia de avaliação que permita aos diferentes órgãos e níveis da Administração universitária 

desenvolver, de forma sistemática e contínua, projetos de auto-avaliação; sistematizar os resultados 

da auto-avaliação de modo que possam ser considerados no processo de planejamento e gestão 

institucional; bem como formar quadros para a institucionalização do processo de avaliação na 

Universidade Federal da Bahia. 

No que concerne à estratégia de execução, buscou-se a adoção de procedimentos 

estratégicos para a operacionalização da auto-avaliação, expressos na forma dos princípios gerais de 

participação, globalidade e gradualidade. Assim, garantia-se, concomitantemente, a legitimidade do 

processo, com o envolvimento da comunidade universitária, a unidade da universidade em torno do 

projeto de auto-avaliação, assim como a progressividade do estudo, considerando as dimensões do 

objeto de análise. 

Por fim, importa consignar que, para além da exigência legal, a auto-avaliação se 

transformou num instrumento sistemático de autoconhecimento e de aperfeiçoamento da gestão da 

Universidade Federal da Bahia, que, conforme assinalado acima, tem tradição de longa data de 

avaliação e reflexão no sentido do desenvolvimento do ambiente institucional. Foi nessa perspectiva 

que se realizaram as investigações, que redundaram nos Relatórios de Auto-Avaliação Institucional da 

UFBA de 2002-2005 e de 2006-2008, as quais neste novo documento ganham continuidade. 

 

O Processo de Auto-Avaliação em 2009 

 

O presente relatório apresenta os resultados da auto-avaliação institucional realizada na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), em relação ao período de 2009. Esta avaliação foi 

caracterizada por ações, processos e reflexões que visam à condução do auto-conhecimento, na 

busca de subsídios para o aperfeiçoamento da gestão universitária.  
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A Universidade Federal da Bahia (UFBA), criada pelo Decreto-Lei nº 9.155, de 8 de abril de 

1946, e reestruturada pelo Decreto nº 62.241, de 8 de fevereiro de 1968, com sede na Cidade de 

Salvador, Estado da Bahia, é uma autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira e 

didático-científica, nos termos da Lei e do seu Estatuto. 

No cumprimento de sua missão institucional, a UFBA tem como princípios norteadores: 

» A promoção da excelência acadêmica, nas ciências, artes e humanidades; 

» O respeito à diversidade intelectual, artística, institucional e política; 

» A busca de mecanismos de promoção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; 

» A gestão democrática, transparente e descentralizada; 

» A igualdade de condições de acesso e permanência; 

» A valorização e promoção do desenvolvimento de pessoas; 

» O compromisso com a democracia e a justiça social. 

A adesão da UFBA ao Plano de Reestruturação das Universidades Federais (REUNI) em 2008, 

possibilitou além do aumento no número de vagas no âmbito do ensino de graduação, a renovação da 

Universidade ao apresentar um modelo mais moderno de formação superior, os Bacharelados 

Interdisciplinares (Bls). A UFBA ofereceu, em 2009, 92 cursos regulares - Curso de Progressão Linear 

(CPL), totalizando, nos cursos de graduação, uma média de 25.797 matrículas ativas durante o ano 

letivo de 2009.  

Diante da amplitude do contexto da UFBA, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) deu 

continuidade à atuação conjunta com as diversas dimensões acadêmicas e administrativas da 

Universidade para consolidação do presente documento, ao descrever e analisar as ações planejadas, 

as ações realizadas e os resultados alcançados, bem como, a incorporação de tais resultados no 

planejamento da gestão acadêmico-administrativa. 

Este relatório está dividido em duas partes. Na primeira, são relatados os principais resultados 

do Projeto Melhor Curso e, na segunda, são apresentadas as atividades realizadas pela UFBA durante 

o ano de 2009, destacando-se a consonância entre as diretrizes institucionais e o processo do trabalho 

de auto-avaliação. 

Para consecução dos objetivos propostos para a auto-avaliação da UFBA foram utilizados 

alguns procedimentos metodológicos. Destacam-se a pesquisa documental, o registro da percepção 

de gestores de diferentes órgãos e níveis da administração universitária sobre as atividades fins e 

meios da instituição. 

Outro importante instrumento de coleta de dados foram os relatórios emitidos no âmbito do 

Projeto Melhor Curso, uma nova ferramenta metodológica, resultado de um acordo firmado entre a 

CPA e a PROPLAD para o desenvolvimento de um conjunto de atividades avaliativas, focadas 

especialmente no ensino de graduação da UFBA. Ele é fruto de uma reflexão do trabalho desenvolvido 

no primeiro ciclo de avaliação e que aponta para a necessidade de vincular a avaliação institucional 

com o ensino de graduação, onde os desafios se revelam maiores para a implementação de uma 

cultura avaliativa que possa subsidiar os coordenadores de cursos e diretores de unidades no 
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processo de tomada de decisões para melhorar a gestão pedagógica e a qualidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão na graduação. 

Os relatórios setoriais constituíram-se como principal instrumento de coleta dados. Tais 

documentos, elaborados pelos órgãos da administração, segundo diretrizes propostas pela Pró-

Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD), foram fontes para inferências relativas à 

promoção do desenvolvimento institucional qualitativo e quantitativo. Todo o trabalho foi executado 

com total autonomia dos órgãos envolvidos, que definiram suas equipes de trabalho, realizaram o 

levantamento e análise dos dados que posteriormente foram encaminhados à CPA.  

O processo de elaboração participativa foi fruto de um esforço de síntese de conteúdos 

fornecidos pelas partes que colaboraram, e estará disponível a toda comunidade acadêmica em 

<http://www.cpa.ufba.br> não só para o acompanhamento , mas para participação através do envio 

de comentários, críticas e sugestões. 
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2 O PROJETO MELHOR CURSO: UMA NOVA FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA A 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

No ano de 2009, a avaliação institucional dos cursos de graduação da UFBA ganhou uma nova 

ferramenta metodológica: o Projeto Melhor Curso. 

Este projeto resultou de uma reflexão realizada pela CPA – Comissão Própria de Avaliação da 

UFBA. De acordo com a percepção geral dos membros da comissão, há uma diversidade de níveis de 

engajamento dos diferentes setores da universidade, no que toca o chamamento ao processo auto-

avaliativo. Em um extremo, há setores com uma cultura de auto-avaliação mais consolidada, como é o 

caso da pós-graduação. Em outros, contudo, observam-se mais dificuldades para a institucionalização 

desta prática, como é o caso dos cursos de graduação e, por extensão, as unidades de ensino onde 

estão abrigados.  

Com base nesta constatação, foi definida uma estratégia de focar, neste novo ciclo de auto-

avaliação, os cursos de graduação. Como não há condições de se realizar esta tarefa universalmente, 

optou-se por uma estratégia de gradualidade, condicionada pela definição, pelo MEC, dos cursos que 

serão avaliados no ENADE.   

Para encorajar as coordenações de colegiado no exercício esta tarefa, a CPA fez um acordo de 

parceria com a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, que aceitou financiar um bolsista para 

cada curso, que seria selecionado pelos gestores, entre os estudantes do próprio curso. Este bolsista 

assessorou os coordenadores de colegiado na realização do diagnóstico dos cursos, a partir do termo 

de referência produzido pela CPA. 

Desse modo objetiva-se realizar proativamente um diagnóstico das condições de oferta dos 

cursos de graduação da UFBA que serão avaliados pelo ENADE, bem como propor e implementar 

medidas para melhorar o conceito dos cursos avaliados, a fim de que os cursos da UFBA possam 

alcançar lugares de destaque dentre os congêneres avaliados pelo MEC no Brasil. 

O Projeto Melhor Curso é coordenado pela Comissão Própria de Avaliação.  Os termos de 

referência para a realização dos estudos e das atividades foram elaborados por esta Comissão com o 

apoio dos coordenadores de cursos e diretores de unidades de ensino. Já a execução das atividades 

ficou sob a responsabilidade de uma equipe de bolsistas, selecionados e orientados pelo coordenador 

do curso de graduação ao qual está cada um vinculado. 

Com o fito de oferecer uma radiografia dos cursos de graduação avaliados e especialmente de 

sugerir mudanças estratégicas para que cada um destes cursos se transforme no “melhor curso”, o 

Projeto Melhor Curso trouxe em seu bojo uma proposta ambiciosa de avaliação, que abarcava desde 

estudos de infra-estrutura e indicadores à análise da própria proposta pedagógica dos cursos de 

graduação. 

Esses estudos se agrupavam em quatro eixos fundamentais, a saber, análise do perfil sócio-

econômico dos estudantes, cálculo dos indicadores, avaliação das condições de infra-estrutura e, por 

fim, estudo da percepção dos egressos sobre o curso.  
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Os estudos mencionados foram realizados em cada um dos cursos de graduação analisados, 

considerando-se a especificidade de cada um, mas sem perder o norte do rigor metodológico no 

tratamento dos dados e na obtenção de conclusões, de modo a permitir a aquisição de resultados 

confiáveis e aptos a contribuir tanto para o autoconhecimento do curso, quanto para a sugestão de 

mudanças para a melhoria do ensino de graduação e da infra-estrutura. 

A análise da taxas de evasão, retenção, diplomação e sucesso na graduação foi empreendida 

com base em dados obtidos junto aos colegiados dos cursos de graduação e ao Centro de 

Documentação e Processamento de Dados da Universidade Federal da Bahia, e consoante a 

metodologia de fluxo ou acompanhamento de estudantes (ANDIFES/MEC). Sempre que possível, 

recomendou-se cotejar os dados coletados com as médias nacionais, tanto no que diz respeito a 

universidades públicas, quanto no tangente às instituições de ensino superior em geral. 

Ademais, também foram obtidos resultados referentes ao tempo médio real de conclusão de 

curso, o que apontou, em diversos casos, no sentido da reforma curricular, para o atendimento da 

realidade retratada nos relatórios. O mesmo se pode dizer em relação à taxa de reprovação em 

disciplinas nos últimos 4 semestres, bem como ao estudo do coeficiente de rendimento médio do 

curso. 

O julgamento das possíveis causas das situações identificadas foi realizado considerando tanto 

causas gerais, quanto causas específicas, a exemplo de fatores sociais, econômicos, culturais e 

acadêmicos.  

Já o estudo socioeconômico teve como base de dados tanto o questionário aplicado no exame 

vestibular, fornecido pelo Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação da UFBA, através do CPD, 

quanto por outras fontes, a exemplo do questionário aplicado no ENADE 2006, ou mesmo de novo 

questionário aplicado a egressos durante a vigência do Projeto Melhor Curso. A despeito da 

diversidade de fontes de dados, o rigor desta vertente de pesquisa não foi prejudicado, porque, em 

todos os casos, foram utilizadas fontes fidedignas, bem como materialmente mais adaptadas ao perfil 

de avaliação e aos resultados esperados por cada um dos cursos avaliados. 

Por sua vez, o estudo sobre a infra-estrutura foi realizado principalmente com fundamento em 

dados coletados in loci, nos ambientes analisados, ressalva feita às Bibliotecas, que foram analisadas 

de forma mista, em razão da consulta suplementar feita ao Catálogo Bibliográfico Pergamum. Nesses 

estudos, foi fundamental a participação de diretores e servidores técnico-administrativos das unidades 

que abrigam os cursos avaliados. 

Por fim, o projeto pedagógico do curso foi avaliado fundamentalmente com base numa 

reflexão pedagógica interna, sobretudo pautada na inserção do curso no contexto de produção de 

conhecimento e cultura e na satisfação dos anseios da sociedade, e subsidiariamente considerando 

dados de outras fontes, como os relatórios do ENADE 2006 referentes aos cursos mencionados. Neste 

ponto, os cursos tiveram maior liberdade para adaptar às suas realidades e necessidades os 

instrumentos de pesquisa e coleta de dados, cujas diretrizes foram fornecidas pela CPA. 

No que concerne ao procedimento de coleta de dados e processamento, vigoraram princípios 

gerais no sentido de regular a confiabilidade das conclusões. Para fins de unificação metodológica, 
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buscou-se utilizar mecanismos desambiguadores, como glossários e fórmulas padronizadas, bem 

como uma metodologia única para o estudo dos indicadores do curso, qual seja, a metodologia de 

fluxo ou acompanhamento de estudantes (ANDIFES/SESu/MEC), proposta pela Comissão Especial de 

Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras. Para o cálculo de uma geração 

completa, considerou-se, como ano/período limite de conclusão, o de 2008.2. Já o ano/período de 

ingresso foi computado segundo o prazo máximo de integralização de cada curso, em relação ao total 

de 3 gerações completas. 

Recomendou-se aos cursos participantes do Projeto Melhor Curso, a coleta e organização dos 

dados da maneira mais honesta possível, bem como a supressão de afirmações absolutistas não 

ancoradas na realidade do objeto estudado. 

Todas as etapas dos estudos foram marcadas por reuniões entre a Comissão Própria de 

Avaliação e os responsáveis pelo Projeto Melhor Curso em cada unidade, com o objetivo de orientar e 

unificar a metodologia de avaliação, e por seminários com apresentação de temas relativos ao objeto 

em estudo. 

Cabe-nos assinalar, a esta altura, que um dos cursos participantes do Projeto Melhor Curso 

em 2009, o de Administração/Barreiras, posto que não tinha gerações completas ou sequer uma 

turma formada, devido ao fato de estar alocado em um novo campus, utilizou-se da metodologia do 

Projeto de uma forma adaptada. Nada obstante, a análise empreendida foi muito útil na detecção de 

problemas e trunfos obtidos pelo curso nos últimos três anos, revelando-se especialmente importante 

no momento atual do curso, que passará por processo de reconhecimento pelo MEC no ano de 2010. 

 

Os cursos de graduação da UFBA vistos pelas lentes do Projeto Melhor Curso 

 

Conforme dito acima, o Projeto Melhor Curso busca vincular seu trabalho à avaliação anual 

feita através do ENADE e, para atingir esse objetivo, o Projeto visa também influir na conscientização 

dos estudantes da importância de sua participação nesta forma de avaliação. 

Em 2009, foram avaliados os mostrados no quadro abaixo. 

 

Quadro 1. Cursos que participaram do Projeto Melhor Curso 

em 2009 

Administração/Salvador 

Administração/Barreiras 

Arquivologia 

Artes Plásticas 

Biblioteconomia 

Canto 

Ciências Contábeis 

Ciências Econômicas 
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Composição e Regência 

Comunicação Social – Jornalismo 

Comunicação Social – Produção de Comunicação e Cultura 

Desenho e Plástica 

Desenho Industrial – Design 

Design de Interior – Decoração 

Direção Teatral 

Direito 

Estatística 

Instrumento 

Interpretação Teatral 

Música – Licenciatura 

Psicologia 

Secretariado Executivo 

Teatro – Licenciatura 

 

Cada curso compilou os resultados obtidos no processo de auto-avaliação do Projeto Melhor 

Curso num relatório final, que foi apresentado à Comissão Própria de Avaliação tanto sob a forma 

escrita, quanto por meio de um seminário que se realizou nos dias 19 e 26 de março de 2010. Desse 

modo, foi fechado o ciclo de uma nova estratégia de sucesso de auto-avaliação institucional, que teve 

como grande trunfo o incentivo à participação dos cursos no processo de auto-avaliação, com 

envolvimento crucial de coordenadores, professores, servidores técnico-administrativos, bolsistas e 

estudantes. 

A despeito de haver grande diversidade nas condições específicas e dificuldades de cada 

curso, tentaremos doravante, por meio de um raciocínio setorial, apontar, em conjunto, as 

dificuldades e os trunfos dos cursos avaliados, em consonância com os resultados constantes dos 

relatórios finais do Projeto Melhor Curso, que se encontram anexos a este relatório. 

No concernente aos indicadores, ante a diversidade de taxas estudadas, cumpre realizar a 

escolha de uma delas, que seja representativa dos cursos avaliados nesse critério, porquanto não é 

objetivo deste relatório realizar uma abordagem exaustiva dos indicadores de cada um dos cursos, 

mister já cumprido pelo Projeto Melhor Curso. In casu, o fator escolhido foi a taxa de evasão. 

A taxa de evasão média dos cursos analisados ficou em 32,5, com desvio-padrão médio de 

9,33, conforme a tabela e o gráfico que seguem: 
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Gráfico 1. Taxa de Evsão 

 

 

Quadro 2. Taxa de evasão1 

Curso Evasão Desvio-padrão 

Arquivologia 24 6,01040764 

Artes plásticas 37 3,181980515 

Direito 11 15,2027958 

Biblioteconomia 20 8,838834765 

Contábeis 35 1,767766953 

Comunicação 19 9,545941546 

Decoração 24 6,01040764 

Estatística 80 33,58757211 

Música 44 8,131727984 

Psicologia 31 1,060660172 

Média 32,5 9,333809512 

 

 

Da análise dos dados arrolados acima, observa-se que os cursos de Comunicação, Direito e 

Estatística apresentaram resultados que, em cotejo com o conjunto, apresentaram maior variação em 

relação à média dos cursos. Aqueles, positivamente, apresentando taxas de evasão inferiores a 20, e 

este, negativamente, apresentando taxa de evasão média no período considerado de 80, o que 

aponta para a necessidade de uma política institucional especial que favoreça a permanência dos 

alunos no curso de Estatística. 

                                                
1 Os cursos que não aparecem nesta tabela não utilizaram métodos semelhantes para o cálculo da evasão, sendo 
impossível, sem prejuízo do rigor metodológico, compará-los com os demais. 
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De um modo genérico, é possível inferir também que a taxa de evasão média dos cursos 

avaliados, a despeito de se encontrar próxima da média nacional, ainda está bastante distante da 

meta das universidades públicas, que é uma evasão em torno de 20. 

Por seu turno, o estudo de infra-estrutura, exceto nos casos dos cursos de 

Administração/Salvador e Ciências Econômicas, apresentou como resultado um quadro de insatisfação 

dos usuários com os fatores infra-estruturais que influem nos cursos avaliados. Com efeito, foram 

recorrentes as reclamações tanto no que toca bibliotecas, quanto salas de aula, laboratórios e 

recursos audiovisuais. 

Nesse sentido, em razão da especificidade das expectativas e dos problemas infra-estruturais 

de cada um dos cursos avaliados, cabe-nos apenas citar, como exemplo, os problemas enfrentados 

pelo Instituto de Música e o Instituto de Ciência da Informação no que toca a inadequação de salas e 

laboratórios para a realização das atividades curriculares do curso, assim como a insatisfação 

demonstrada pelos cursos de Direito e Administração/Salvador, no concernente à atualização do 

acervo bibliográfico e os serviços oferecidos pela biblioteca. 

Ainda a título ilustrativo, vejamos os gráficos abaixo, acerca da adequação da dimensão das 

salas de aula às atividades de ensino: 

 

Gráfico 2. Adequação da dimensão das salas de aula às 

atividades de ensino no curso de Ciências Contábeis 

 

 

Gráfico 3. Adequação da dimensão das salas de aula às 

atividades de ensino no curso de Direito 
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Já no que tange ao estudo sócio-econômico, cada curso foi capaz de traçar o perfil de seus 

estudantes, formando uma base de dados muito útil para seu autoconhecimento, bem como para a 

formulação de políticas de assistência estudantil e acessibilidade, por exemplo. Para exemplificar os 

dados obtidos com o estudo sócio-econômico, elaboramos os gráficos abaixo, com dados 

representativos do perfil dos estudantes ingressantes dos cursos participantes do Projeto Melhor 

Curso, obtidos junto ao Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação da UFBA, através do CPD. 

 

Gráfico 4. Faixa etária dos estudantes dos cursos 

participantes do Projeto Melhor Curso em 2009 
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Gráfico 5. Etnia dos estudantes ingressantes dos 

cursos participantes do Projeto Melhor Curso em 2009 

 

 

Gráfico 6. Nível de escolaridade da mãe dos 

estudantes dos cursos participantes do Projeto Melhor 

Curso em 2009 
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Gráfico 7. Renda familiar total dos estudantes 

dos cursos participantes do Projeto Melhor Curso em 

2009 

 

 

 

Avaliação dos resultados obtidos 

 

Do exposto, dessume-se que a experiência do Projeto Melhor Curso foi significativa no que 

toca o autoconhecimento dos cursos de graduação da Universidade Federal da Bahia, fornecendo 

materiais para a elaboração doravante de políticas no sentido de superar eventuais situações 

negativas detectadas, bem como de manter e melhorar o nível dos cursos em quesitos onde já se tem 

um desempenho satisfatório. 

A prática de aproximar a avaliação interna da universidade dos coordenadores de curso, 

colegiados e estudantes cumpriu a função de conscientizar a todos dos problemas de seu curso e da 

universidade, também favorecendo o fortalecimento de uma cultura de autoconhecimento e constante 

melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão, sem desconsiderar fatores cruciais como infra-

estrutura e assistência estudantil.  

Assim, o Projeto Melhor Curso ofereceu uma oportunidade ímpar de reflexão acerca da 

realidade de cada curso. Nesse sentido, é lícito concluir que a experiência do Projeto Melhor Curso 

reavivou na Universidade Federal da Bahia a cultura avaliativa, que vem de longa data, somando-se 

como uma nova estratégia metodológica de sucesso para a auto-avaliação institucional. 

Em 2010, o Projeto terá continuidade e em 2011, o ciclo de cursos que o vivenciaram estará 

completo. 
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Por fim, cumpre consignar que a experiência avaliativa não se esgota em si mesma, mas está 

intimamente relacionada com o processo contínuo de transformação da Universidade Federal da Bahia 

na “melhor universidade” e de seus cursos em “melhores cursos”.  
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3 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA UNIVERSIDADE 

 

Baseando-se no planejamento de metas e perspectivas para o ano de 2009, encontram-se 

descritas e analisadas as ações implementadas pela UFBA durante o ano, em consonância com as 

diretrizes institucionais da UFBA. Considerando que o ano de 2009 foi o primeiro após a implantação 

do REUNI na UFBA, avaliam-se as iniciativas envidadas por todo o Sistema para atender às demandas 

originárias desta renovada realidade institucional. 

A base da UFBA é composta de seis Pró-Reitorias, que administram e coordenam todas as 

suas atividades, sendo uma estrutura de grande porte, onde, além de Salvador, o setor que agrega o 

maior número de alunos e professores, possui dois novos campus, um em Barreiras, outro em Vitória 

da Conquista, cidades a distancia de 800 e 600 quilômetros, respectivamente, do campus sede. Para 

melhor abrangência da auto-avaliação, optou-se por fazer separadamente as autoavaliações de cada 

Pró-Reitoria, para, posteriormente, serem sistematizadas pela CPA. As seis Pró-Reitorias são as 

seguintes: 

− Planejamento e Administração 

− Ensino de Graduação 

− Pesquisa e Pós-Graduação 

− Desenvolvimento de Pessoas 

− Extensão 

− Assistência Estudantil 

 

PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO      

 

Planejamento administrativo e físico 

 

Dentre as atividades da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) está o 

planejamento físico e administrativo da UFBA. Entre as ações da Assessoria de Planejamento 

Administrativo e Físico desenvolvidas no exercício de 2009 ressalta-se o apoio ao Programa REUNI 

com o Programa de Expansão da Planta Física da UFBA, as Ações de Investigação e Controle dos Bens 

Imóveis da UFBA e Continuidade da implantação dos equipamentos de Acessibilidade.  

 

Acessibilidade 

 

Em continuidade à política de inclusão de pessoas com deficiência foram adquiridos e 

equipamentos (elevadores e plataformas) para os projetos de intervenção no espaço físico ampliando 

as condições de acessibilidade com as seguintes ações: 

a) aquisição de equipamentos de transporte vertical; 
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- aquisição para instalação de elevador para a Escola de Enfermagem, Escola de Música, 

Faculdade de Comunicação, Instituto de Química, Escola Politécnica – Diretoria, Reitoria da 

UFBA, Faculdade de Educação, Instituto de Biologia, CAPSAD/Faculdade de Medicina da 

Bahia. 

 

- aquisição para instalação de plataforma vertical para a Escola de Belas Artes – Galeria 

Canizares, Escola de Belas Artes – Casarão, Escola de Belas Artes – Germano Tabacof, 

Faculdade de Comunicação, Politecnica, CAPSAD/ Faculdade de Medicina da Bahia, Palácio 

da Reitoria – Salão, Palácio da Reitoria – Entrada, CICIT – Centro de Processamento de 

Dados. 

 

Programa de expansão da área física 

 

Programa de Expansão das Universidades Federais  

 

Prosseguem as atividades de acompanhamento complementar de fiscalização das obras 

licitadas e elaboração de projeto de novas edificações: 

a) elaboração de projetos novos, tais como, Projeto do LAPAG - Lab. de Preparação e Análise 

de Amostras do Inst. Geociências. (Ampliação do Bloco B do IGEO- Unidades laboratoriais 

de apoio P&D e Inovação Tecnológica no Instituto de Geociências), Projeto de Fechamento 

do Campus Canela, Projeto de Fechamento do Campus Federação Ondina, Projeto de 

Reforma da Faculdade de Direito, Projeto de ampliação da Escola de Dança, Projeto de 

ampliação da Escola de Nutrição, Projeto de Reforma da Faculdade de Direito, Projeto da 

Reforma do e ampliação do Instituto de Física, Projeto Reforma do e ampliação do 

Instituto de Química, Projeto da Reforma da Escola de Enfermagem, Projeto da Reforma 

do Instituto de Matemática; 

 

b) atividades de assessoria/apoio para licitações; 

 

Obras em andamento 

 

a) no Campus Reitor Edgar Santos em Barreiras:  

- acompanhamento de obras: Pavilhão de Aulas – PA – I, Pavilhão de Aulas – PA – II,  

- elaboração de projetos: Biblioteca Central, Sede Administrativa do Instituto de Ciências 

Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (ICAD). 

b) no Campus Anísio Teixeira em Vitória da Conquista:  

- acompanhamento de obras: Pavilhão de Aulas – PA – I, Implantação da Infra-estrutura 

do Campus,  

- elaboração de projetos: Biblioteca Central, Sede Administrativa do IMS – CAT,  
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c) no Campus Federação e Canela:  

- acompanhamento de obra em execução em 2009: Reforma e Ampliação do Instituto de 

Letras; Reforma do prédio do SMURB para a instalação do Pavilhão de Aulas da Federação - 

PAV – IV;Reforma e ampliação da Escola de Dança; Reforma e ampliação da Escola de 

Nutrição; Reforma e ampliação do Hospital de Medicina Veterinária; Reforma e ampliação da 

Escola de Medicina Veterinária; Reforma do pav Aulas Isaias Alves FFCH; Instituto de Letras – 

Anexo; Centro de Idiomas – Bloco A; Pavilhão de Aulas Federação V; Escola de Música; 

Instituto de Geociências – Anexo ao Bloco A; Biblioteca Unificada- Química, Física e 

Geociências; Biblioteca Central do Campus Reitor Edgar Santos – Barreiras/Ba; Sede 

Administrativa do ICAD no CES – Barreiras/Ba; Urbanização e Fechamento do Campus Canela; 

Urbanização e Fechamento do Campus Federação; Ambulatório Magalhães Neto (projeto 

desenvolvido pelo setor de arquitetura do Hospital Professor Edgar Santos); Residência 

Universitária. 

 

d) projetos de engenharias complementares: os projetos de instalações e cálculo estrutural 

complementares foram terceirizados e contratados via processo licitatório. 

 

ENSINO DE GRADUAÇÃO        

 

Nesta seção são apresentadas as ações da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), 

com seus órgãos/setores (Assessoria; Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação – SSOA; 

Superintendência Acadêmica – SUPAC e Secretaria Geral dos Cursos - SGC), em articulação com 

outros órgãos da Administração Central e com as Unidades de Ensino, no desenvolvimento de seu 

papel de coordenar a formulação, a implementação, o acompanhamento e a avaliação de políticas 

para o ensino de graduação.  

 

Ações da graduação em 2009 

 

A adesão da UFBA ao REUNI, possibilitou além do aumento no número de vagas no âmbito do 

ensino de graduação, a renovação da Universidade ao apresentar um modelo mais moderno de 

formação superior, os Bacharelados Interdisciplinares (Bls). A UFBA ofereceu, em 2009, 92 cursos 

regulares - Curso de Progressão Linear (CPL). Como se pode observar na Tabela 02, foi totalizado, 

nos cursos de graduação uma média de 25.797 matrículas ativas durante o ano letivo de 2009.  

 

Tabela 02 – Número de cursos de graduação e alunos matriculados 2008-2009 

 Número de Cursos *Alunos 
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CURSOS   

2008 

 

2009 

Ativos  

(média 

sem.) 

 

Cursos regulares 

(CPL) 

Campus Salvador 57 78 23.505 

Campus Anísio Teixeira – Vitória da Conquista 03 05 703 

Campus Edgard Santos – Barreiras 06 09 555 

Sub-total 66 92 24.763 

Bacharelados Interdisciplinares (BI) – Campus Salvador --- 06 903 

Bacharelados Interdisciplinares (BI) – Campus Barreiras  01 79 

Curso Superior de Tecnologia (CST) – Campus Salvador --- 01 52 

TOTAL 66 100 25.797 

Fonte: PROPLAD – Setor de Informação e Documentação 

* Alunado inscritos e não inscritos  

 

Foram criados, em 2009, dez novos cursos na modalidade de Progressão Linear (modelo 

tradicional (CPL), e com a oferta de um Curso Superior de Tecnologia com duração média de três 

anos, nova modalidade foi incorporada ao elenco de cursos ofertados pela UFBA, além do modelo 

inovador dos BIs com a oferta em quatro diferentes áreas, a saber, Ciência e Tecnologia, Artes, 

Humanidades e Saúde. Também neste mesmo ano, a UFBA deu início ao programa de Ensino à 

Distância, oferecendo o de Licenciatura em Matemática para dez pólos do Estado da Bahia.  

Vale ressaltar que dentre os 84 cursos a UFBA ampliou o leque de escolha perfazendo um 

total de 104 opções, de modo que o acadêmico possa optar dentro do curso o turno e/ou habilitação 

que lhe for mais conveniente.  

Para 2010, serão oferecidos cinco novos cursos e quatro novas turmas de cursos existentes 

no campus de Salvador, dois novos cursos no campus de Barreiras e um novo curso em Vitória da 

Conquista. Ainda dentro da proposta do REUNI, pretende-se oferecer oito turmas de Licenciatura 

Especial para formação de professores do ensino público no Estado da Bahia. 

A seleção para ingresso nos cursos da UFBA, tradicionalmente, é feito através do Concurso 

Vestibular em duas etapas para os cursos regulares, porém, em 2009 com a oferta do curso superior 

em tecnologia e dos BIs optou-se para estes que a seleção seria numa única etapa. 

A outra forma de acesso à graduação é através das vagas residuais, que foi suspensa em 

2009 em virtude do aumento de oferta tanto de cursos como de vagas pela adesão da UFBA ao 

REUNI, não permitindo as ações de identificação das vagas ociosas.  

Aderindo à proposta do MEC, em 2010, a UFBA optou em utilizar as notas do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) para a seleção dos candidatos aos Cursos Superior em Tecnologia e os BIs  

Observa-se que com a adesão ao REUNI, a UFBA aumentou em 2009 a oferta de vagas em 

cerca de 65% em relação a 2008 considerando-se apenas os cursos regulares, os de tecnologia e os 

BI’s. Já em 2010 a oferta se aproximará dos 90%, pois, além de cursos novos e aumento de vagas 
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em cursos existentes, também, deverão ser oferecidos novos cursos para formação de professores, 

compromisso assumido objetivando a melhoria da formação dos professores do ensino público no 

Estado da Bahia.   

O curso à distância de Licenciatura em Matemática, do Instituto de Matemática em parceria 

com o MEC e, vinculado ao programa Universidade Aberta do Brasil, selecionou 500 estudantes, 

através de vestibular com início das aulas no primeiro semestre de 2009. Este curso abrange os pólos 

de Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Ipupiara, Itamaraju, Itapicuru, Jacaraci, Lauro de Freitas, Mundo 

Novo, Paratinga, Simões Filho. 

Quanto à ampliação do número de vagas, Tabela 03, oferecidas para ingresso através de 

concurso de vestibular, a PROGRAD atingiu sua meta tanto no aumento de vagas em cursos 

existentes como em abertura de novos cursos.  

  

Tabela 03 – Vagas por área dos cursos de graduação da UFBA 

ÁREAS/Campi SALVADOR Barreiras Vitória da 

Conquista 

 Total    

 1º sem. 2º sem * Noturno   

Matemática, Ciências Físicas e 

Tecnologia 

1.240 310 445 240 ---- 

Ciências Biológicas e Profissões da Saúde 800 670 255 40 210 

Filosofia e Ciências Humanas 1.270 705 525 125 45 

Letras 225 180 135 --- --- 

Artes 390 --- 30 --- --- 

BI’s 1.300 --- 900 160 --- 

Superior de Tecnologia 95 --- 95 --- --- 

Sub. Total 5.320 1.865 2.385 565 255 

TOTAL 7.185  565 255 

Fonte: PROGRAD/SSOA 

* Vagas retiradas do total do campus Salvador 

 

Observa-se que para 2010 foram oferecidas 7.185 vagas no campus de Salvador, distribuídas 

entre as diversas áreas de conhecimento com opções de cursos e turnos diferentes. Computou-se 

43.217 inscrições para a seleção de ingresso aos diversos cursos, onde se constata que a concorrência 

por vaga no campus de Salvador foi de 6:1. Já nos campi do interior a concorrência foi de 13:1. 

 

Graduação - novos cursos 

 

Cadastramento de cursos novos  
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Após aprovação pela Câmara de Ensino de Graduação (CEG), foram cadastrados cinco novos 

Cursos em Salvador, um em Vitória da Conquista, e dois em Barreiras. 

 

Novas turmas de cursos existentes 

 

Além dos novos cursos criados para 2010, foram abertas novas turmas de cursos existentes, 

num total de 280 vagas. 

 

Avaliação 

 

A PROGRAD, através da Comissão de Currículos (GT’s), orientou os coordenadores dos cursos 

de graduação na elaboração dos projetos pedagógicos necessários para a alimentação do sistema e-

MEC – sistema eletrônico instituído pelo Ministério da Educação para tramitação dos processos 

regulatórios dos cursos de graduação em meio eletrônico, assegurando o cumprimento dos prazos 

definidos pelo MEC. Vale ressaltar que os cursos novos, implantados em 2009 já foram inseridos no 

sistema e-MEC aguardando apenas a homologação.  

Sendo o e-MEC o procedimento que antecede a inscrição dos alunos no ENADE, as ações de 

orientação aos coordenadores dos cursos de graduação incluídos na avaliação de estudantes em 2009 

– ENADE têm sido monitorada pelos GT’s e disponibilizado, para os coordenadores dos colegiados, 

assessoria na elaboração dos Projetos Pedagógicos sucinto de cada curso para a solicitação dos 

pedidos de reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos, destacando-se as 

recomendações quanto à organização das informações sobre cada curso. 

Quanto às avaliações internas dos cursos de graduação a PROGRAD têm trabalhado junto ao 

CPD para que seja acoplada à matrícula web o programa de avaliação para que desta forma 

tenhamos semestralmente a avaliação pelo corpo discente do desempenho dos professores. 

Em 2009, a UFBA foi avaliada in loco obtendo conceito geral quatro. Ressalta-se que no item 

referente à política de ensino, o conceito também foi quatro. 

 

Currículos 

 

A Comissão de Avaliação Curricular da PROGRAD, em 2009, focalizou suas ações, 

principalmente, na orientação da elaboração e/ou correção dos projetos pedagógicos dos novos 

cursos tanto, nos campi de Salvador como nos do interior, verificando a compatibilidade com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e a legislação da UFBA, como também a criação de novos 

componentes curriculares evitando desta forma, a repetição dos já existentes. Além disso, coube 

também a essa comissão efetuar o registro no Sistema Acadêmico das grades e/ou reformulação de 

todos os cursos dos campi do interior. 
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Quando da aprovação pela CEG da reestruturação do currículo do curso de Farmácia do 

campus de Vitória da Conquista, foi feita análise de todos os componentes curriculares alocados no 

Instituto verificando-se a existência de disciplinas idênticas, comuns aos diversos cursos, com 

cadastros diferentes. Objetivando não só otimizar a oferta como também, melhor aproveitamento do 

corpo docente, a comissão propôs aos colegiados dos cursos do Instituto Multidisciplinar em Saúde 

(IMS) a análise das ementas e carga horária de maneira a uniformizar as disciplinas. Acatada a 

sugestão foi criado processo que posteriormente foi aprovado pela CEG e implantado no currículo dos 

cursos. Os demais cursos do IMS por não possuírem docentes suficientes nas áreas específicas 

optaram por modificações pontuais até a completa nomeação do quadro docente, permanecendo com 

o currículo similar aos equivalentes cursos de Salvador considerando apenas as especificidades 

regionais.  

No campus de Barreiras, em 2009, dos cinco cursos oferecidos quando da implantação do 

campus em 2006.2, foram aprovadas a reestruturação curricular de três cursos já existentes, restando 

apenas dois procederem a reforma  

Os currículos dos novos cursos dos campi do interior, oferecidos a partir de 2009, seguem a 

mesma orientação inicial no sentido de replicar os praticados pelos mesmos cursos já em vigência na 

UFBA, sendo orientados pela Comissão da PROGRAD e pelos colegiados dos cursos do campus de 

Salvador.  

A equipe da PROGRAD prossegue no processo de proposição e debate de reformulação geral 

da arquitetura acadêmica das universidades brasileiras, através do REUNI.  

Para 2010, a PROGRAD através da sua comissão orientou as Unidades de Ensino na 

elaboração das propostas de criação dos novos cursos, conforme compromisso assumido quando da 

adesão da UFBA ao REUNI.  

Para o bom desempenho das atividades executadas pela PROGRAD foram propostos, em 

2007, projetos especiais para que a PROGRAD instituísse equipe própria e dessa forma consolidar as 

metas previstas. Em 2009, esses projetos tiveram continuidade em virtude da adesão da UFBA ao 

REUNI. Foram mantidos os seguintes projetos:  

a) revisão dos registros dos currículos – adequação dos currículos registrados e das 

reformulações curriculares aprovadas. 

Este projeto foi elaborado com o objetivo de adequação dos currículos de graduação à 

legislação atual, avaliação, complementação e ajustes das reformulações curriculares 

recentes, proposição de normas e procedimentos para elaboração e encaminhamento de 

projetos de novos cursos e de reformulações curriculares. Com a implantação deste projeto 

foi possível à formação dos GT’s, os quais têm sido de grande importância para o 

cumprimento das metas estabelecidas.   

Para 2010, está prevista a revisão das grades de todos os cursos na modalidade Licenciatura 

objetivando a adequação às Diretrizes Curriculares.  

b) reformulação do Sistema Acadêmico Informatizado (SIAC);  
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- está sendo implantado gradativamente um novo modelo de SIAC de forma a sanar antigas 

deficiências possibilitando melhor atendimento as necessidades da reformulação 

acadêmica, através inclusive de ampliação da capacidade de obtenção de informações 

mais rápidas, o que será de grande benefício não só para a Secretaria Geral dos Cursos e 

para a Superintendência Acadêmica, como também, para os Colegiados de Curso de 

Graduação e de Pós-Graduação, Superintendência Estudantil, dentre outros beneficiários. 

 - na projeção da segunda etapa de padronização e uniformização do Sistema Acadêmico 

(SIAC) foram executados: 

• MÓDULO COLEGIADO - modo de acesso e consulta 

• MÓDULO DIPLOMA - atualização do programa 

• MÓDULO ESPAÇO FÍSICO - disponibilização para todas as unidades REUNI 

c) reformulação do Planejamento Acadêmico da Universidade - através deste projeto está sendo 

elaborada uma proposta de reformulação do planejamento acadêmico que simplifique o 

planejamento semestral otimizando as vagas, o espaço físico e o tempo dos professores e 

estudantes, com também, garanta uma oferta estável e em turnos para os cursos, 

indispensável para a implementação das reformulações curriculares.  

 

Esses três projetos que têm suas ações interligadas permitem aos GT’s desenvolverem suas 

atividades, juntamente com os Colegiados dos Cursos, na adequação dos currículos de graduação à 

legislação atual, como também orientá-los nas reformulações curriculares. Essas são as ações iniciais 

para que as metas propostas nos projetos fossem alcançadas.  

Os GT’s prosseguem nas atividades relacionadas a adesão da UFBA ao REUNI, tais como:  

� Visitas às Unidades de Ensino e atendimento a dirigentes e professores para prestar 

esclarecimentos sobre a proposta do MEC e sobre o documento da Administração Central da UFBA, 

definindo critérios e modalidades de adesão; 

� Orientação na elaboração dos Projetos Pedagógicos dos novos cursos e de adequação dos cursos 

existentes as normas do REUNI para posterior aprovação pela Câmara de Ensino de Graduação.  

 

Inclusão social 

 

Na continuidade do Programa de Ações Afirmativas, destacam-se algumas ações: 

 

» Manutenção de 8.000 isenções da taxa de inscrição para o Concurso Vestibular; 

» Manutenção de postos de inscrição para o Concurso Vestibular, na capital e no interior do 

Estado, envolvendo estabelecimentos de ensino público no processo, na capital e no interior da Bahia, 

além da instalação de cinco postos em unidades da UFBA; 

» Interiorização do Concurso Vestibular, que teve sua primeira fase realizada em 13 cidades-sede 

de pólos regionais do Estado da Bahia, além de Salvador: Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, 
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Cruz das Almas, Cachoeira, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Santo 

Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. 

  

Essas e outras ações refletem o grande investimento que se está fazendo na implementação  

do Programa de Ações Afirmativas da UFBA, que tem sido referência para outras  universidades. 

   

Processos Seletivos para o ingresso na Graduação 

 

Com a oferta de novos cursos e novas turmas de cursos existentes houve aumento de cerca 

de 15 % no número de vagas ofertadas e acréscimo de cerca de 25% de inscritos em relação ao 

Vestibular 2009, realizado em 2008. 

As ações de preparação do concurso vestibular realizado em 2009 concentraram-se 

prioritariamente, na divulgação dos novos cursos e novas modalidades de cursos. Foram feitas 

palestras nas Escolas Públicas e Privadas e esclarecimentos junto a jornais e televisão no intuito de 

orientar o candidato na escolha do seu curso. Além, é claro, das ações como: elaboração dos editais; 

organização dos manuais de Instruções com todas as informações e orientações necessárias aos 

candidatos, desde a inscrição até a matrícula na Universidade; preparação dos formulários de 

inscrição; publicação dos editais nos jornais e pela internet; manutenção de atendimento individual 

aos interessados, pessoalmente, na sede do SSOA, por telefone, por fax e também por e-mail – 

<ssoa@ufba.br> e atualização da página <www.vestibular.ufba.br>, com todas as informações 

necessárias aos candidatos; inscrições de candidatos a isenção de taxa; análise dos pedidos de 

isenção e divulgação dos resultados, pela internet e pelo Jornal A Tarde; preparação e realização das 

inscrições, pela internet e nos postos de inscrição, na capital e no interior do Estado; processamento 

das inscrições e distribuição dos candidatos pelas escolas; e divulgação dos resultados dentro do 

prazo previsto. Ressalta-se que os candidatos aos Cursos Superiores de Tecnologia (CST) ou aos BIs 

serão selecionados mediante o desempenho acadêmico obtido nas provas do ENEM.  

O SSOA busca a cada ano, o aperfeiçoamento dos processos seletivos para ingresso na 

graduação, para tal as etapas de planejamento, organização e de execução, exigem trabalho árduo, 

porém gratificante quando se atinge os objetivos.  

 

Qualidade de ensino 

 

A PROGRAD além da orientação aos colegiados para a reformulação curricular dos cursos de 

graduação, adequando-os as diretrizes curriculares do MEC, ações como incentivo para qualificação e 

atualização dos docentes tem favorecido a melhoria do ensino de graduação. A Superintendência 

Acadêmica e a Secretaria Geral de Cursos prosseguem no trabalho de cadastramento de todos os 

componentes curriculares, com suas respectivas ementas e as alterações, parciais ou gerais, desde 

1989. O Catálogo dos Cursos de Graduação da UFBA apesar de não ter sido concluído para publicação 

em 2009, permanece a intenção de fazê-lo até o final do próximo ano. 
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Merece destaque os programas mantidos, no âmbito da graduação, voltados para a melhoria 

do ensino-aprendizagem nos cursos como os Programa de Monitoria Voluntária e o Programa de 

Educação Tutorial (PET), ambos envolvendo estudantes de graduação e visando à dinamização, 

diversificação e qualificação das atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos, com orientação 

docente. Como também o Programa de Mobilidade Estudantil através do Convênio ANDIFES que 

favorece o intercâmbio de estudantes entre Universidades Federais.  

Para o primeiro – Monitoria Voluntária regulamentada desde 2001, as experiências 

comprovadas de estudantes como monitores voluntários vêm sendo registradas nos históricos 

escolares como equivalentes a componentes optativos ou atividades complementares, para a 

integralização de carga horária dos cursos. As orientações podem ser acessadas, na página da 

PROGRAD, pelo endereço <http://www.prograd.ufba.br/monitoria.asp>. A PROGRAD, com base em 

projetos e relatórios dos professores orientadores, aprovados pelos respectivos departamentos, emitiu 

cerca de 100 certificados de monitoria voluntária, sem pagamento de bolsa, o que mostra o interesse 

de estudantes e docentes pelo Programa. 

O segundo, denominado PET, é desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um 

docente, organizados a partir de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior do país, 

sendo um grupo por curso, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão e da educação tutorial. 

O PET objetiva propiciar aos alunos, sob a orientação de um professor tutor, condições para a 

realização de atividades extra-curriculares que favoreçam a sua formação acadêmica, tanto para a 

integração no mercado profissional como para o desenvolvimento de estudos em programas de pós-

graduação.  

Em 2009, a UFBA passou a ter nove grupos PET, envolvendo 75 estudantes bolsistas, 

orientados por nove tutores, além de contarem com a participação de colaboradores, regulares ou 

eventuais, tanto professores quanto alunos da graduação ou da pós-graduação. O Comitê Local de 

Acompanhamento com reuniões mensais para acompanhamento dos grupos em 2009 organizou dois 

seminários internos visando a integração dos grupos. Pretendemos em 2010 desenvolver outras 

atividades que integrem não só os grupos como também, possibilitem a divulgação do Programa junto 

a comunidade universitária.  

O MEC publicou o Edital 05/09, no primeiro semestre, para a criação de novos grupos, sendo 

15 destinados, exclusivamente, a Cursos de Licenciaturas. A PROGRAD, que coordenou o processo na 

UFBA, recebeu inscrições de cinco projetos, dois dos quais foram selecionados por uma comissão 

designada com essa finalidade (segundo orientação do próprio Edital), e encaminhados para a 

concorrência nacional. A despeito da qualidade das propostas, os projetos dos Curso de Pedagogia e 

BI - Humanidades foram contemplados, na decisão final, pela comissão constituída pela SESu/MEC. 

Além das ações já mencionadas, foram desenvolvidos também os procedimentos necessários ao 

cumprimento de prazos para a seleção de novos bolsistas, além da inserção para cadastro e 

pagamento das bolsas alunos e das bolsas tutores, de todos os bolsistas no sistema SGB-FINDE. 

Devido a alteração do sistema, os recursos disponibilizados para material de consumo, em 2009 só 
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foram liberados em dezembro prejudicando consideravelmente o cumprimento das atividades 

planejadas para 2009. 

 

Planejamento acadêmico 

 

Em 2009, deu-se prioridade a ações voltadas para a melhoria do nível de satisfação de toda a 

comunidade envolvida com o processo de matrícula e inscrições em componentes curriculares, com a 

redução do número de vagas não utilizadas e promoção do acesso dos estudantes a um número 

maior de disciplinas de seu interesse. Para isso, foi necessário desenvolver uma série de 

procedimentos, envolvendo colegiados de curso e departamentos, no sentido de otimizar a relação 

entre a oferta e a ocupação das vagas oferecidas. Assim, na execução do planejamento acadêmico, 

buscou-se aperfeiçoar esse processo. Algumas iniciativas: 

» realização de reuniões periódicas com os gestores acadêmicos das unidades de ensino – 

coordenadores de colegiados de curso e chefes de departamento - para divulgação de 

novas rotinas e do cronograma de atividades para o planejamento acadêmico; 

» promoção de três cursos sobre procedimentos acadêmicos (estruturas acadêmicas e 

administrativas, rotinas acadêmicas e sistemas corporativos – SIAC, SIDOC E SIAV) - um 

para servidores, coordenadores de colegiados e chefes de departamentos do campus de 

Salvador, um para técnico-administrativos e docentes dos campi de Vitória da Conquista 

e de  Barreiras e um para servidores e coordenadores de colegiados de pós-graduação do 

campus de Salvador 

» cadastro e atualização, na base de dados do SIAC, das informações pessoais e 

acadêmicas dos alunos de graduação e de pós-graduação stricto-sensu. 

» consolidação e ampliação da matrícula WEB, que já envolveu, em 2008, 71% dos cursos 

de graduação e de pós-graduação, totalizando, aproximadamente, 17.000 alunos. Esse 

processo é precedido, em cada semestre, de reuniões da equipe da SUPAC/SGC e do CPD 

com coordenadores e secretários de colegiados e com estudantes. 

» análise de pedidos para alocação de professores substitutos, baseada na demanda de 

ensino de graduação, considerando aposentadorias, falecimentos, exonerações e 

afastamentos recentes. 

 

Qualificação de pessoas para a graduação 

 

Como já se fez referência no item anterior, o maior investimento da equipe da PROGRAD em 

qualificação de pessoas foi voltado para a preparação dos gestores acadêmicos – docentes e técnico-

administrativos - para a utilização dos novos procedimentos adotados pela UFBA, como matrículas 

WEB, alocação de vagas, além das orientações para os coordenadores dos cursos que fizeram o 

ENADE em 2009. 
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A Superintendente Acadêmica e a Diretora da Secretaria Geral dos Cursos e alguns servidores 

dos órgãos que dirigem, juntamente com funcionários do CPD, vêm participando diretamente, como 

docentes, de treinamentos dos servidores técnico-administrativos recém-aprovados em concursos.  

Em 2009 foi realizado: 

• Treinamento em Legislação, Procedimentos e Rotinas para Contratação e Manutenção dos 

Contratos de Docentes por Tempo Determinado dirigido aos Chefes e Vice-Chefes de 

Departamentos, extensivo aos respectivos secretários.  

• Treinamento sobre Estruturas acadêmicas e administrativas e atividades desenvolvidas nas 

unidades de ensino e rotinas acadêmicas e sistemas corporativos (SIAC – SIDOC – SIAV) para 

Departamentos e Colegiados para servidores técnico-administrativos e docentes - Chefes de 

Departamentos e Coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação e Pós-Graduação; 

      

Essas atividades, têm tido como resultado a melhoria identificada no funcionamento dos 

departamentos e/ou coordenações acadêmicas e colegiados de curso. Assim, deve ter continuidade 

nos próximos anos. Espera-se enfocar, além dos aspectos relacionados com a gestão acadêmica, 

conteúdos de natureza pedagógica, relacionados com a gestão do processo ensino-aprendizagem. 

 

Gestão de sistemas informatizados 

 

O Sistema Acadêmico – SIAC, cuja gestão está sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Graduação/Superintendência Acadêmica, vem sendo progressivamente aperfeiçoado. Em 2009, teve 

continuidade o desenvolvimento de uma nova plataforma - a internet, com o objetivo de proporcionar 

a docentes e estudantes o acesso a informações acadêmicas de forma remota.  

Cumpre detalhar, mais especificamente, a matrícula WEB, uma das funções inseridas no 

Sistema SIAC. Seu principal objetivo é reduzir o número de alunos que se dirigem aos colegiados de 

curso durante o período de matrícula, fornecendo mais elementos para que departamentos e 

colegiados possam ajustar o planejamento da oferta de turmas. Ao atingir estes objetivos, espera-se 

melhorar o nível de satisfação de toda a comunidade envolvida com o processo de matrícula, 

reduzindo o número de vagas não utilizadas e possibilitando ao aluno acesso a um maior número de 

disciplinas do seu interesse. 

Em continuação, a Matrícula WEB manteve a ampliação semestral do universo de cursos 

participantes.  

Outras iniciativas: revisão e retificação das tabelas existentes no SIAC, desenvolvimento e 

implantação, pelo CPD de novas tabelas, rotinas e relatórios decorrentes de demandas geradas pelos 

colegiados, departamentos, pró-reitorias e câmaras de Graduação, de Extensão e de Pós-Graduação; 

implantação no SIAC das Normas Complementares da Pós-Graduação, a partir da aprovação de 

Instrução Normativa da CEPGP elaborada para este fim. 
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Rotinas e registros acadêmicos 

 

Entre as ações desenvolvidas em 2009 podem ser destacadas: 

» Levantamento da situação acadêmica de todos os alunos de pós-graduação stricto-sensu; 

» Melhoria das instalações e das rotinas de atendimento do SAE, na SGC, com a instalação 

de separadoras de filas, painel eletrônico, além de novos equipamentos de informática e 

periféricos; 

» Cadastros dos novos cursos de graduação, do campus de Salvador e dos campi de Vitória 

da Conquista e Barreiras, além dos cadastros dos cursos de graduação que tiveram seus 

currículos reformulados em 2009 e do registro de 16 cursos de pós-graduação stricto-

sensu e dos novos cursos lato-sensu.  

» Revisão dos cadastros de grades curriculares de cursos de graduação, corrigindo os totais 

de integralização de cargas horárias e revisão de pré-requisitos e de equivalências; 

» Levantamento documental do cadastro das ementas e início da elaboração de um banco 

de dados dos programas dos componentes curriculares de graduação e de pós-

graduação; 

» Levantamento de componentes curriculares ativos, com periodicidade de ofertas; 

 

Todas essas e diversas outras ações, desenvolvidas de modo articulado com os demais 

setores envolvidos, vão, certamente, possibilitar uma maior confiabilidade e uma mais ampla 

utilização dos registros acadêmicos. 

 

Informações complementares  

 

É também de responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação a administração dos 

pavilhões de aula: PAF I, PAF II e PAC. Esses pavilhões têm uma média de público circulante de 

35.000 alunos/dia, em aulas regulares de graduação e de extensão, atendendo também à 

comunidade externa e interna, durante a realização de eventos.  

Em 2010, serão disponibilizadas 84 salas de aula viabilizando desta forma a acomodação de 3800 

alunos por turno.  

Ressaltamos a reforma do espaço físico da SUPAC/SGC cujo projeto possibilitou maior 

integração com a PROGRAD, visto que viabilizou o funcionamento dentro da mesma área física.  

O prédio onde funciona a PROGRAD/SUPAC/SGC possibilitou a agilização não só no 

atendimento ao público como também a maior integração entre os setores. 

 

Pessoal docente 

 

O quadro permanente com base no SIP de Outubro/09 é de 2.559 docentes, segundo dados 

da SGC/SUPAC, conforme especificado abaixo: 
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Em 2009 foram realizados concursos para contratação de docentes, objetivando atender os 

cursos novos e o aumento de vagas em cursos existentes, conforme o estabelecido no REUNI. 

 

Plano de Reestruturação das Universidades Federais – REUNI 

 

Em 2009 foi dado continuidade as ações/atividades de implementação das metas definidas até 

2012 devido a adesão da UFBA ao REUNI e a chegada dos recursos financeiros. Essas metas incluem: 

a) revisão dos currículos de todos os cursos existentes;  

b) planejamento das áreas de concentração do BI;   

c) implementação dos projetos pedagógicos dos novos cursos; 

d) realização de concursos para pelo menos 200 vagas de docentes;  

e) planejamento e implementação de programas de capacitação pedagógica de docentes;  

f) implantação do Núcleo de Tecnologias de Ensino;  

g) implantação do Núcleo de Inovação Acadêmica;   

h) implantação do Centro de Idiomas;   

i) implantação do Centro de Artes, Humanidades e Ciências;   

j) planejamento do programa de licenciaturas para professores em exercício na rede pública. 

 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO       

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da UFBA tem como missão desenvolver 

e coordenar atividades visando a promoção e integração das áreas de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Inovação Tecnológica e Iniciação Científica na Graduação. No que se refere à Pós-Graduação, as 

ações da PRPPG seguem as diretrizes traçadas pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), 

coordenado pela CAPES. No sentido de promover a pesquisa na UFBA a PRPPG desenvolve ações 

buscando adequar-se ao conjunto das políticas traçadas pelas agências de fomento à pesquisa como 

CNPq, FINEP e FAPESB. As atividades de pesquisa são em geral desenvolvidas por pesquisadores 

ligados às pós-graduações e participantes de grupos de pesquisa cadastrados no Diretório Geral de 

Pesquisa do CNPq. Esses grupos de pesquisa são acompanhados pela PRPPG, que os certifica junto 

àquela agência e monitora seus desempenhos. No ensino de Pós-Graduação tem sido observado um 

crescimento marcante tanto no número quanto na qualidade dos cursos, o que pode ser atestado pela 

evolução do conceito médio dos Programas bem como pela evolução da produção científica da UFBA. 

Merecem destaque dois fatos expressivos: i) ao final de 2009 a UFBA alcançou a importante marca de 

100 cursos credenciados pela CAPES; ii. no ano de 2009 a UFBA, através de articulações com a 

FAPESB e com a CAPES, alcançou um feito histórico para a instituição, ao satisfazer 100% da 

demanda de bolsas tanto para o mestrado quanto para o doutorado. O Programa Institucional de Pós-

graduação da UFBA se destaca no panorama nacional também pela qualidade dos egressos e extensa 

produção cientifica de excelência. No cenário nacional a UFBA tem se destacado ainda pelo número de 

cursos com caráter multidisciplinar e interdisciplinar. Visando melhorar a infraestrutura de Pesquisa e 
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Pós-Graduação na UFBA, a PRPPG coordenou projetos institucionais como PROINFRA da FINEP e Pró-

Equipamentos da CAPES. Na área de Iniciação Científica observou-se um crescimento do número de 

novos professores orientadores e de bolsistas. Isto se deve a um aumento substancial de bolsas de 

fomento à Iniciação Científica. No que se refere especificamente a Criação e Inovação Tecnológica, a 

PRPPG tem apoiado as atividades do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), sendo o Pró-Reitor de 

Pesquisa e Pós-Graduação o Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia (COMPITEC). 

Em 2009 a PRPPG divulgou regularmente os editais de apoio a pesquisa e pós-graduação, 

coordenou projetos institucionais e apoiou pesquisadores e docentes de modo geral em projetos de 

fomento a pesquisa e pós-graduação. Similarmente ao que foi realizado em 2008, várias ações foram 

efetuadas no sentido de apoiar a implantação de programas de pós-graduação. A PRPPG participou de 

diversas reuniões com Consultores da CAPES durante visitas aos Programas de Pós-Graduação da 

UFBA, quando teve a oportunidade de reafirmar o apoio aos Programas para que alcancem um melhor 

conceito na próxima avaliação trienal. Com o objetivo de aumentar a publicação em revistas de 

elevado fator de impacto, a PRPPG tem apoiado revisões de artigos escritos em inglês utilizando 

recursos do PROAP. No final de 2009 foi estabelecido um convênio com o American Journal of 

Experts, sendo alocados inicialmente U$ 20.000,00 (vinte mil dólares) para revisões de artigos 

científicos. 

 

Metas 

 

Em 2009 as atividades da PRPPG foram desenvolvidas no sentido de concretizar as seguintes 

metas: 

 

• Ampliação do número de vagas e avanço na qualidade dos Programas de Pós-Graduação 

stricto sensu no sentido de alcançar a meta da Iniciativa PG+1 que prevê pelo menos um 

curso com conceito 7, aumento do número de cursos com conceito 6 e redução do número de 

cursos com conceito 3 entre os que foram avaliados no triênio anterior; 

• Melhoria dos indicadores de produtividade em pesquisa e acréscimo do número e qualidade 

de trabalhos de docentes e discentes de programas de Pós-Graduação da UFBA em periódicos 

científicos de elevada qualidade (Escritório de Apoio a Publicação); 

• Ampliação do Programa Institucional de Iniciação Científica visando a meta de “Iniciação 

Científica para Todos”; 

• Ampliação dos recursos para incentivo a Iniciação Científica e Inclusão de Jovens 

Pesquisadores como orientadores (PIBIC-Permanecer, PIBIC Ações Afirmativas); 

• Aumento do número e da qualidade de trabalhos de estudantes e egressos dos Programas 

Institucionais de Iniciação Científica publicados em veículos de elevada qualidade cientifica de 
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acordo com o QUALIS da área de avaliação da CAPES (Edital PublIC e outras estratégias de 

incentivo); 

• Aumento da integração entre atividades da Pós-Graduação e da Graduação (O Pós-Graduando 

como Tutor, Atividades Científicas na Pós-Graduação voltadas para o Estudante de 

Graduação); 

• Divulgação para a comunidade dos trabalhos de pesquisadores da UFBA com a publicação de 

entrevistas no portal da UFBA (Pesquisador do Mês); 

• Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas que resultem em inovações tecnológicas e 

patentes, estímulo ao empreendedorismo e à inovação seguida da disseminação das 

atividades de registro de propriedade intelectual (Incentivo para aumentar o número de 

bolsistas de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora; Premiação 

de Inventores); 

• Ampliação do escopo do Seminário de Pesquisa com a apresentação (apresentação oral 

suplementada com publicação nos anais) de todas as teses e dissertações; 

• Iniciativas junto aos órgãos de fomento para que todos os alunos de doutorado elegíveis 

sejam contemplados com bolsas CAPES, CNPq ou FAPESB; 

• Redução das assimetrias entre Programas da UFBA em relação a Programas das regiões 

sul/sudeste do país bem como assimetrias entre Programas dentro da UFBA; 

• Capacitação docente continuada; 

• Busca de mecanismos de institucionalização das atividades de pesquisa; 

• Aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de pesquisa; 

• Recuperação e ampliação da infra-estrutura para pesquisa; 

• Apoio a grupos emergentes e de novos programas de pós-graduação. 

 

Ensino de pós-graduação 

 

Ampliação do Sistema de Pós-Graduação da UFBA 

 

Foram aprovados no ano de 2009: 4 mestrados acadêmicos, 4 doutorados e 1 mestrado 

profissional. Das 12 propostas de cursos novos que foram encaminhadas, 7 foram integralmente 

aprovadas, 3 não foram recomendadas e 2 ainda estão em análise. Em geral os cursos de pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) aumentaram em mais de 90% de 2000 a 2009 (de 

48 em 2000 para 93 em 2008). Considerando os cursos novos já aprovados para 2010 o percentual 

de aumento ultrapassa 100% (de 48 em 2000 para 100 em 2010). Observa-se, portanto, que a UFBA 

alcançou a importante marca de 100 cursos credenciados pela CAPES. 

 Em relação às aprovações e à evolução do número de cursos, vale destacar: 
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• O Programa de Letras e Lingüística (Mestrado e Doutorado) foi desmembrado nos Programas 

de “Literatura e Cultura” e “Língua e Cultura”, ambos com Mestrado e Doutorado (assim 

sendo, apesar da aprovação de 9 cursos, o número total de cursos da UFBA aumentou em 7); 

• O Doutorado em Matemática é um Programa novo, em uma associação ampla com a 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 

 

Propostas de Novos Cursos de Pós-Graduação Elaboradas em 2009 

 

Com o intuito de sistematizar a elaboração de novos programas de pós-graduação na UFBA, a 

PRPPG repetiu o procedimento de 2008 e estabeleceu cronograma de reuniões e para a análise dos 

pleitos, de forma que as equipes pudessem estar submetendo propostas de novos cursos junto à 

CAPES em março de 2009 devidamente avaliadas. Neste sentido difundiu, como fizera em anos 

anteriores, o cronograma na home page da UFBA ainda no primeiro semestre de 2009, prevendo a 

finalização do processo com a análise pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação em março de 

2009 e envio para a CAPES pela PRPPG. 

Um total de 10 propostas (10 cursos) para novos cursos de pós-graduação estão sendo 

analisadas pela PRPPG em dezembro de 2009 e janeiro de 2010, em atendimento ao edital a ser 

lançado pela CAPES (APCN-2010) para novos cursos de pós-graduação. Foi mantida a sistemática de 

análise das propostas de novos cursos adotada no ano passado formando comissões de avaliação por 

Grande Área. Estas comissões foram compostas por docentes da UFBA com experiência em Comitês 

da CAPES. 

Com a sistemática adotada esperamos que todas as propostas sejam aprovadas o que 

representará um crescimento líquido de 10 cursos, passando de 100 para 110, um crescimento de 

10%. A política de incentivo para que os Programas se tornem plenos, ou seja, possuam cursos de 

mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado, já começa a surtir efeito. A expectativa é 

que mais 6 Programas irão, em breve, alcançar esta situação, triplicando o número de Programas 

nesta condição na UFBA. 

Outros pontos observados como resultado da sistemática de trabalho adotada pela PRPPG de 

incentivo a novos cursos de pós-graduação foram: 

• Propostas de 5 novos cursos de Mestrado Profissional nos últimos anos, o que dobrará o 

número atual destes, expandindo-os para áreas ainda não contempladas na UFBA, como as 

Ciências Biológicas e as Ciências da Saúde; 

• Propostas de novos cursos na Área Multidisciplinar, resultando em um aumento da ordem de 

50% desta área na UFBA nos últimos 2 anos; 

• Consolidação de Programas, com 4 propostas/novos cursos de Doutorado em Programas com 

Mestrado e 1 proposta de Mestrado em Programa com Doutorado; 

• Propostas de criação de cursos em áreas do conhecimento onde a UFBA ainda não tem pós-

graduação; 
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• Contínuo crescimento da área das Engenharias, com uma proposta de mestrado em 2010, um 

mestrado aprovado em 2009, um doutorado e dois mestrados aprovados em 2008; 

• Observa-se uma proposta do Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável 

(ICAD) de Barreiras e uma do Instituto Multidisciplinar de Saúde (IMS) de Vitória da 

Conquista, dando continuidade ao processo de interiorização. 

 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

Número e Conceituação dos Cursos 

 

Não existe uma área de avaliação da CAPES de maior predominância, estando os cursos de 

PG da UFBA, de modo geral, bem distribuídos em todas as áreas. A área de ciências agrárias 

apresenta um número de cursos menor do que as demais áreas o que pode ser explicado pela criação 

da UFRB. De acordo com a avaliação trienal (2004-2006) da CAPES, realizada em 2006 e divulgada 

em 2007, e com a aprovação dos cursos novos, observa-se um predomínio de cursos com conceito 

quatro, ou seja, 53,0%; seguindo-se com 19,0% de cursos com conceito cinco; 18,0% com conceito 

três; 10,0% com conceito seis. O sistema de Pós-Graduação da UFBA oferece cursos cobrindo todas 

as áreas do conhecimento. Atualmente, a UFBA dispõe de 62 Programas de Pós-Graduação stricto 

sensu, que oferecem 41 cursos de doutorado, 54 de mestrado acadêmico e 05 de mestrado 

profissional. 

Concomitantemente com o crescimento quantitativo, a UFBA vem experimentando um 

crescimento qualitativo ao longo dos anos. A média dos conceitos dos cursos de mestrado e 

doutorado da UFBA quando analisados em conjunto é de 4,21. Esta média confirma a posição de 

liderança da UFBA na região Nordeste juntamente com a Universidade Federal de Pernambuco, cuja 

média dos conceitos dos cursos de pós-graduação é 4,3. A UFBA tem cinco programas com conceito 6 

tanto no mestrado acadêmico quanto no doutorado (10 cursos). Os Programas com cursos de 

mestrado e doutorado com conceitos 6 são os seguintes: Arquitetura, Medicina e Saúde, Patologia 

Humana, Saúde Coletiva e Artes Cênicas. É importante destacar que a UFBA tem dois mestrados 

profissionais com conceito 5, que é o conceito máximo para este tipo de curso. Os dados mostram 

que não ocorreu aumento da média dos conceitos em 2009 (4,21) ao se comparar com 2008 (4,24). 

Isto pode ser explicado pela aprovação de cursos novos em 2009 cujo conceito inicial em geral é de 3 

para os cursos de mestrado e 4 para os cursos de doutorado. 

O maior percentual de cursos está concentrado no conceito 4. Dos dezoito cursos (todos de 

Mestrado) com conceito 3, Odontologia, Matemática, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, 

Engenharia Ambiental Urbana e Física exigem especial atenção, já que são cursos consolidados que 

não conseguem evoluir. Os cursos de Física e Engenharia Elétrica deverão ter seus conceitos 

aumentados na próxima avaliação trienal, já que criaram recentemente cursos de Doutorado. Aos 

cursos de Odontologia e Engenharia Química recomenda-se fortemente uma fusão com os seus 
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respectivos Programas de Doutorado, o que foi tentado pela PRPPG em 2008 e em 2009, porém sem 

êxito. A expectativa é que o programa de Matemática irá evoluir com a criação do seu próprio 

Doutorado conjuntamente com o curso atual de mestrado. O Doutorado em Matemática aprovado é 

em verdade um programa novo, em uma associação ampla com a Universidade Federal de Alagoas. O 

Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana precisa implementar medidas concretas no sentido de 

poder evoluir na avaliação trienal. Os outros treze cursos são novos, mas espera-se o aumento de 

conceito na próxima avaliação, tais como Contabilidade, Ciência de Alimentos, Dança, Alimentos, 

Nutrição e Saúde e Saúde, Ambiente e Trabalho. O recém-criado mestrado profissionalizante em 

Arquitetura e Urbanismo está com recurso solicitando o aumento de conceito de 3 para 5. 

 

Programas Multidisciplinares e Interdisciplinares 

 

A UFBA tem se destacado no cenário nacional pelo número de programas de pós-graduação 

multidisciplinares e interdisciplinares. Atualmente a UFBA conta com 15 cursos na área Multidisciplinar 

da CAPES, sendo a segunda maior área na UFBA. O último deles foi aprovado recentemente, Mestrado 

em Biotecnologia, 2 deles ainda estão em análise na CAPES: Mestrado e Doutorado em Estudos 

Interdisciplinares Sobre Universidade (EISU).  

 

Número de Vagas 

 

No que se refere ao número de vagas oferecidas pelos cursos stricto sensu em suas turmas 

normais (ou seja, excetuando-se os MINTERs e DINTERs), observa-se que, em 2009 foram oferecidas 

1900 vagas (1.616 no primeiro semestre e 284 no segundo semestre), sendo 40 para o Mestrado 

Profissional, 1.234 para o Mestrado Acadêmico e 626 para o Doutorado. Para o primeiro semestre de 

2010 estamos oferecendo 1.778 vagas, sendo 118 para o Mestrado Profissional, 1.096 para o 

Mestrado Acadêmico e 564 para o Doutorado, com o crescimento de vagas de 10% em relação ao 

primeiro semestre do ano anterior. No período de 2002 a 2009 o aumento de vagas para os cursos de 

pós-graduação, de modo geral, foi de 154%. O crescimento foi marcante para cursos de doutorado, 

alcançando um percentual de aumento de 294%. 

No contexto do número de vagas oferecidas, devem ser consideradas ainda as turmas 

especiais de MINTERs e DINTERs/CAPES. Neste caso, crescimento total de 2002 a 2009 foi de 158%. 

 

Número de Alunos Regulares Matriculados 

 

Acompanhando o ritmo de crescimento no oferecimento do número de vagas, a UFBA vem 

experimentando um expressivo aumento no número de matrículas. A Tabela 04 mostra a evolução 

das matrículas durante o ano de 2009. 
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Tabela 04. Evolução do número de matrículas dos cursos stricto sensu ao longo do 

ano de 2009 

an ev ar br ai un ul go et ut ov ez 

.860 .860 .263 .262 .294 .295 .293 .945 .945 .956 .955 .954 

.100 .100 .365 .366 .366 .379 .379 .284 .283 .283 .304 .301 

.970 .970 .628 .628 .660 .674 .672 .229 .228 .239 .259 .255 

Fonte: Setor de Estatística (PROPLAD) 

 

Teses e Dissertações Defendidas 

 

Em 2009 foram defendidas 218 teses de doutorado e 682 dissertações de mestrado, 

totalizando 900 egressos da Pós-Graduação stricto sensu. A nossa meta prevista no REUNI era o 

aumento de cerca de 40% visando atingir a marca de 1000 titulados por ano até o ano de 2012.  

 

Bolsas de Estudo na Pós-Graduação 

 

É muito importante que exista disponibilidade de bolsas de auxílio para todos os estudantes 

de mestrado e doutorado elegíveis, de forma que possam se dedicar exclusivamente às atividades da 

pós-graduação. Em 2009, através de articulações com a FAPESB e com a CAPES, todos (100%) os 

alunos de mestrado e doutorado elegíveis receberam bolsas de auxilio da CAPES, CNPq ou FAPESB, 

um feito histórico há muito perseguido pela UFBA. Em 2009 a oferta foi de 1.386 bolsas, um aumento 

de 43,2% em relação a 2008. 

 

Cooperação Internacional 

 

Acordos Multinacionais no Âmbito da Pós-Graduação 

 

Os acordos multinacionais têm como objetivo qualificar professores universitários, 

pesquisadores, profissionais e graduados do ensino superior dos países em desenvolvimento, com os 

quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação Cultural e/ou Educacional. O principal destes programas 

é o Programa Estudantes de Convênio/Pós-Graduação (PEC-PG), que é financiado pelo governo 

brasileiro, por intermédio dos Ministérios das Relações Exteriores, Educação e da Ciência e Tecnologia. 

Observou-se um aumento do número de cursos de Pós-Graduação que receberam bolsistas vinculados 

ao PEC-PG de 10 em 2008 para 13 em 2009. Em 2009 a UFBA abrigou 21 bolsistas estrangeiros dos 
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diversos países participantes do PEC/PG e do Ministério de Ciência e Tecnologia de Moçambique. 

Comparado com 2008 o aumento do número de bolsistas estrangeiros recebidos pela UFBA foi de 

aproximadamente 61,5%. Foram oferecidas a estudantes estrangeiros 109 vagas para o mestrado e 

59 para o doutorado.  

 

Programa de Visitante Estrangeiro 

 

O programa tem como objetivo promover a contribuição de professores estrangeiros de 

elevada qualificação acadêmica nos programas de pós-graduação do Brasil. Em 2009 três programas 

de pós-graduação receberam professores visitantes apoiados com recursos da CAPES:  

 

Intercâmbio Científico com Instituições de Diversos Países 

 

A PRPPG tem incentivado o intercâmbio de estudantes e pesquisadores com instituições de 

diversos países. Este intercâmbio é realizado predominantemente através do Programa de Doutorado 

no País com Estágio no Exterior (PDEE). O PDEE é um programa institucional, cabendo à PRPPG a 

apresentação e o acompanhamento das candidaturas na CAPES e, também, a orientação e a 

divulgação dos resultados aos candidatos. A cota de bolsa concedida à Instituição é igual ao número 

de cursos de doutorado, com nota de avaliação igual ou superior a 4. Os doutorandos participaram de 

atividades por períodos entre 4 até 12 meses em diversas instituições de outros países visando 

complementar os trabalhos de tese e a formação iniciada no Brasil.  

 

Programas Visando a Fixação de Pesquisadores-Doutores na UFBA 

 

É importante que os doutores formados com recursos de instituições brasileiras contribuam 

para o desenvolvimento da ciência e tecnologia do país. Dois programas da CAPES são voltados para 

a fixação de pesquisadores-doutores no país: Programa Nacional de Pós Doutorado – PNPD e 

Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-Doutores (PRODOC). O 

PNPD visa, mais diretamente, fomentar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, 

mediante a absorção temporária de jovens doutores para atuarem em projetos nas áreas estratégicas. 

A expectativa é que os recém-doutores sejam absorvidos em definitivo em instituições acadêmicas ou 

na indústria. Em 2009 os programas da UFBA de Difusão do Conhecimento, Comunicação e Cultura 

Contemporâneas, Ecologia e Biomonitoramento, Educação, Ciências da Saúde, Ciência Animal nos 

Trópicos e Odontologia foram contemplados no Edital do PNPD. O PRODOC tem um foco maior para a 

Pós-Graduação comparativamente ao PNPD. É importante observar, no entanto, que em 2009 não foi 

divulgado edital PRODOC. 

 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
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Similarmente aos anos anteriores, a UFBA ofereceu diversos cursos de pós-graduação lato 

sensu em 2009. Alguns destes cursos estão vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu. 

Os cursos de Pós-Graduação lato sensu são importantes no sentido de atender as demandas sociais 

para a formação de especialistas em diferentes áreas de atuação. A UFBA acompanha e avalia o 

desempenho desta modalidade de pós-graduação através da análise dos relatórios realizada pela 

Câmara de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

Qualificação Docente 

 

As atividades desenvolvidas pela PRPPG têm influencia direta ou indireta na qualificação do 

corpo docente da UFBA. Diversos estudantes de doutorado são docentes da UFBA. Diversos 

professores participam como bolsistas em Programas de Pós-Doutorado no exterior. Além disso, o 

Coordenador de Ensino de Pós-Graduação da PRPPG participa da Comissão de Qualificação Docente 

(CQD) que foi criada em atendimento à Resolução 04/03 do CONSEPE.  

No ano de 2009, esta comissão desenvolveu suas atividades em consonância com a Resolução 

04/03, analisando e emitindo parecer em 70 solicitações para qualificação de docentes.  

 

Pesquisa 

 

A UFBA se destaca não apenas pela excelência do ensino de graduação e pós-graduação, mas 

também pela crescente produção de trabalhos científicos de elevado nível de qualidade. Em algumas 

áreas a qualidade da produção na UFBA é semelhante ao que se observa nas melhores instituições de 

pesquisa de países que lideram o ranking mundial em pesquisa e inovação. Em verdade, a produção 

científica na UFBA tem crescido mais rapidamente do que as médias do Brasil e mundial. Este cenário 

é reafirmado em 2009 através dos indicadores convencionais de produção de pesquisa. 

 

Desempenho da UFBA com Relação a Indicadores de Produção em Pesquisa 

Trabalhos Publicados Web of Knowledge 

 

Seguindo a tendência observada nos anos anteriores o número de publicações de 

pesquisadores da UFBA em 2009 deverá ultrapassar o número de 2008. As áreas com maior número 

de trabalhos científicos da UFBA publicados e indexados no ISI Web of Knowledge até 2009 foram: 1) 

Imunologia, Doenças Infecciosas e Doenças Tropicais com 789 trabalhos; 2) Química Multidisciplinar, 

Química Analítica e Físico-Química com 598 trabalhos e Saúde Pública, Ambiental e Ocupacional com 

425 trabalhos. 

 

Citações de trabalhos de pesquisadores da UFBA segundo ISI Web of Knowledge 
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Um dos indicadores mais robustos de qualidade de artigos científicos publicados é o número 

de vezes que o artigo é citado em outros trabalhos. Tem sido observado um crescimento marcante do 

número de citações de artigos de pesquisadores da UFBA ao longo dos anos. Em 2009 o número de 

artigos científicos de pesquisadores da UFBA citados em trabalhos indexados no ISI Web of 

Knowledge foi de 5.550. 

Tomando por base os dados da Web of Science observamos que a produção científica da 

UFBA em periódicos internacionais aumentou em aproximadamente três vezes nos últimos sete anos. 

 

Bolsistas de Produtividade 

 

Em relação ao Estado da Bahia, a UFBA conserva posição de destaque, sobretudo se 

associarmos à quantidade de Grupos de Pesquisa o número efetivo de pesquisadores com Bolsa de 

Produtividade. O aumento do número de bolsas de Produtividade em Pesquisa do CNPq é um 

atestado do reconhecimento nacional da competência científica dos pesquisadores da UFBA na 

condução de projetos e publicação de trabalhos relevantes. Observou-se em 2009 (n=198) um 

aumento expressivo do número de bolsista de produtividade científica do CNPq comparativamente 

com o ano de 2008 (n=164). Entre os 198 bolsistas de produtividade aproximadamente 41% foram 

classificados como bolsista 1 do CNPq. 

É interessante observar a evolução das bolsas de produtividade de pesquisa do CNPq na 

UFBA. De 2008 para 2009 houve um aumento de 24% de pesquisadores da UFBA com bolsa de 

produtividade em pesquisa, chegando a marcas anteriormente nunca alcançadas. Alcançamos a marca 

de quase 200 bolsistas de produtividade de pesquisa do CNPq em 2009. 

É importante observar que foram concedidas para pesquisadores da UFBA em 2009 cinco 

bolsas no edital “Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - DT 2009”. 

Esta nova modalidade de bolsa visa apoiar o pesquisador cujo trabalho é voltado prioritariamente para 

o desenvolvimento tecnológico e inovação. Entendemos que existe na UFBA um número bem maior 

de pesquisadores com perfil para esta modalidade de bolsa de produtividade.  

 

Grupos de Pesquisa da UFBA no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq 

 

O desenvolvimento de pesquisa de um modo geral não é realizado por um único pesquisador. 

O crescimento dos grupos de pesquisa é importante para o crescimento da produção científica na 

instituição. Um total de 317 grupos de pesquisa estavam devidamente certificados pela instituição, 

sendo observada uma média superior a 4 pesquisadores doutores nestes grupos de pesquisa. 

 

Captação de Recursos Junto às Agências de Fomento 

 

Financiados pela CAPES 
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Pró-Cultura (CAPES) 

 

Foram contemplados os seguintes programas de pós-graduação: Artes Cênicas, 

Desenvolvimento e Gestão Social, Estudos Étnicos e Africanos. 

 

Pró-Administração (CAPES) 

 

Foram contemplados projetos coordenados pelos seguintes pesquisadores: Rogério Hermida 

Quintella (Escola de Administração) e Carlos Roberto Sanchez Milani (Escola de Administração) e 

Tânia Fischer (Escola de Administração). 

 

PROCAD (CAPES) 

 

O Quadro 02 mostra os diversos projetos PROCAD nos quais a UFBA participou em 2009, seja 

como IES proponente, seja como IES associada. 

 

Quadro 02. Projetos PROCAD (CAPES) com participação da UFBA -2009 

UFBA como IES Proponente 

Programas da UFBA IES Participantes 

Programa de Engenharia Industrial Universidade Federal de Uberlândia e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Ciência da Computação Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro 

Ecologia e Biominotramento Universidade de São Paulo, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e Universidade de 

Minas Gerais  

UFBA como IES Associada 

Programas da UFBA e de Outras IES IES Proponente 

Instituto de Física/Pós-graduação em 

Física (Associada I) e UFCG (Associada II) 

Universidade de Brasília (UNB) 

Instituto de Química/Pós-Graduação 

em Química (Associada II) e UFRRJ 

(Associada I) 

FIOCRUZ 

Instituto de Biologia/Mestrado em 

Ecologia e Biomonitoramento (Associada II), 

UNB (Associada I) 

Universidade Federal do Tocantins 

(UFT) 

Fonte: PRPPG 
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Edital 13/2008 Pró-Equipamentos Institucional 

 

Neste edital, o valor apoiado foi de R$ 1.869.870,04.  

 

Edital 011/2009 Pró-Equipamentos Institucional 

 

Neste edital, o valor Apoiado R$ 1.491.816,59.  

 

Projetos Institucionais Junto à FINEP 

 

Em 2009, a PRPPG gerenciou efetivamente os seguintes projetos institucionais de infra-

estrutura apoiados pela FINEP: CT-INFRA 01/03 (Informação e Modernização Tecnológica), CT-INFRA 

01/04 (Segurança Integração e Recuperação da Infraestrutura para a Pesquisa), CT-INFRA 01/05 

(Excelência em Artes, Saúde e Tecnologia - ASTEC), PRO-INFRA 01/2006 (Infra-Estrutura para 

Pesquisa em Arte, Saúde Tecnologia e Informação), CT-INFRA 2007 (Infra-Estrutura para a Pesquisa 

da UFBA), CT-INFRA 2008 (UFBA no Contexto do Parque Tecnológico) e os Editais dos Campi 

Regionais: 

• O CT-Infra 03/01 (INMOTEC - Informação e Modernização Tecnológica), R$ 1.400.000,00 de recursos 

liberados referentes aos subprojetos da Biblioteca Setorial de Saúde e do Labimagem (Dança 

/Comunicação /Educação /Letras); 

• CT-Infra 03-03 (Infra-Estrutura de Pesquisa para Centros Interdisciplinares da UFBA), cuja conclusão 

depende de licitação de recursos referentes à construção do CICTI (Centro em Ciências da Tecnologia 

da Informação); 

• O CT-Infra 01-04 (Segurança, Integração e Recuperação da Infra-Estrutura para a Pesquisa na UFBA) 

no valor R$ 2.326.000,00. Os recursos deste projeto, foram utilizados na construção de prédios, 

recuperação de laboratórios e a aquisição de equipamentos. Foram investidos recursos no Teatro 

Martim Gonçalves, no Laboratório de Dança e na Escola de Música e o prédio do CIENAM; 

• O CT-Infra 01-05 (Excelência em Artes, Saúde e Tecnologia) no valor de R$ 3.364.830,00, teve sua 

primeira parcela liberada em dezembro de 2006, tendo duração prevista de dois anos. No inicio de 

2007, após a constituição do Comitê Gestor do projeto, foi iniciado a utilização dos recursos, conforme 

as metas previstas no projeto, sendo o maior montante da primeira parcela destinado à Biblioteca 

Setorial de Saúde, na rubrica obras, e ao Pólo de Excelência em Artes, na rubrica equipamentos; 

• CT-infra 2006 (INFRA-UFBA), no valor de R$ 3.403.483,00, teve sua primeira parcela liberada apenas 

em 2008, devendo beneficiar os projetos Laboratórios Integrados das Artes, Consolidação e ampliação 

de serviços e infra-estrutura de TIC para a área de pesquisa e de pós-graduação da UFBA e 

Epidemiologia Molecular e Genética de Agentes Agressores e Hospedeiros no Estado da Bahia; 
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• 03/2007 Campi Regionais, no valor de R$ 946.444,00, também teve sua primeira parcela liberada 

para 2008, vindo a beneficiar os novos campi de Vitória da Conquista e Barreiras nas áreas de 

Biologia, Saúde e Exatas; 

• PRO-INFRA 01/2007 (Infrapesq), no valor aproximado de R$ 4.700.000,00. A primeira parcela ainda 

não foi liberada devendo prover a UFBA de infra-estrutura de integração e modernização para o 

desenvolvimento de pesquisas nas áreas das Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, das 

Engenharias, das Ciências Exatas e da Terra, de acordo com o seu plano de desenvolvimento para a 

pesquisa (2003) e PDI (2004-2008); 

• PRO-INFRA 01/2008 – UFBA no Contexto do Parque Tecnológico, valor aprovado R$ 6.015.978,00, 

visa promover a UFBA de infra-estrutura de integração e modernização para o desenvolvimento de 

pesquisas tecnológicas e científicas nas áreas de Nanociências, Física, Química, Geociências, 

Imunologia, Tecnologia Social, Dança, Democracia Digital, Odontologia e Arquitetura e Urbanismo; 

• NOVOS-CAMPI 02/2008 – Consolidação da Infra-Estrutura de Pesquisa nos Campi regionais da UFBA, 

valor aprovado 1.411.533,00, visa consolidar a infra-estrutura de pesquisa nos campi Anísio Teixeira e 

Prof. Edgar Santos nas áreas de Biologia, Saúde, Exatas e Tecnologia. 

 

Todos os Projetos são coordenados e acompanhados por Comitês Gestores, dos quais fazem 

parte pesquisadores envolvidos com subprojetos e a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação e de Planejamento e Administração. 

 

Projetos da UFBA aprovados para Financiamento em Editais CNPq/2009 – UFBA 

 

A UFBA teve aprovação de projetos em diversos editais do CNPq em 2009, totalizando 121 

aprovações de projetos. 

É importante também mencionar a aprovação de quatro projetos de pesquisadores da UFBA 

no Edital dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), com recursos totais da ordem de 20 

milhões de reais. 

 

Projetos Apoiados pela FAPESB 

 

A Tabela mostra os recursos aprovados para a UFBA em diversos editais da FAPESB em 2009. 
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Tabela 06. Recursos aprovados para a UFBA em editais da FAPESB 

 

Edital 

 

Valor (R$) 

Número de 

Pesquisadores 

apoiados 

Edital 020/2009 - Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – 

PRONEX 

6.461.372,64 07 

Edital nº 015/2009 - Tecnologias para o Desenvolvimento Social Não informado 12 

Edital nº 021/2009 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Regional 

72.318,18 04 

Edital 025/2009 - Astronomia para Todos 99.970,00 01 

Edital 009/2009 - Popularização da Ciência e Tecnologia 276.891,80 07 

Edital 010/2009 – Apoio a Projeto de Pesquisa 1.915.979,67 46 

Edital 024/2009 – Apoio a Educação para o Empreendedorismo 99.695,00 02 

Edital 019/2009 - IDEIAS INOVADORAS – 2009 8.000,00 02 

Edital 019/2009 - IDEIAS INOVADORAS – 2009 (Educação 

Profissional) 

Não informado 06 

Edital 013/2009 – Apoio a Educação para o Empreendedorismo 49.173,50 01 

Edital 017/2009 – Apoio a Incubadoras de Empresas 836.851,45 01 

Edital 018/2009 - Criação de Cursos de Especialização em Inovação 356.018,80 --- 

Edital 001/2009 - Publicação Científica e Tecnológica  73.220,50 06 

Edital 002/2009 - Participação em Evento Científico e/ou 

Tecnológico 

131.950,00  

Edital 007/2009 - Capacitação Docente por meio de Bolsas de 

Doutorado 

Não informado 03 

Edital 011/2009 - Bolsas de Pós-Doutorado 1 e 2 e Pesquisador 

Visitante 

Não informado Engenharia e 

Exatas 

Edital 008/2009 - Inovações Educacionais 202.141,84 03 

Edital nº. 004/2009 - Pesquisa para o SUS 1.378.469,94 23 

Fonte: PRPPG 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA 

E ARTÍSTICA  

 

Expansão da Iniciação Científica 

 

Em 2009, houve um incremento nas quotas destinadas à UFBA por parte das Instituições 

financiadoras. A UFBA passou a subsidiar 100 bolsas (um crescimento de 300% em relação ao período 

anterior, com recursos próprios), de modo que são 780 as bolsas com período de vigência até agosto 
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de 2010, envolvendo todas as modalidades de iniciação científica (PIBIC e PIBITI). No ano de 2009, a 

UFBA participou do edital do CNPQ de PIBIC nas ações afirmativas (PIBIC AF), que disponibilizou 600 

bolsas para todo o país, tendo a UFBA captado 25 bolsas, estando entre as instituições com o maior 

número de bolsas concedidas, face ao seu pioneirismo em políticas de ações afirmativas. O número de 

bolsas PIBIC por instituição é: PIBIC-CNPQ, 425; PIBIC-AF-CNPQ, 25; PIBIC-UFBA, 100; e PIBIC-

FAPESB, 200. 

Apesar do incremento no número de bolsas, este número é ainda inferior à demanda 

qualificada, e esta situação se acentuará com a recente contratação de Docentes pelo REUNI, sendo 

necessário envidar esforços para ampliar o número de bolsa junto às agências de fomento, bem como 

com recursos próprios. Esforços estão sendo desenvolvidos para ampliar o número de bolsas bem 

como a inclusão de alunos de graduação atuando no programa de modo geral, quer como bolsistas ou 

voluntários. O plano é alcançarmos a marca de pelo menos 25% dos alunos de graduação no 

programa de iniciação científica coordenado pela PRPPG. É importante observar que o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) nasceu na UFBA e hoje é um dos programas 

mais importantes para a formação científica de estudantes de graduação do país. 

 

Metodologia da Distribuição das Quotas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica 

por Agência de Fomento no Período 2004-2009 

 

Através da página de gerenciamento dos diversos programas de iniciação científica da UFBA 

(www.sisbic.ufba.br), são administradas todas as bolsas, bem como os voluntários registrados 

incorporados aos projetos de pesquisa aprovados. A Coordenação do Programa faz hoje o 

acompanhamento de 986 alunos com planos de trabalho distintos. 

O PIBIC-UFBA é avaliado por pesquisadores do CNPq, os quais acompanham a seleção de 

projetos, a avaliação de relatórios finais, assim como as apresentações orais, por ocasião do 

Seminário Estudantil de Pesquisa (SEMEP). Este seminário, já em sua vigésima sétima edição, há dez 

anos é realizado conjuntamente com o Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação (SEMPPG) da UFBA. 

Vale notar que 1.108 estudantes de graduação e pós-graduação e do ensino médio participaram dos 

Seminários de Pesquisa promovidos pela PRPPG-UFBA (11 a 13/11/2009), onde os bolsistas 

apresentaram resultados da suas pesquisas. 

 

Programa Institucional de Bolsas em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

 

Em 2009, o CNPq alocou um total de 387 bolsas para o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Tecnológica e Inovação (PIBTI). Essa nova modalidade de bolsa de iniciação tem o objetivo 

de despertar o interesse e talento de estudantes de graduação pela inovação e tecnologia. Nesse 

primeiro ano do PIBITI 10 bolsas foram disponibilizadas para a UFBA. Os bolsistas do PIBITI seguem 

os mesmos procedimentos e avaliações do PIBIC. 

 



 48

Ações Institucionais da PRPPG para o Programa Institucional de Iniciação Científica 

 

Como ações pró-ativas da PRPPG, no sentido de valorizar a iniciação científica, destaca-se a 

segunda edição do Prêmio de Publicação do PIBIC-UFBA, denominado PublIC, que premia Bolsistas e 

ex-Bolsistas, Voluntários e ex-Voluntários dos Programas Institucionais de Bolsas PIBIC, PIBITI e 

PIBIC-Jr/UFBA (Editais 2005 a 2009), cuja execução do respectivo Projeto de Pesquisa tenha gerado 

Indicador de Produtividade (artigo científico, patente, livro, etc.) nos últimos três anos, e cuja 

excelência esteja caracterizada na classificação do QUALIS da CAPES de cada área. A inscrição foi 

feita por edital da PRRPG, onde cópias do plano de trabalho, do projeto de pesquisa e da publicação 

foram enviados eletronicamente pela plataforma SISBIC, e avaliados por uma comissão designada 

pela PRRPG. A aderência entre a publicação e o plano de trabalho foi condição essencial para 

concorrer. A divulgação dos vencedores ocorreu na solenidade de encerramento do Seminário de 

Pesquisa Estudantil (SPE), sendo que a premiação ocorreu na sala dos conselhos da Reitoria, numa 

reunião do CONSEPE. 

 

Interação da Pós-Graduação com a Graduação 

 

A interação da Pós-Graduação com a Graduação tem se dado de diversas formas. Alunos de 

pós-graduação lecionam aulas e disciplinas ou atuam como monitores em disciplinas de graduação. 

Eles também orientam os trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos de graduação. Os alunos de 

graduação, por sua vez, podem cursar disciplinas da pós-graduação. Freqüentemente os projetos de 

pesquisa dos estudantes do programa institucional de iniciação científica na graduação estão 

vinculados a dissertações de mestrado e/ou teses de doutorado. Esta integração é útil para estimular 

o desenvolvimento dos estudantes de graduação na pesquisa científica e também ajuda no 

desenvolvimento das dissertações e teses dos pós-graduandos. 

Entre os objetivos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) consta a promoção 

de uma maior contribuição dos Programas de Pós-Graduação na formação científica do estudante de 

graduação. Neste sentido: 

1) Foi solicitado que os coordenadores de Programas de Pós-Graduação informassem à PRPPG 

quais as atividades e/ou disciplinas de seu programa que apresentam maiores possibilidades 

para serem oferecidas aos bolsistas e voluntários do PIBIC de sua unidade, visando contribuir 

de forma mais efetiva para a formação científica dos alunos de graduação e ao mesmo tempo 

promover uma maior integração entre estudantes de Pós-Graduação e Graduação; 

2) Foi solicitado que os coordenadores de Programas de Pós-Graduação indicassem para a 

PRPPG os nomes de estudantes de Pós-Graduação que mais pudessem contribuir (em função 

de suas pesquisas, teses, dissertações ou experiências de modo geral) como debatedores nas 

apresentações dos bolsistas do PIBIC de sua unidade durante o Seminário Estudantil de 

Pesquisa realizado em novembro (os estudantes de Pós-Graduação que participassem como 
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debatedores no Seminário Estudantil de Pesquisa receberiam certificados emitidos pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação); 

3) De forma inédita, o PIBIC UFBA criou a figura do Tutor. Dessa forma, o professor pesquisador 

pode vincular um estudante de pós-graduação sob sua orientação, regularmente matriculado, 

como tutor de um plano de trabalho de um estudante vinculado ao PIBIC. Esta vinculação não 

exime o pesquisador de nenhuma das obrigações relacionadas ao PIBIC-UFBA, mas objetiva a 

atender a aproximação pós-graduação/graduação na UFBA. O pesquisador orientará o 

estudante de graduação e supervisionará a atuação do pós-graduando na tutoria do 

graduando. 

 

Outras propostas para aproximação PIBIC/Pós-Graduação foram feitas: 

• Participação dos bolsistas PIBIC nas disciplinas de seminário e/ou metodologia científica nas 

unidades onde desenvolvem a pesquisa, e que contam com programa de Pós-Graduação; 

• Participação de estudantes de Pós-Graduação como avaliadores de trabalhos no Seminário de 

Pesquisa Estudantil da UFBA, coordenados pelos líderes de cada Subcomitê do CI, com 

participação na indicação dos trabalhos a serem premiados; 

• Participação do Coordenador e/ou do Vice-Coordenador dos programas de pós-graduação no 

Subcomitê do PIBIC-UFBA; 

• Coordenador do Programa de Pós-graduação indicará os Pós-graduandos, cujas atuações no 

SPE podem se inserir nas atividades de docência obrigatória de cada programa, portanto 

dentro do sistema de creditação. 

 

Em 2009, na análise do número de bolsas de cada Subcomitê do PIBIC, quando da definição 

da demanda qualificada, terá prioridade aquele Subcomitê cujas Unidades Acadêmicas envolvidas 

implementarem as medidas acima descritas, através de suas pós-graduações, podendo, inclusive, ser 

contemplado com aumento no número de bolsas. 

 

X Seminário Pesquisa e Pós-Graduação e XXVIII Seminário Estudantil de Pesquisa 

 

O balanço do que foi apresentado no X Seminário Pesquisa e Pós-Graduação e XXVIII 

Seminário Estudantil de Pesquisa foi bastante positivo. Tivemos a apresentação de mais de 1000 

trabalhos, com a participação ativa de alunos da graduação, pós-graduandos e professores nos 

seminários promovidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.  

Em 2009 a Pró-Reitoria de Pesquisa divulgou o segundo edital PUBLIC com o objetivo de 

estimular a produção científica dos estudantes e premiar (Prêmio FAPEX-PUBLIC) os participantes do 

PIBIC dos últimos três anos que publicaram trabalhos em revistas de alto nível de impacto, 

considerados os de melhor qualidade pelo Comitê de Avaliadores Externos. Quinze estudantes foram 
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premiados, cada um com um notebook adquirido pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão 

(FAPEX). 

A PRPPG está empenhada em ampliar gradualmente o programa de iniciação científica de 

forma que todos os estudantes de graduação tenham a oportunidade de participar de trabalhos de 

pesquisa. 

 

Inovação Tecnológica 

 

A PRPPG promove a Inovação Tecnológica na UFBA através de projetos institucionais e 

incentivos para que o conhecimento gerado da pesquisa seja transformado em patentes. O Pró-Reitor 

de Pesquisa e Pós-Graduação atua como presidente da Comissão de Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia (COMPITEC). Esta comissão, criada em 2007, funciona como instância 

consultiva do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFBA, assessorando, emitindo pareceres e 

avaliações de pertinência e mérito no que concerne à Política de Propriedade Intelectual, da Inovação 

e da Transferência de Tecnologia, à apropriação e gestão dos ativos intangíveis. 

O NIT da UFBA atua em vários elos da cadeia da Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia (PI&TT), tendo as seguintes ações: 

• Elaboração e distribuição de material de divulgação e orientação sobre PI: manuais, 

procedimentos, cartilhas, etc., promover oficinas "mão-na-obra", cursos, palestras, etc; 

• Disseminação das disciplinas de PI&TT no ensino médio, graduação e PG: valoração, técnicas 

de negociação e comercialização, planos de negócio, empreendedorismo, etc; 

• Mapeamento dos projetos de pesquisa da UFBA, seus resultados e a conveniência de sua 

divulgação (Diligência de inovação); 

• Atualização e ampliação da base de dados e da carteira de PI&TT; 

• Estimulo à proteção, licenciamento e transferência de tecnologia, induzir a elaboração de 

termos de sigilo e partilha ANTES da submissão de projetos; 

• Apoio aos pedidos de registros e depósitos de PIs, estimulando depósitos com empresas e 

depósitos pelo Patent Cooperation Treaty (PCT), e acompanhando a manutenção dos títulos; 

• Gerenciamento e otimização da gestão de PI; 

• Promoção e participação de treinamentos específicos de curta duração e encontros técnicos 

(cursos com SECTIs, SEBRAE, OMPI, INPI, FORTEC, FAPs, Federação das Indústrias, 

FIOCRUZ, Embrapa, etc.); 

• Prover informação tecnológica (busca de anterioridade, prospecção tecnológica, etc.), 

identificar, valorar, negociar e comercializar tecnologias; 

• Promover e participar de feiras tecnológicas e similares e fazer interface entre a UFBA e o 

mercado; 

• Sugerir adequações de instrumentos legais à Lei da Inovação e sua regulamentação; 
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• Coordenar ações e incentivar a participação em redes congêneres: FORTEC, redes estaduais, 

etc; 

• Manutenção do Portal da Inovação da Rede NIT-NE com ampliação do tipo de ofertas e 

produtos e do número de usuários e atualização do sistema de gestão informatizada da PI. 

 

Em 2009, o NIT promoveu uma atuação capilar dentro da UFBA com o objetivo de fortalecer e 

ampliar em rede o Sistema de Inovação e a Transferência de Tecnologia de Produtos e Serviços, 

compreendendo as incubadoras, os Nós (Saúde, Engenharias, TIC, Ondina, etc.), as empresas 

juniores, e as estruturas associadas. Esta rede visa a atuação na cadeia produtiva da Propriedade 

Intelectual (PI) e da Transferência de Tecnologia (TT) para a sociedade. 

Alguns nós estão efetivamente atuando: o nó Saúde, o nó Ondina, que compreende as 

Ciências Exatas, da Terra e Biológicas entre outras, o nó TIC, compreendendo a Tecnologia da 

Informação e Computação, e o nó Engenharias, compreendendo a Escola Politécnica e a INOVAPOLI. 

Três projetos do NIT foram implementados em 2009 com recursos totais de R$ 4.701.422,75. 

Ainda como parte do incentivo a Inovação Tecnológica, em 2009 foi criado o Prêmio Inventor 

da UFBA. Foram premiadas 3 Categorias: Inventor, Instituição Co-Titular e Unidade da UFBA. Cada 

premiado recebeu um troféu e os respectivos diplomas. 

Foram homenageados os geradores dos produtos que, após terem sua recomendação pela 

COMPITEC, foram também aprovados nas avaliações de mérito e qualidade, quais sejam, Novidade, 

Atividade Inventiva, Aplicação Industrial, Suficiência Descritiva e Melhoria Funcional, dentre outros 

específicos para cada tipo de apropriação, e que foram protocolados no INPI até o final do ano de 

2008 através do NIT da UFBA, em conformidade com a Lei da Inovação e a Lei da Propriedade 

Industrial. 

 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS      

 

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP) foi criada na atual gestão, 

atendendo às demandas de parte da comunidade universitária, sobretudo dos servidores técnico-

administrativos, através de Resolução do Conselho Universitário e vem se construindo 

processualmente através de uma série de medidas e estratégias, tais como: a agregação inicial da 

Superintendência de Pessoal (SPE) e do Serviço Médico Universitário Rubens Brasil (SMURB); a 

criação da Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH), a partir da DSA/SPE; a elaboração de 

uma proposta preliminar de estrutura para a PRODEP.  

No Quadro 3, estão descritas e avaliadas as ações empreendidas pela PRODEP durante o ano 

de 2009: 

 

Quadro 3. Ações da PRODEP 

Ação Finalidade Descrição da Avaliação do 
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Ação Desempenho 

Pagamento de 

Aposentadorias e 

Pensões – Servidores 

Civis 

Garantir o 

pagamento devido aos 

servidores civis inativos 

do Poder Executivo ou 

aos seus pensionistas, 

em cumprimento às 

disposições contidas 

em regime 

previdenciário próprio. 

 

Pagamento de 

proventos oriundos de 

direito previdenciário 

próprio dos servidores 

públicos civis do Poder 

Executivo ou dos seus 

pensionistas, incluídas 

a 

aposentadoria/pensão 

mensal, a gratificação 

natalina e as eventuais 

despesas de exercícios 

anteriores. 

 

Foi utilizado 

como parâmetro para 

previsão da meta física 

o exercício de 2008, 

sendo realizado 

93,09%do previsto.  

Vale ressaltar 

que apesar da 

proximidade de alcance 

da meta tanto física 

quanto financeira, seria 

oportuno elaborar 

previsões mais 

acuradas, baseada em 

abono de permanência 

e possíveis 

aposentarias 

compulsórias, o que 

permitirá um 

dimensionamento 

adequado às novas 

realidades da 

Instituição. 

Assistência 

médica e odontológica 

aos servidores e seus 

dependentes 

 

Proporcionar 

aos servidores, 

empregados, seus 

dependentes e 

pensionistas condições 

para manutenção da 

saúde física e mental. 

 

Concessão do 

benefício de assistência 

médico-hospitalar e 

odontológica aos 

servidores e 

empregados, ativos e 

inativos, dependentes 

e pensionistas. 

 

O benefício da 

assistência médico 

hospitalar foi instituído 

pelas Portarias SRH 

N°1, de 27 de 

dezembro de 2007 e 

N° 4, de 24 de junho 

de 2008, revogadas e 

substituídas pela 

Portaria Normativa Nº 

3, de 30 de julho de 

2009, que institui 

também o auxílio de 

caráter indenizatório 
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através de 

ressarcimento para 

todo e qualquer 

servidor, dependentes 

e pensionistas que 

tenha convênio e/ou 

contrato com 

operadoras de planos 

de saúde. A Ufba, após 

consulta aos servidores 

optou em 2008, por 

convênio com 

operadoras de 

autogestão (APUB E 

GEAP). O baixo alcance 

da meta se deu, no 

nosso entender, pela 

incapacidade da 

grande maioria dos 

servidores de arcarem 

com a contrapartida, 

tendo existido um 

número razoável de 

desistência. 

Em relação ao 

ressarcimento, a 

exigência de 

comprovação mensal 

tem trazido 

dificuldades 

essencialmente para 

pensionistas e 

aposentados.  

Outros 

deixaram de aderir ao 

plano de saúde 

oferecido pela UFBA 

em face dos custos. 
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Para 2010 

estaremos implantando 

um sistema 

informatizado que 

permitirá o 

ressarcimento através 

de comprovação das 

próprias prestadores, 

reduzindo o 

sobretrabalho , o 

consumo excessivo de 

papel e ocupação de 

espaço físico nos 

arquivos 

 

Assistência 

pré-escolar aos 

dependentes dos 

servidores 

 

Oferecer aos 

servidores, durante a 

jornada de trabalho, 

condições adequadas 

de atendimento aos 

seus dependentes, 

conforme art. 3º do 

Decreto 977, de 

10/11/93. 

Concessão do 

benefício de assistência 

pré-escolar pago 

diretamente no contra-

cheque, a partir de 

requerimento, aos 

servidores e 

empregados que 

tenham filhos em idade 

pré-escolar conforme 

dispõe o Decreto 

977/93. 

Foi utilizado 

como parâmetro para 

previsão da meta física 

o exercício de 2008, 

sendo realizado 

86,85% do previsto. 

 

Auxilio 

transporte aos 

servidores 

 

Efetivar o 

pagamento de auxílio-

transporte em pecúnia, 

pela União, de 

natureza jurídica 

indenizatória, 

destinado ao custeio 

parcial das despesas 

realizadas com 

transporte coletivo 

municipal, 

Pagamento de 

auxílio-transporte em 

pecúnia, pela União, de 

natureza jurídica 

indenizatória, 

destinado ao custeio 

parcial das despesas 

realizadas com 

transporte coletivo 

municipal, 

intermunicipal ou 

Foi utilizado 

como parâmetro para 

previsão da meta física 

o exercício de 2008, 

sendo realizados 

75,99% do previsto. O 

aumento da 

remuneração do 

servidor em julho 

provocou redução na 

concessão do auxílio. 
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intermunicipal ou 

interestadual pelos 

militares, servidores e 

empregados públicos 

da Administração 

Federal direta, 

autárquica e 

fundacional da União, 

bem como aquisição de 

vale-transporte para os 

empregados das 

empresas públicas e 

sociedades de 

economia mista 

integrantes dos 

orçamentos fiscal e da 

seguridade social, nos 

deslocamentos de suas 

residências para os 

locais de trabalho e 

vice-versa, de acordo 

com a Lei n° 7.418/85 

e alterações, e Medida 

Provisória nº 2.165-36, 

de 23 de agosto de 

2001. 

interestadual pelos 

militares, servidores e 

empregados públicos 

da Administração 

Federal direta, 

autárquica e 

fundacional da União, 

nos deslocamentos de 

suas residências para 

os locais de trabalho e 

vice-versa. 

 

 

Auxilio 

alimentação aos 

servidores e 

empregados 

Conceder o 

auxílio-alimentação, 

sob forma de pecúnia, 

pago na proporção dos 

dias trabalhados e 

custeado com recursos 

do órgão ou entidade 

de lotação ou exercício 

do servidor ou 

empregado, aquisição 

de vale ou ticket-

alimentação ou 

Concessão em 

caráter indenizatório e 

sob forma de pecúnia o 

auxílio-alimentação aos 

servidores e 

empregados ativos, de 

acordo com a Lei 

9527/97, ou mediante 

aquisição de vale ou 

ticket-alimentação ou 

refeição ou, ainda, por 

meio da manutenção 

Foi utilizado 

como parâmetro para 

previsão da meta física 

o exercício de 2008, 

sendo realizado 

99,78% do previsto. 
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refeição ou 

manutenção de 

refeitório. 

de refeitório. 

Capacitação de 

servidores públicos 

federais em processo 

de qualificação e 

requalificação. 

 

Promover a 

qualificação e a 

requalificação de 

pessoal com vistas à 

melhoria continuada 

dos processos de 

trabalho, dos índices 

de satisfação pelos 

serviços prestados à 

sociedade e do 

crescimento 

profissional. 

 

Realização de 

ações diversas voltadas 

ao treinamento de 

servidores, tais como 

custeio dos eventos, 

pagamento de 

passagens e diárias aos 

servidores, quando em 

viagem para 

capacitação, taxa de 

inscrição em cursos, 

seminários, congressos 

e outras despesas 

relacionadas à 

capacitação de pessoal. 

 

A Coordenação 

durante o ano de 2009 

qualificou 1194 

servidores, emitindo 

559 certificados, como 

cursos totalmente 

efetivados pela CDH. 

Os demais foram 

certificados pelo ENAP 

(Curso a Distância), 

pela Fundação ADM 

(Curso de Informática). 

Vale ressaltar que 

dando prosseguimento 

ao que determina a  

Lei n° 11.091/05 e os 

decretos n° 5.824 e 

5.825/06 foram 

oferecidos 23 cursos, 

dos quais 19 foram 

presenciais e 07 à 

distância, com um total 

de 2.268 vagas, 

inscritos 1,828 (80%), 

com 1.249 concluintes 

(68%).   Além das 

informações constantes 

do SIMEC, foram 

desenvolvidas outras 

atividades de 

capacitação tipo 

oficinas, palestras, e 

atividades lúdicas, etc. 

Devido a falta de 

recursos financeiros 
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foram transferidos 03 

cursos (gestão pública, 

português e língua 

estrangeira (inglês e 

espanhol). 

Vale ressaltar o 

papel da Rede de 

Colaboração e 

Aprendizagem das IFE 

– RCI, projeto 

instituído com as 

Universidades Federais 

do Nordeste e o Rio 

Janeiro que tem 

permitido a realização 

de atividades à 

distância. 

Para 2010 a 

programação foi 

definida de acordo com 

o levantamento de 

necessidade de 

capacitação, produzido 

a partir de “workshop” 

com as Unidades e da 

disponibilidade de 

recursos previstos 

(relação anexo).  

 

Coordenação de Administração de Pessoal - SPE  

 

A Coordenação de Administração de Pessoal é responsável por toda implantação, coordenação 

e controle dos procedimentos reativos à vida funcional dos servidores ativos, dos aposentados e 

pensionistsa, em cumprimento aos dispositivos legais vigentes. 

O ano de 2009 foi marcado pelas transformações ocorridas na Instituição em virtude da 

implantação de ações decorrentes da Expansão das IFES e do REUNI. 

Se por um lado este fato nos envaidece pelo impulso propulsor na vida universitária, por outro 

não podemos deixar de registrar que estas mudanças, com a velocidade com que ocorreram, 
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impactaram sobremaneira nas atividades da Administração de Pessoal. Além do aumento considerável 

da oferta de cursos e de cursos noturnos, exigindo maior volume de processos seletivos e nomeações, 

juntamente com os desdobramentos de ações deles decorrentes, soma-se ai, o crescimento do 

volume de processos judiciais, e ainda a ampliação de mecanismos de controle dos procedimentos 

administrativos, por parte dos Ministérios da Educação e do Planejamento, o que se traduz numa 

necessidade urgente de adaptação das rotinas existentes, aos novos sistemas.  

Passamos neste exercício, por um total de 11 (onze) auditorias: do Ministério do 

Planejamento, da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e da Controladoria do 

Controle Interno, o que acarretou um aumento considerável de demandas internas. As auditorias 

exigem dedicação de vários servidores para apresentação de documentos, desarquivamento de 

centenas de processos e prestação de esclarecimentos. A maior parte destas demandas referem-se a 

exercícios passados, acarretando um volume extra  considerável de  trabalho, nos núcleos envolvidos. 

Vale registrar que, com a possibilidade de ressarcimento para plano suplementar de saúde 

houve um considerável de trabalho. 

A implantação dos módulos de aposentadoria, abono de permanência, dependentes, e 

adicionais exige o registro no sistema, de dados até então não implantados, criando uma demanda de 

constantes de pesquisas no núcleo de Documentação e Informação, assim como na Microfilmagem, 

setores estes ainda tão carentes de reformas, como a aquisição de mão de obra qualificada, espaço 

físico adequado e digitalização de toda documentação.  

Devido as atividades extras ocorridas não foram cumpridas as agendas de reuniões de 

avaliação e de chefias, conforme foram programadas, entretanto conseguimos avaliar, ainda que de 

forma assistemática, as atividades e a interdependência de ações entre alguns setores, resultando na 

reforma da estrutura de dois núcleos, o que tem apresentado excelentes resultados.  

Conseguimos estabelecer neste exercício rotinas dos procedimentos que têm interface com a 

CDH e o SMURB, como Concursos, Progressão dos Técnicos e de Docentes, Redistribuição, 

Ressarcimento Plano de Saúde, Licenças Médicas, Licença Gestante, Perícias Médicas e Adicionais de 

Periculosidade, Insalubridade e Raios-X.  

Vale ainda registrar que, a falta de implementação na área TI tem trazido muitas dificuldades 

no desenvolvimento de algumas rotinas, pela ausência de programas que agilizem o processamento 

destas, assim como, a falta de relatórios gerenciais para controle das ações dos diversos núcleos. O 

CPD da UFBA tem procurado atender às necessidades da SPE, lidando também com a falta de 

pessoal, tendo como agravante a ausência de pessoa qualificada nesta Superintendência para 

interagir com o CPD. 

Como se pode verificar nos registros a seguir, referentes a cada um dos núcleos da SPE, 

houve um aumento de produtividade em relação ao ano anterior, devido ao investimento na 

capacitação de pessoal, e às implementações nas rotinas de alguns núcleos como a otimização dos 

processos de trabalho ocorridas no NOG, remanejamento de pessoal no NAP e a fusão do NAA com a 

SECEXEC. 
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Coordenação de Desenvolvimento Humano - CDH 

 

O ano de 2009 foi bastante produtivo, o que nos leva a afirmar que a Coordenação de 

Desenvolvimento Humano (CDH) cumpriu as metas anteriormente previstas. 

A UFBA, através da PRODEP/SPE/CDH sediou o XXIX Encontro Nacional de Dirigentes de 

Pessoal, momento em que socializou com as demais Instituições de Ensino do País a tarefa de 

construir um novo modelo de gestão de pessoas. Sua realização foi bastante proveitosa e contou com 

a participação de mais de 300 pessoas.  

Dando prosseguimento ao que determina a Lei nº 11.091/05 e os decretos nºs 5.824 e 

5.825/06 foi ampliado os Cursos de Capacitação sempre voltados para o bom desempenho dos 

servidores no desenvolvimento de suas atividades. Ofereceu-se 26 cursos de Capacitação, dos quais 

19 foram presenciais para tanto foram oferecidas  775 vagas, recebendo 822 inscrições, e deste 

concluíram 647; e 07 à distância que teve  parceria com a ENAP, sendo oferecido 280 vagas, 148 se 

inscreveram, 106 concluíram.  

Buscando uma melhor qualidade de vida no trabalho foram apresentados palestras, 

seminários e oficinas com temas voltados para este assunto, no intuito de contribuir com a diminuição 

do STRESS no dia a dia, e consequentemente, reduzir os afastamentos por doenças ocupacionais. 

Realizadas 10 palestras sobre temas diversos e 12 oficinas. Nas oficinas e palestras foram abertas 

1213 vagas, 858 se inscreveram e 496 efetivamente participaram.  

Com o intuito de equacionar os problemas institucionais e pessoais, foi acompanhado a vida 

funcional de servidores, promovendo, quando cabível, alteração de lotações através de remoções, 

orientadas pelas Assistentes Sociais e profissionais do SMURB, quando detectado situações de saúde. 

Promovidas 113 remoções, sendo 68 Técnicos-Administrativos e 45 Docentes. Acompanhados 120 

processos de  servidores em estágio probatório, onde 50 desses servidores já foram efetivados. 

Em relação à contratação de pessoal foram encaminhados 394 docentes e 192 técnicos 

administrativos para posse, oriundos de concursos público, envolvendo elaboração de editais.  

Orientados e direcionados 35 processos de redistribuição de servidores.  

Com a implantação do Núcleo de Progressão, foram absorvidos os processos de Progressão 

Funcional dos Servidores Docentes, oriundo do Núcleo Ocorrências Gerais/SPE, assumindo a 

atualização e implantações de dados no SIP e no SIAPE, fato ocorrido a partir do mês de maio do 

corrente ano, também acompanhados e implantados progressões por mérito e por titulação. 

Realizadas auditorias internas nos sistemas utilizados para a atualização e manutenção da Ficha 

Funcional dos Servidores, o que causou retificações de dados, levando-nos a considerar que a vida 

funcional dos Técnicos-Administrativos, no referido assunto, encontra-se 99% atualizada. Quanto à 

atualização da vida funcional dos servidores docentes existe um grande déficit no tocante a 

progressão, uma vez que a  Lei 94.664/87, condiciona a atualização de dados, a protocolarização de 

relatório das atividades profissionais, a cada dois anos de efetivo exercício, fato que não tem sido 

regularmente observado pela categoria. 



 60

Projetando a implantação da metas de 2010 foi realizado um Workshop para a apresentação 

do Levantamento de Necessidades de Capacitação dos Servidores. Praticamente 99 % das Unidades 

devolveram o Levantamento de Necessidade de Capacitação - LNC, o que serviu de base para os 

cursos que serão oferecidos. Novas ações de Qualidade de Vida no trabalho serão desenvolvidas no 

decorrer do ano através de oficinas, palestras, seminários e etc. Procurando atuar efetivamente na 

atualização de progressão e do estágio probatório dos servidores docentes .  

 

Coordenação de Assistência Médica e Social  

 

Serviço Médico Universitário Rubens Brasil (SMURB) 

 

A Coordenação da Assistência à Saúde, tem sido o norteador para atender ao objetivo de 

“Reformular a assistência à saúde e social” para o corpo de servidores e discentes da UFBA. 

A assistência médica e social é prestada essencialmente pelo Serviço Médico Universitário 

Rubens Brasil (SMURB). Nesta perspectiva o SMURB vem implantando uma proposta tendo com base 

na Assistência Estudantil e o Programa de Saúde do Trabalhador.  

No que tange a Assistência Estudantil em 2009 o serviço fortaleceu a Sistematização das 

ações do Programa de Triagem em parceria com a Câmara de Graduação, (PROGRAD) 

Superintendência Acadêmica (SUPAC), Secretaria Geral de cursos (SGC) e Pro Reitoria de Assistência 

Estudantil (PROAE) mantendo a avaliação de saúde para estudantes ingressos na UFBA, bem como 

para aqueles que procuravam o Serviço de maneira espontânea.  

Estas ações tem sido importantes na identificação dos problemas de saúde, criando a 

possibilidade de intervenções precoces, implementações de ações de promoção e prevenção. 

Quanto a Saúde do Trabalhador, além de terem à disposição a gama de serviços e programas 

oferecido pelo SMURB, a UFBA coordena a implantação do Sistema de Atenção à saúde do Servidor – 

SIASS. Através do tripé Segurança Ocupacional (prevenção de riscos; insalubridade; periculosidade; 

CIPA), Meio Ambiente (gerenciamento de resíduos), Saúde Ocupacional (PCMSO; admissionais; 

exames médicos periódicos), buscando uma nova modalidade de atendimento para esta comunidade. 

O SMURB oferece atendimento médico individual, através as ações de: clínica médica, 

cardiológica, cirúrgica, ginecológica, oftalmológica, gastroenterológica, psiquiátrica, pediátrica, 

endocrinológica, psicológica, odontológica,  orientações nutricionais  e de enfermagem, e fisioterapia, 

além de atividades de grupo e assistência domiciliar através o Programa de Atenção Domiciliar 

Integrado - PADI 

Para 2010 em função da ampliação de vagas através do REUNI, tem-se uma perspectiva de 

absorção de mais 7400 estudantes. Outro aspecto a ser considerado é a manutenção da clientela SUS 

(referenciada pelo Distrito Barra Rio Vermelho). Para atender ao aumento de demanda, incluindo as 

ações de saúde ocupacional, estão sendo reforçadas as equipes do serviço através da nomeação de 

médicos (clínico (01), angiologista (01), psiquiatra (01), ortopedista (01)); nutricionista (02); 

odontólogo (03); fisioterapeuta (02); enfermeiro (02); engenheiro do trabalho (02), técnico em 
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equipamento médico-odontológico (01). Vale ressaltar a mudança de localização do serviço de saúde, 

passando a integrar o “Campus da Saúde do Canela”, com finalização da obra para março de 2010. 

Além da assistência ofertada pelo Serviço próprio, mantemos com convênio com planos de 

autogestão para os servidores que aderem ao plano de saúde suplementar, regulamentado através a 

Portaria SRH Nº 3, de 30 de julho de 2009 e ressarcimentos, regulamentado pela Portaria Conjunta 

SRH/SOF/MP  nº 1 de 29 de Dezembro de 2009. 

Ainda, em relação às ações de promoção e prevenção, para os servidores, a UFBA participa do 

Projeto de Atenção à Saúde do Adulto – ELSA, projeto de acompanhamento de servidores (10 anos), 

por adesão, que inclui exame físico e uma bateria de exames laboratoriais e de imagem. Este Projeto 

é coordenado pelo Instituto de Saúde Coletiva e faz parte de um Projeto Internacional, no qual 05 

Universidades brasileiras participam. É oportuno pontuar a parceria do serviço com o projeto, o que 

tem viabilizado o atendimento em cardiologia para os servidores com alterações clínicas,  laboratoriais 

ou dos exames de imagem.  

Quanto aos servidores ativos e dependentes nota-se um aumento quando comparado ao ano 

de 2008. Existe um arquivo inativo 30.000 prontuários o que leva a um total  de 70.223 prontuários 

no serviço. Chama-se atenção para a necessidade de adequação do espaço uma vez que para o ano 

de 2010, teremos uma estimativa de mais 7400 alunos, como dito anteriormente.  

A perícia médica e a ginecologia lideram os atendimentos, (5056) e (3308) respectivamente 

com uma média de 301 pacientes/mês. Quanto à clínica médica observa-se que os 2955 atendimentos 

ocorreram em função do SMURB ser utilizados como campo de estágio e haver agregado ao seu corpo 

clínico mais dois médicos oriundos da Secretaria de Saúde.  

Em relação ao financiamento das ações, este é de responsabilidade da própria Universidade 

através do seu orçamento (pessoal, infra-estrutura, material de consumo) e ressarcimento pelo SUS 

de parte da produção de serviços através fatura do HUPES, bem como Termo de Cooperação Técnica 

com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano e Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta através da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Vara. Estes recursos são insuficientes, 

principalmente para a ampliação, e incorporação de novas atividades. 

Em relação à perícia médica e saúde ocupacional observa-se também uma diminuição no 

atendimento frente à redução de licenças médicas; ênfase para processos de pensões, aposentadorias 

e processos de insalubridade.  

É oportuno lembrar as parcerias estabelecidas com a Escola de Nutrição, e as Faculdades de 

Farmácia e Odontologia, instalando um posto de coleta, permitindo a ampliação do campo de estágio 

e facilidade no atendimento dos pacientes em nutrição e exames laboratoriais. Ressaltamos ainda que 

em função do serviço ser campo de estágio da FTC na área de fisioterapia, podemos realizar 

procedimentos de ultra-som; tens; fes; ondas curtas; dente outros.  

A equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem realizou procedimento como 

eletrocardiograma (835); glicemia capilar (534); curativo domiciliar (1077); aferição de PA (5767). 

Dentre os procedimentos com variação negativa, quando comparado ao ano de 2008, o curativo 

domiciliar é explicado pela diminuição do material disponibilizado para a clientela em decorrência da 
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má utilização pela família, constatado pelas s condições da ferida quando da avaliação da lesão no 

serviço. Acerca dos procedimentos odontológicos tivemos como causa a redução do número de 

cadeiras de 4 para 3.  

O setor de perícia médica e saúde ocupacional realiza o mapeamento de risco nas unidades 

da UFBA, bem como atende a solicitação da perícia para diversos órgãos público tais como: IBAMA, 

FIOCRUZ, CEFET, UFRB incluindo casos judiciais tem apresentado um crescimento de 13,25%  

quando comparado ao exercício de 2008. 

A tendência deste setor é de grande crescimento, considerando as mudanças no perfil de 

atendimento e principalmente os esforços empreendidos para a implantação do Sistema de Atenção a 

Saúde do Servidor Público Federal – SIASS, quando a UFBA sediará uma Unidade do SIASS que 

atenderá a outros órgãos do setor Público Federal localizado no Estado da Bahia.  

Observa-se que 78,49% dos atendimentos no setor de saúde ocupacional e perícia médica 

destinam-se a concessão de licenças médicas, fato este que ainda nos preocupa apesar das ações 

empreendidas. Através do Programa de Acolhimento, estamos realizando visitas domiciliares aos 

servidores com períodos longos de afastamento (acima de 30 dias). Introduzimos como nova 

estratégia para acompanhamento destes servidores, como avaliação psicológica com o propósito de 

identificar outras questões que possam estar interferindo na recuperação da saúde. Outro aspecto a 

ser considerado diz respeito à  redução dos períodos de afastamento (de 30 para 15 dias) das licenças 

médicas,  que tem contribuído para uma maior freqüência desses pacientes ao serviço, e 

conseqüentemente um melhor acompanhamento. 

Através dos processos de Remoção, readaptações funcionais, limitação de atividade, o Serviço 

tem proposto ações de medidas nos ambientes de trabalho desses funcionários, buscando uma 

melhor adaptação frente às atividades laborativas desenvolvidas e os problemas de saúde 

apresentados. 

 

Indicadores de Qualidade 

 

Objetivando avaliar a assistência prestada aos usuários definimos alguns indicadores de 

qualidade para o serviço. Nesta perspectiva tem-se: 

 

1- Controle de tramitação interna de processos 

 

Mediante a Implantação de instrumento para acompanhar a tramitação interna dos processos, 

podemos estabelecer um controle mais efetivo dos mesmos, contribuindo o para a avaliação e 

identificação de situações que levam a um maior tempo na tramitação destes processos. Em 2009, 

observamos  que apesar do grande número de processos que deram entrada no serviço, conseguimos 

ao longo dos meses equacioná-los o que nos possibilita inferir acerca da importância em manter essa 

ação como um dos instrumentos de controle e avaliação. 
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2- Pesquisa de Satisfação do Cliente 

 

Observa-se que 39,9%  dos usuários avaliam o serviço como bom ou ótimo. Outrossim, 

30,8% refere ser o mesmo péssimo, apesar de 76,6%  referirem estar satisfeito ou muito satisfeito ao 

ser perguntado “ Como se sente utilizando os nossos serviços”. Entendemos que ainda tem-se muito a 

fazer considerando o aumento da clientela que utiliza o serviço, o déficit ou número reduzido de 

profissionais em algumas especialidades (gastroenterologia, endócrino, cirurgia), algumas instalações 

necessitando de melhorias (setor de enfermagem, fisioterapia) as quais não foram realizadas em 

função da mudança do serviço para novas instalações. 

 

Outras Atividades  

 

Atividades de Pesquisa em Andamento 

 

1- Mapeamento das condições de saúde dos estudantes ingressos na UFBA no ano de 2009; 

2- O trabalhador doente e sua família nos seus papéis como atores sociais no processo de 

retorno ao trabalho; 

3- Problemas de Saúde que motivaram o afastamento das atividades acadêmicas por 

trancamento parcial ou total através do Programa Permanecer; 

4- Prevalência das Lesões Percussoras de Câncer de Colo do Útero nas Usuárias do Serviço 

Médico Universitário Rubens Brasil; 

5- Acompanhamento dos indivíduos expostos a riscos pós incêndio do Instituto de Química. 

 

Atividades de Grupo 

 

1- Manutenção do Encontro com os Cuidadores do Programa de Atenção Domiciliar. Nesse 

sentido, ampliamos as ações desenvolvidas, haja vista a crescente demanda dos nossos usuários no 

que tange aos problemas de saúde apresentados. 

2- Programa Sala de Espera o que tem contribuído para educação em saúde do cliente através 

das palestras ministradas, totalizando 890 usuários atendidos em 24 encontros semanais, bem como 

sugestões da clientela no que tange a melhoria do atendimento no setor de marcação de consultas. 

3- Programa de Convivência – através das (12) reuniões realizadas quinzenalmente pode-se 

desenvolver atividades lúdicas e educativas que vem possibilitando agregar  servidores com faixa 

etária a partir dos 60 anos, e viabilizando o desenvolvimento de novas formas de enfrentamento para 

os problemas de saúde apresentados, reduzindo sobremaneira o número de visita ao médico e demais 

serviços ofertados.  

 

Outras Ações Realizadas 
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1- Avaliação de saúde dos servidores expostos ao incêndio no instituto de química 

2- Elaboração de Laudo Avaliação Ambiental nas Unidades da UFBA; 

3- Recadastramento de servidores aposentados através de visitas domiciliares; 

4- Atuação nos processos de ressarcimento dos planos de saúde; 

5- Redefinição do espaço físico com ampliação do Setor de psicologia, e serviço social; 

6- Implantação da rede Wireless possibilitando a utilização de computadores no setor de 

psicologia, social, sala de enfermagem, farmácia, sala de engenharia de segurança; 

7- Sistematização e controle de imunização dos estudantes em parceria com o CRIE    

totalizando 1970 doses de vacinas ministradas; 

8- Parceria com a Faculdade de Farmácia e Escola de Nutrição viabilizando a instalação de um 

posto para coleta de exames  laboratoriais e aumento do número dos consultórios de nutrição; 

9- Estruturação do Grupo de Trabalho pelo MPGO para a implantação do SIASS na Bahia; 

10- Manutenção do cadastramento de usuários do Serviço para aquisição do Cartão do SUS; 

11- Manutenção da Parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª região para 

aquisição de materiais e equipamentos através de Termo de Ajustamento e Conduta para 2010. 

 

Atualizações/ Capacitação Dos Servidores 

 

1- Atualização no tratamento  da Dengue( Setor de Enfermagem) 

2- Atualização sobre vírus HINI e suas formas de cuidar dos pacientes acometidos 

3- Participação no Congresso Internacional de Feridas (Setor de Enfermagem) 

4- Participação no Congresso Brasileiro de Cardiologia (Setor de Enfermagem) 

5- Participação no Congresso Brasileiro de Enfermagem na condição de autores e expositores 

de trabalho; 

6- Noções sobre informática promovida pela PRODEP/CDH  

7- Leitura e Produção de textos-PRODEP/CDH (Setor de Secretaria) 

8- Capacitação para implantação do Programa Antitabagismo-SESAB ( médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais e setor administrativo); 

9- Curso de Psicodiagnóstico e Psicoterapia Infantil (Setor de Psicologia); 

10- Participação no Congresso de Psicanálise (Setor de Psicologia); 

11- Participação no II Encontro de Promoção à Saúde promovida pelo MPOG na condição de 

autores e expositores de trabalho; 

12- Treinamento do Módulo Perícia Médica promovido pelo MPOG (médico, enfermeiro, 

assistente administrativo). 

13- Curso de Suporte Básico de Vida em parceria com o Corpo de Bombeiros para médicos e 

enfermeiros julho 2009; 

14- Atualização no Uso de Hipoglicemiantes orais e insulina para médicos, enfermeiras e 

técnicos de enfermagem; 
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

 

Nesta seção é representada a síntese das atividades da Extensão Universitária da UFBA 

realizadas durante o ano de 2009, assim como expressa as mudanças administrativas e de gestão 

ocorridas tanto a nível Local como Nacional, diante do contexto de um maior controle dos órgãos 

Federais o que foi necessário, alterar metas e ações prevista para 2009, bem como a implantação e 

implementação da política de extensão, anteriormente prevista no Plano de Extensão Universitária 

2006-2010, a fim de ajustá-las a conjuntura atual. Tais mudanças decorreram de sugestões de 

auditorias anteriores, dos órgãos de controladoria e fiscalização federal, o que resultou, na suspensão 

da execução financeira dos projetos e programas de extensão da Proext, pelas Fundações existentes 

na UFBA, como Fapex, Fundação ADM e Politécnica. Tal decisão teve como conseqüência a 

necessidade de haver um ajuste interno, passado toda a gestão de recursos, feita anteriormente pelas 

fundações, para o setor financeiro da UFBA. Diante dessas mudanças administrativas financeiras, 

tornou-se necessário, alinhar as metas previstas ás novas condições e ao novo modelo de gestão da 

política de extensão. Houve necessidade de ajustar as práticas e as rotinas adequado-as ao novo 

modelo de gestão financeira, que fosse capaz de dar conta das demandas específicas da Proext e ao 

mesmo tempo viesse atender as sugestões dos orgãos de fiscalização de administração pública 

federal, a que estão submetidas todas as Universidades Federais. Durante o ano de 2009, a Proext 

teve que fazer um ajuste tanto nas metas previstas como nas prioridades estabelecidas em 2008. 

Enxugar algumas ações previstas no Plano de Extensão Universitária 2006-2010 significou fazer 

recortes o rol de atividades, as quais constavam principalmente, ações que dependiam de captação de 

recursos em instituições parceiras tanto do Estado como dos Municípios. Importa ressaltar que ainda 

assim, foram mantidas sem alterações, as ações oriundas de Convênios de cooperação técnica e de 

outras parcerias com instituições privada e publicas ONGs desde que não exigissem execução 

financeira pelas fundações, passando a própria UFBA a centralizar toda a gestão financeira, 

anteriormente executada por essas fundações. 

Em que pese essas dificuldades iniciais a Proext no ano de 2009, conseguiu realizar 

importantes programas e projetos, com destaque para a retomada da participação da Proext no 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, (Instância de representação da 

Extensão universitária das Universidade públicas, a partir de junho de 2009), o que gerou 

conseqüências positivas e propositivas para a extensão na UFBA, a seguir em destaque a síntese das 

principais atividades executadas pela Proext. 

 

Principais ações da Proext 

 

A UFBA no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão Universitária em 2009 

 

Criado desde o ano de 1987, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas, constitui-se no locus próprio das discussões, de avanços conceituais e de propostas de 
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gestão da política de extensão universitária. A participação da Proext no XXV Encontro Nacional de 

Pró-Reitores de extensão, na UFPB, no qual o Pró-Reitor da UFBA resultou na indicação pelos pares, 

para representar nacionalmente, o FORPROEX na área da Arte, Cultura e do Patrimônio Histórico. Isso 

nos permitiu uma maior atuação no campo da definição das políticas de extensão, como a ampliação 

das ações de extensão na UFBA. Consideramos ser este fato, uma possibilidade de incluir novos 

elementos conceituais e práticos, resultando numa mudança qualitativa da extensão, a partir da 

incorporação de novos elementos capazes de atingir um novo patamar na extensão na UFBA, pela 

presença e representação no Fórum. Voltar a fazer-se presente no cenário nacional e destacar-se 

efetivamente, gerou desdobramentos positivos e propositivos para a UFBA e as demais universidades 

públicas, do Estado da Bahia. A participação em Editais Públicos e o envolvimento em políticas 

públicas nas três esferas de governos, através de descentralização de recursos para a extensão nas 

universidades do estado são resultados positivos dessa participação, bem como a indicação de 

professores da UFBA para compor comitês nacionais de avaliação de projetos.  

 

Articulação da Extensão Universitária com os Governos, Federal, Municipal, e Estadual 

 

Em virtude dessa articulação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas, houve durante o ano de 2009, um incremento e estímulo nas políticas de extensão das 

universidades públicas e uma nova prática política instalou-se, a partir de um chamado do governo 

federal. Isso passou a fazer parte da agenda da Proext como: reuniões regionais e nacionais, como 

estratégia não apenas de representação do Fórum, mas também como espaços articuladores de novas 

políticas tendo em vista as propostas e demandas da política de inclusão social do governo federal, 

com forte apelo ás Universidade Públicas quanto ao cumprimento da sua função social enquanto 

instituições públicas, portanto, mantidas com os recursos da sociedade. Dessa forma foram realizadas 

as seguintes reuniões, na sede da Proext ou em espaços da UFBA, articulados pela Proext durante o 

ano, visando nessa articulação conjunta entre as Pró-Reitorias de Extensão das Universidades Públicas 

do Estado da Bahia, uma ação integrada da extensão nas universidades baianas, sendo estas as mais 

relevantes. 

 

Articulação Regional do Programa Conexão de Saberes 

 

A publicação de um Edital do Programa Conexões de Saberes, excluindo o pagamento de 

bolsas a estudantes, como vinha historicamente ocorrendo desde 2005, levou o grupo de 

coordenadores locais fazer uma articulação política visando encontrar uma alternativa para o 

problema. Para isso foi planejada uma reunião com os diversos Programas das Universidades do 

Estado da Bahia. 

 

Reunião Regional 
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A reunião do Programa Conexão de Saberes, nos dia 30 e 31 de julho de 2009, envolvendo a 

representação do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, o Pró-Reitor da UVSF, a Coordenação 

Regional do Conexão de Saberes da UFPE, a Coordenação do conexões da UFRB e da UFBA, com 

objetivo de discutir uma ação conjunta para o Programa, obteve um resultado considerável. A 

suspensão da gestão financeira de projetos de extensão pelas Fundações criou uma dificuldade para a 

continuidade do Programa Conexões de Saberes, uma vez que o mesmo se propõe estimular a 

permanência de alunos cotistas e oriundos de famílias de baixa renda. A dificuldade de manutenção e 

continuidade do Programa, sem a concessão de bolsa para alunos, levou o grupo dos Coordenadores 

Regionais do Programas nas suas respectivas Universidades, fazer um movimente político de 

articulação e apresentação de alternativas para a continuidade do programa bem como da concessão 

das bolsa como vinha fazendo desde o ano 2006. Tal proibição deveu-se ao mesmo problema já 

referido dos orgãos de fiscalização e auditorias do tribunal de contas da união que proibiu as 

Fundações de todas a federias de continuar a manutenção desses programas, pela falta de legislação 

específica para a concessão de bolsas de extensão para alunos e professores extensionistas. A reunião 

regional teve como produto a Carta de Salvador, como estratégia política pela manutenção do 

Programa e como instrumento de pressão aos poderes constituídos, em prol da aprovação da Lei da 

Extensão como ficou conhecida, finalmente aprovada, no apagar das luzes de dezembro de 2009. 

 

Reunião Nacional no MEC/SEB/FORPROEX 

 

Fruto das articulações do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, outros setores do MEC, além da 

SECAD e SESu, a SEB também fizeram um chamado as Universidade para estabelecer parcerias 

através da Extensão Universitária, tendo em vista a Política Nacional de Formação de Professores, nas 

dimensões Inicial e Continuada, para atender demandas das redes municipais e estaduais de ensino 

fundamental e médio. Mediante apresentação de denso diagnóstico da carência por formação inicial e 

continuada, já disponível para as Universidades a SEB, apresentou a política Nacional do Governo 

Federal aos Pró-Reitores e expôs as intenções para o estabelecimento de parcerias para viabilizar o 

cumprimento e execução da citada Política. Consideramos de suma importância tanto para a 

Universidade Pública, quanto para o Estado da Bahia que ainda apresenta altos índices de professores 

das redes públicas sem a formação adequada, portanto sem a tender aos princípios da LDB 

9394/1996, que estipulou dez anos para que a Formação dos Professores fosse objeto de política 

pública. A proposta do MEC prevê uma ação articulada entre as três esferas dê governos e também a 

participação das Universidades na área da Educação à distância em todas as áreas do currículo. 

Desses contatos e a partir de estímulo aos professores da UFBA, divulgando essa Política Nacional de 

Formação dos Professores, nos Departamentos e ou instancias da comunidade interna que tivesse 

interesse. Foram divulgados, também nas listas existentes, os princípios da política e foram feitas 

visitas in loco, nas unidades de ensino que demonstrassem interesse. De tudo isso resultou a 

participação da UFBA com O envio de 6 projetos de Educação Continuada, no momento em poder do 

Fórum estadual para Formação de Professores, aguardando parecer para serem executados em 2010. 
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Oficina regional do MDS 

 

Outra reunião importante, nessa perspectiva de articular a extensão as políticas públicas, foi a 

OFICINA do MDS. Inicialmente prevista para a Escola de Administração da UFBA sobre a Política de 

Inclusão Produtiva do Ministério de Desenvolvimento Social com a participação da Secretaria Estadual 

de Combate a Pobreza e a Extensão das Universidades públicas, a Proext articulou a participação das 

universidades. 

A partir dessa oficina e de reuniões subseqüentes envolvendo professores da Escola de 

Medicina Veterinária, da escola da Administração e da Escola de Nutrição, mediatizados pela Proext, 

ao final de dezembro de 2009, foi apresentado ao Ministério do Desenvolvimento Social, uma 

proposta de projeto de extensão Universitária a ser desenvolvido nos 51 Municípios do Semi-árido 

baiano, na área desenvolvimento social e inclusão produtiva para pequenos agi cultores da região no 

valor estimado de 1.000.000,00. (Hum milhão de reais) que serão Descentralizados para a UFBA em 

2010, através da parceria celebrada a partir da participação da Proext nessa oficina com o MDS e a 

SDS do Estado da Bahia.   

 

Participação em Editais dos Ministérios da educação, da Cultura e do IPHAN  

 

A partir de articulações entre as Pró-Reitorias de Extensão, o FORPROEX, e os diversos 

Ministérios do Governo Federal, a Proext-UFBA, articulou, estimulou e facilitou a participação dos 

professores em diversos EDITAIS públicos durante o ano de 2009. O Governo Federal utiliza-se dos 

editais públicos, como instrumento de democratização da política de repasse dos recursos públicos no 

cumprimento de metas e das políticas públicas sociais. As universidades se estruturam e submetem 

projetos, propõem programas, e estabelecem uma troca de conhecimentos profícua, entre a produção 

de saberes nas universidades e os saberes disponíveis na sociedade.  

EDITAL- 06 MEC/SECAD - a UFBA teve 06 projetos de Educação Continuada aprovados, 

todos voltados para a atendimento a professores da rede básica de ensino, na modalidade da 

educação a distância, envolvendo os governos estaduais e municipais, Undime, IAT SEC, contando 

com a gerência financeira da CAPES/UAB. Com um custo estimado em que se dois milhões de reais, 

esses projetos serão executados pelas devidas Unidades envolvidas e atingirão em 2010, um total de 

mil professores do ensino fundamental e médio, que serão beneficiados pela oferta de cursos 

gratuitos, na modalidade à distancia nas diversas áreas do currículo escolar. Foram contempladas três 

unidades sendo: Faced, Neim e Escola de Dança.    

EDITAL- 06 MEC/SESU/MINC/IPHAN - esse Edital contou com uma maior participação 

da UFBA, uma vez que foram constituídos Comitês de Avaliação Nacional que contou com a 

participação do Pró-Reitor da UFBA, Comitê local com a Participação se três professores da UFBA. A 

Proext mais uma vez iniciou o trabalho de divulgar no interior da Comunidade Acadêmica, estimulando 

os professores a participarem do edital que possibilitava o financiamento de atividades de extensão, 
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nas áreas de educação e saúde, cultura, arte, ciência, tecnologia e patrimônio. Dado o número 

excessivo de Propostas vindas das 54 Universidades Federais além das estaduais públicas em torno de 

1200 propostas, foi necessário a participação de algumas universidades dentre as quais a UFBA, que 

integrou tanto o comitê nacional, quanto o local. Como resultado dessa articulação a UFBA teve 12 

projetos e programa contemplados, com financiamento de atividades de extensão universitária, 

envolvendo professores alunos e pesquisadores e a sociedade, dos diversos campos do conhecimento 

pertencentes as várias unidades de ensino da UFBA. Destacamos que esse foi o edital de maior 

participação da UFBA, ficando dentre as mais contemplada das 54 federais. Isso significa dizer que 

aumentamos assim nosso atendimento a projetos e programas de extensão, estabelecemos uma 

articulação externa propositiva e proveitosa, suprindo assim as dificuldades iniciais com a suspensão 

da operacionalização pelas fundações da UFBA.    

 

Descentralização de Recursos do MEC/SEB- Através da Política Nacional de Formação de 

professores/CAPES 

 

Utilizando-se de outro instrumento que não os EDITAIS, o MEC tem lançado mão da 

“Descentralização” de recursos à instituições parceiras e em geral as universidades públicas, a fim de 

dar cumprimento à metas estabelecidas pelas políticas do governo federal. Como já ocorrera em 2009 

com a SEB/MEC, desta vez é o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, que faz o 

chamado às Universidades Federais, através da Extensão para estabelecer parceria entre esse 

ministério tendo em vista a necessidade de implementação da política de ajuda a pequenos 

agricultores em áreas de extrema pobreza como a área do semi-árido baiano. 

Usando a mesma metodologia das vezes anteriores, a Proext, divulgou como de hábito, o 

chamado do MDS, bem como as especificidades exigidas para apresentar projetos de extensão, para o 

atendimento às necessidades da Política de Inclusão Social e Produtiva, destinada a pequenos 

agricultores da região do Semi-árido baiano, atingindo 51 Municípios. Como resultado dessa nova 

articulação da UFBA, foram as propostas de extensão universitária apresentadas pelos professores da 

escola de Medicina Veterinária, Escola de Administração, Escola de Nutrição e Faculdade de Ciências 

Contábeis. Num total de um milhão de reais, a proposta de extensão da UFBA para atender ao 

chamado do MDS deverá ser iniciada em 2010 e atingirá mais de 100 mil pessoas dos municípios da 

área a ser atingida pelo projeto. 

 

Principais resultados alcançados em 2009 

 

As articulações Nacionais e Locais e a participação no FORPOREX resultaram além da parceria 

com 03 Ministérios do Governo Federal e com a secretaria especial da Presidência da República, 

deixou como saldo positivo, uma projeção maior da UFBA no cenário nacional, uma maior integração 

entre as Pró-Reitorias de Extensão das universidades públicas do Estado da Bahia com perspectiva de 

elaboração de propostas de trabalhos em rede articulada para 2010 das universidades públicas do 
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Estado da Bahia. Destacamos a conquista para o lançamento de um edital nacional voltado para a 

área das Artes/Produção e Circulação no Ministério da Cultura. A participação em editais públicos 

constituiu-se numa fonte de captação de recursos para a extensão universitária. Nesse sentido a 

Proext, conseguiu aprovar 11 projetos no edital MEC/MINC, nas diversas áreas, no edital 

SECAD/CAPES/UAB, obteve 04 projetos aprovados e do edital, SEB/MEC, teve 06 projetos 

contemplados, já do MDS aprovou 03 projetos perfazendo um total de R$2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais). Ressalta-se que embora os editais tenham sido publicados em 2009, por 

questões da administração federal, os recursos somente serão liberados ou descentralizados para a 

UFBA, a partir de 2010.  

 

A oferta de atividades de extensão universitária como estruturante da formação do 

estudante em interaçao e diálogo constante com a sociedade, através da troca de saberes 

 

Partindo desse contexto a oferta das atividades de extensão em 2009, seguiram o curso 

normal dos anos anteriores no que se refere a manutenção das ações permanentes, e foram 

implantadas novas ações a partir do novo contexto acima relatado sendo sua operacionalização 

dividida entre o corpo de servidores e professores da Proext e os professores coordenadores do 

programas e projetos das diversas Unidades de Ensino da Oba e dos Campus de Barreiras e Vitória da 

Conquista.  

Em 2009 a Proext conseguiu atingir importantes metas previstas no ano anterior, seja através 

de programas ou projetos coordenados e centralizados na sede da Proext, ou localizados nas 

Unidades de Ensino, em articulação da Divisão de Cultura e Arte, Coordenação da ACC, Setor de 

registro e Certificação, Comunicação ou da própria Coordenação da Extensão.  

Do total de atividades realizadas em parcerias com as diversas comunidades, foram 

envolvidas pessoas portadores dos mais diferentes saberes que em interação com o saber 

sistematizado na Universidade pode corresponder a uma formação interdisciplinar e muticultural que 

se pretende com o ensino super mundo contemporâneo. É importante ressaltar que o trabalho da 

Proext no ano de 2009 ainda que pautado na articulação e formação de políticas de Extensão, 

priorizou a Execução de ações extensionistas, diante da necessidade contextual, que mereceu um 

redirecionamento, priorizando algumas ações da própria Proext que são: Conexão de Saberes, 

Atividade Curricular em Comunidade-ACC, Formação de Professores em Direitos Humanos, Fórum 

Comunitário Contra a Violência-FCCV. 

 

Conexao de Saberes 

 

O Programa Conexão de Saberes desde 2006 encontrava-se fora do espaço da Proext por 

injunções administrativas anteriores e retornou em 2009 por solicitação do SECAD/MEC. Ainda nesse 

ano o Conexões substituição da coordenação geral, permanecendo, no entanto as mesmas diretrizes 

gerais do programa.  



 71

O Programa tem como objetivo formar “bolsistas” para a intervenção social e a pesquisa 

científica, afinadas com a linha programática do CONEXOES na UFBA. Os bolsistas do Programa são 

alunos cotistas da UFBA do Programa de Ações Afirmativa, pertencentes às famílias afrodescendentes 

e geralmente de famílias cuja renda mensal está na faixa de até 3 salários mínimos. 

Com o objetivo de contribuir para a permanência qualificada desses alunos o Conexões 

oferece atividade em três dimensões articuladas, ora participando de cursos de formação geral com 

conteúdos focados em raça, gênero, linguagens, artes e pesquisa; formação específica esta focada na 

formação para atuação em comunidades participando de cursos da Escola Aberta, seminários dentre 

outros, e ao mesmo tempo, colocar essas alunos em contato com a metodologia da pesquisa 

científica. 

Em 2009 o Programa funcionou com um total de 87 alunos bolsistas do Conexões, conexistas 

como são correntemente identificados, criaram uma atividade denominada CALOUAFRO, que consiste 

em executar durante a CALOUROSA, atividades artístico culturais como: trançado, penteado afro, roda 

de capoeira, samba de roda, recital de poesias etc. São destaques do conexões e considerados metas 

cumpridas em 2009.   

 

Principais resultados em 2009  

 

1- a introdução da dimensão da pesquisa científica para alunos cotistas;  

2- a participação com apresentação de comunicações científicas dos alunos do Conexões. 

 

Principais dificuldades 

 

As dificuldades vividas em 2009 foram de problemas recorrente no Programa desde anos 

anteriores. São consideradas dificuldades de grau elevado, a falta de estrutura física adequada para 

realização das atividades de formação desses alunos uma vez que até agora vem funcionando em 

espaços improvisados e que não oferecem as condições favoráveis a aprendizagem.  

Tendo em vista que a Pró-Reitoria de Extensão não dispõe de auditório que permita a 

realização das atividades de Formação dos alunos, o grupo utiliza-se de espaços inadequados apesar 

de localizados dentro dos campus da UFBA, tem sido em locais abertos, onde o barulho de 

transeuntes interferem na concentração e mesmo na audição dos alunos.   

 

Atividade Curricular em Comunidade-ACC 

 

O ano de 2009 foi importante para o ACC pelos avanços alcançados em termos de 

manutenção e requalificação do Programa. Durante o ano foi necessário implementar um plano de 

reestruturação do Programa, considerando a responsabilidade e compromisso do ACC de apresentar 

resultados propositivos para o ensino de graduação, na perspectiva de produzir conhecimentos que 

venham melhorar as práticas de ensino associadas a experimentação metodológica que possa 
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responder a essa expectativa criada em torno da experiência com ACC. Já completando 7 anos de 

oferta pela UFBA desse componente curricular e ainda sem uma regulamentação especifica, o ACC 

veio ao longo desses anos que marcam a sua existência desde 2001, sofrendo de injunções de 

diversas natureza, correndo os riscos de se afastar da concepção inicial para a qual fora criado e 

tornar-se assim outra atividade mergulhada nas demais, do universo acadêmico. A proposta de 

regulamentação já com a resolução aprovada pela Câmara de Extensão pode significar um passo 

decisivo para proceder aos ajustes que se fazem necessários para garantir a continuidade com a 

qualidade desejada. Outra característica que marcou o ano foi a implantação da seleção dos 

conteúdos, por editais públicos, através de uma comissão multidisciplinar para avaliação dos projetos 

dos professores proponentes desse competente curricular. 

Composto por uma universo de 68 professores coordenadores dos projetos, 48 monitores e 

612 estudantes, o Programa publicou dois editais como instrumentos de aprovação de projetos dos 

quais, foram selecionados, sendo 20 no 1º semestre e 28 no segundo nas diversas áreas do 

conhecimento. Outra mudança como parte do plano de reestruturação do ACC foi a implantação foi a 

retomada de um evento anual do ACC e publicação de uma revista do programa e a melhoria da 

matricula através da participação dos coordenadores de colegiados dos cursos de graduação. 

 

Principais resultados em 2009 

 

Além dos avanços já referidos, que o Plano de Reestruturação do ACC trouxe para a Proext e 

Prograd 2009, na medida em que em 2009, recuperou importante publicação do programa o Manual 

do ACC, uma espécie de boletim semestral, como instrumento de difusão do programa, divulgando o 

universo atingido pelo programa áreas de conhecimento atingidas, número de professores estudantes 

e monitores participantes. O Manual de ACC foi desde o inicio um suporte de divulgação da área de 

abrangência e comunidades envolvidas, títulos dos projetos e áreas do currículo dos cursos de 

licenciatura e bacharelado, e bis.   

Outro importante resultado no ano foi a aprovação da publicação da revista anual do ACC, 

contento artigos e comunicações, e resenha e relatos de alunos e professores que participam do 

programa. A realização do evento “Dialogando com ACC” marcou a positividade do plano de 

reestruturar o ACC, no qual foram apresentados os resultados de cada comunidade envolvida. 

  

Forum Comunitário Contra a Violencia (FCCV) 

 

O escritório do Fórum comunitário contra a violência no ano de 2009 teve suas atividades 

reduzidas diante da falta da captação de recursos. Ainda assim manteve a articulação com a rede de 

apoio a violência em salvador, fez acompanhamento de 8 famílias que tiveram seus filhos 

assassinados pela polícia na busca por justiça, participou de eventos nacionais e locais sobre o tema 

da violência, participou e promoveu seminários, oficinas e encontros específicos sobre a violência. 

Participou ainda em comitês estaduais: de acompanhamento do pacto para redução de mortes 
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materna e de neo-natal; de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes; e de 

combate ao tráfico de pessoas. Dentre as atividades de destaque no período foram as articulações 

com o governo do estado para a construção de uma política contra violência, participar como sujeito 

de pesquisa do Programa de redução de mortes letal contra crianças e adolescentes, coordenado pelo 

Observatório de Favelas do RJ, em dez capitais brasileiras e regiões metropolitanas e de discussões 

sobre plataforma de Centros urbanos uma proposta dos UNICEF, visando a melhoria das condições de 

vida das crianças e adolescentes de grandes cidades brasileiras. 

 

Principais resultados em 2009 

 

Os principais resultado no período foram as articulações mobilização e apoio a rede de 

articulação da capital e do interior do estado, principalmente dos Municípios de: Itabuna, Ilhéus, Porto 

Seguro, Teixeira de Freitas, Jequié e Camaçari.  

 Realização de um Seminário sobre a participação do jovem sobre enfrentamento da violência, 

para toda a rede de articulação. 

A manutenção e apoio da infra - estrutura do Fórum pela Proext. 

 

Principais dificuldades 

 

No âmbito articulação a falta de sensibilização de outros grupos da UFBA para participar ou 

integrar o Fórum; 

A falta de recursos para o desenvolvimento de tarefas específicas e melhoria da articulação 

com a rede do estado; 

A falta de tempo da Coordenação para se dedicar ao programa em função de outras 

atribuições profissionais; 

Mudanças constantes dos gestores do estado e município. 

 

Redebrasil de Capacitaçao de Educadores e Lideranças em Educaçao e Direitos 

Humanos/MEC/SECAD 

 

Programa REDEBRASIL foi uma proposta da Secretaria de educação Alfabetização e 

Diversidade-SECAD/MEC, coordenado pela Universidade Federal da Paraíba-UFPB, contou com 15 

Universidades Federais, dentre as quais a UFBA, em 2008 ofereceu cursos da capacitação para 

professores da Educação Básica da rede de ensino fundamental e médio, na modalidade de Educação 

Continuada. Os cursos ocorreram em Salvador, em Barreiras e Vitória da Conquista no ano de 2008 e 

esteve focado na estruturação e levantamento das condições iniciais para a institucionalização e 

formação da REDEBRASIL, de educação em direitos humanos composta por essas primeiras 

atividades, que posteriormente incorporaram os dados coletados e sistematizados a partir das 

primeiras informações levantadas pelas ações. Em 2008 a Proext deu continuidade as ações do 
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programa REDEHBRASIL, direcionando os cursos de capacitação para qualificar os Comitês estaduais 

em Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Justiça do Estado da Bahia, além de 

professores e pessoas da comunidade em geral. 

 

Principais realizações em 2009 

 

Em 2009 as ações estiveram voltadas para oferecer cursos de Educação em Direitos Humanos 

direcionados aos professores de Educação Básica das redes, estaduais e municipais, e dar 

continuidade a formação dos conselheiros dos comitês de direitos humanos da Secretaria de Justiça 

do Estado da Bahia conforme relação abaixo:  

Projeto REDE BRASIL- Capacitação para Educadores e Lideranças Comunitárias  

Projeto – Aprendizagem em Direitos Humanos Linguagens e Vivências 

Dentre as Parcerias exitosas no período foram formalizadas com a Secretaria de Justiça, 

Faculdade de Educaçao-FACED e Faculdade de Direito, constituíram em espaços de implementação e 

de definição e continuidade dos projetos de EDH.  

UNILIVRE - UNIVERSIDADE DE VERÃO – Trata-se de um importante instrumento de 

integração da UFBA com a comunidade. Inicialmente se volta para atividades culturais e vai 

proporcionar aos participantes o acesso a oficinas gratuitas em várias modalidades artísticas. Entre os 

objetivos desse projeto, encontra-se o fortalecimento da vocação cultural de Salvador e a extensão do 

calendário da UFBA pelas férias, com vistas a permitir ao público o acesso às atividades nas áreas de 

dança, artes plásticas, teatro e música. Foram realizados cursos, oficinas e apresentações artísticas de 

grupos da universidade durante o mês de janeiro e fevereiro em várias unidades de ensino da UFBA 

para a comunidade interna e externa da UFBA, reunindo um público estimado de duas mil pessoas.  

ECOSMAR – Trata-se de Apoio e Manutenção ao projeto de Economia Solidária de 

Matarandiba, para pequenos agricultores, incluindo atividades de pesca e maricultura, envolvendo 

alunos e professores da Escola de Administração da UFBA. A Rede ECOSMAR, tem como parceiros a 

Daw Brasil, Onda Digital, Bahia Pesca e ONGs que trabalham com o tema do projeto. O projeto tem 

financiamento da DAW Brasil, no Valor de R$130.000,00. 

Onda Digital – Trata-sede um projeto de inclusão digital voltado para os moradores do 

Bairro de Pirajá, na periferia de Salvador, destinado ao público infantil na maioria, também jovens 

estudantes adultos e idosos, com enfoque na população carente e de baixa renda, envolvendo alunos 

e professores da UFBA. 

   

Prioridades para 2010 

 

Uma das prioridades para o ano de 2009 foi fazer uma síntese das metas prevista para no 

Plano de Extensão, enxugando as metas ali definidas, tendo em vista as mudanças referidas de 

contexto local regional e nacional, para o ano de 2009.   
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Uma das primeiras decisões iniciais foi a manutenção dos princípios da concepção da 

Extensão como espaço de articulação e diálogo entre as diversas dimensões do conhecimento 

humano, construído historicamente pela sociedade, na perspectiva da afirmação do compromisso 

social da universidade pública. Assim as demais decisões estariam respaldadas na garantia do 

entendimento da extensão como um atividade caracterizada pelo rigor acadêmico e relevância social, 

compondo assim o esteio da indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa.  

Algumas ações já implantadas em 2008, como a UNILIVRE, que não foi possível oferecer 

nenhuma das atividades ligadas a rede, durante o ano de 2009, sem, no entanto significar a sua 

extinção, mas uma suspensão temporária, diante das dificuldades de captar recursos, gerenciar 

administrativa e financeiramente, sem o apoio das Fundações e ainda oferecer cursos livres de curta 

duração para a população em geral, tornou-se impossível nas circunstâncias do contexto atual. 

Foram estas as ações extensionistas prioritárias em 2009, considerando as circunstâncias 

acima descritas:  

1ª - Expansão das Ações extensionistas universitárias, envolvendo alunos, professores e a 

sociedade, a partir de trabalhos acadêmico de relevância social, em diálogo permanente com a 

sociedade e com a comunidade envolvida. 

2ª- Atendimento as Políticas Públicas do Governo Federal, em articulação com os governos 

estaduais e municipais, solicitadas à extensão das universidades federais, através de apresentação de 

projetos acadêmicos de experimentação metodológica, nas diversas áreas do conhecimento. 

3ª- Estimular a criação da cultura de fazer Extensão como atividade universitária de rigor 

acadêmico e relevância social, através do lançamento de um Edital Público específico para projetos de 

extensão universitária, destinando bolsas, recursos materiais e apoio institucional. 

4ª- Manutenção dos Programas e Projetos Permanentes de Extensão, que envolvem 

comunidades específicas e a sociedade de modo geral, com ênfase para aqueles já em execução em 

anos anteriores como: Ecosmar, Inclusão Digital, FCCV, REDE/EDH, ACC, Conexões de Saberes, Pair 

etc. 

5ª- Manutenção de atividade de extensão da área da cultura e arte, como a CALOUROSA, 

EXPO-UFBA 200 Anos, e Sala de Arte-Cinema e TV-UFBA.  

6ª- Reestruturação do ACC e estabelecimento de metas prioritárias sendo:  

       1-Implantar a avaliação externa do Programa e a criação da Revista online e impressa, 

para publicação e socialização dos resultados dos diversos projetos que compõem o programa;  

       2-Reeditar um evento interativo anual com a participação do coletivo dos professores e 

alunos ligados ao Programa, retomando assim uma estratégia de dialogicidade e interação marcante 

na metodologia do programa e consolidada desde o início, mas desativada atualmente;   

7ª- Atualizar a forma e o conteúdo da Home Page da Extensão para torná-la ferramenta  

eficaz de comunicação e informação, de modo a ampliar os paços de dialogo, informação e 

socialização com a comunidade acadêmica e com a sociedade em geral. 
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8ª- Apoiar as atividades de extensão de toda a comunidade da UFBA, no que se refere a 

formatação, reprodução, impressão, diagramação, digitalização, de cartazes, banners, convites, 

crachás, folders, outdoor, faixas e outros, através da Produção Gráfica.  

9ª- Apoiar e divulgar as atividades de Extensão na comunidade interna e externa à UFBA, no 

âmbito da Comunicação e Informação, utilizando-se das ferramentas digitais disponíveis como Home 

Page e listas da UFBA. 

10ª Apoio a criação e sistematização de Sistema de Museus da UFBA, e apoio ao Museu de 

Ciências Naturais do Instituto de Biologia e aquisição de suporte de exposição do Museu. do IBIO.  

11ª- Apoio as atividades do programa estratégico de Ciro 2030 e integração as atividades de 

extensão do Proext com a participação e exposição do projeto Cairú no Seminário Dialogando com 

ACC. 

 

Avaliação 

 

Em linhas gerais, as Metas definidas para o ano de 2009 foram sendo redefinidas a partir de 

demandas emergentes oriundas do interior da própria universidade como, convênios já existentes 

anteriormente, e também novas ações extensionistas, oriundas das articulações com os diversos 

ministérios do governo federal e local, sendo estas as prioridades definidas.  Consideramos que na 

medida do contexto emergente os objetivos e metas foram cumpridas, embora nem sempre fossem 

as metas definidas anteriormente, mais sim outras metas que emergiram no contexto político atual, 

levando em conta também, uma certa retração da economia causada pala crise econômica 

internacional e mundial, fato que levou alguns parceiros externos como as secretarias estaduais e 

municipais, terem suas metas reduzidas. Com relação à implementação de atividades de extensão, 

consideramos ter cumprido as metas de acordo com os objetivos. 

Assim serão elencadas por ordem de prioridade, aquelas ações que são parte inerente à 

extensão universitária, como cursos eventos, seminários, programas projetos e prestação de serviços, 

especificamente, aqueles que tiveram sua inscrição formalizada no SIATEX, com a devida aprovação 

nas cabíveis instâncias das diversas Unidades de Ensino da UFBA. 

Destacamos que foram consideradas unidades ou atividades de extensão universitária, toda 

ação acadêmica coordenada por um professor ou um técnico administrativo, que tenha objetivos 

associado ao ensino e a pesquisa, envolvendo aluno professores e a comunidade. Dessa forma será 

computado como atividades extensionistas, o somatório de programas, projetos, ações, prestação de 

serviços ou eventos, todas formalmente inscritos no SIATEX, sendo que em 2009 atingiu um total de 

647 Ações Extensionistas, sendo, 521 de caráter eventual e 121 de caráter permanente. Ressaltamos 

que deste total foram expedidos 25.758 emissão de certificados, o que representa o universo de 

pessoas envolvidas com as atividades de extensão no âmbito da comunidade universitária, da 

sociedade em geral do Estado da Bahia ou fora dele. 

 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL       
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A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) é a unidade gestora vinculada à 

Administração Central da UFBA responsável pelas Ações de Assistência ao Estudante do Ensino de 

Graduação. Os dados apresentados neste relatório referem-se aos investimentos realizados no ano de 

2009 para a manutenção dos Programas de Assistência desenvolvidos pela PROAE. 

Os dados são apresentados a partir dos objetivos e metas estabelecidos para o ano de 2009. 

Destacam-se as ações desenvolvidas por cada Coordenadoria da PROAE e, ao final, faz-se uma breve 

avaliação entre objetivos e metas alcançados, bem como se apresentam as dificuldades encontradas 

para a realização das mesmas. 

 

Quadro 4- Objetivos e Metas da PROAE para 2009 

OBJETIVOS METAS 

Implementar reforma nas residências 

universitárias 

Melhorar as condições físicas das 

Residências I, II e III 

Implementar construção de Novas 

Residências 

Concluir as obras de construção da 

Residência da Garibaldi 

Realizar reforma e ampliação da 

creche/UFBA 

Melhorar as condições das instalações 

físicas da Creche/UFBA 

 Investir em Programas de 

Permanência 

Manter os Programas de Permanência 

da PROAE 

Viabilizar a abertura do Novo 

Restaurante Universitário* 

Ampliar as vagas de atendimento no 

Restaurante Universitário 

 Investir em Programas de Publicação 

de livros 

Desenvolver ações culturais com a 

comunidade discente 

Implementar Programas de Iniciação 

na Pesquisa 

Desenvolver ações de iniciação à 

pesquisa com a comunidade discente 

Implementar Programas de Formação 

em Língua Estrangeira 

Qualificar a formação discente 

Implementar Programas de 

Acompanhamento Acadêmico 

Qualificar as condições acadêmicas de 

permanência dos discentes 

  

Coordenadoria de Programas de Assistência: 

 

A Coordenadoria de Programas de Assistência é o setor responsável pela seleção, avaliação e 

concessão de benefícios para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Destacam-

se entre as suas principais ações no ano de 2009: 

 

Programas de moradia 
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Serviço da Residência Universitária - Programa de direcionamento e instalação de 

estudantes dos cursos de graduação para os Imóveis da Universidade destinados a Residências 

Universitárias no Campus de Salvador. O Programa mantém na sua totalidade 230 vagas 

permanentes. A concessão deste benefício é feita a partir do preenchimento das vagas disponíveis 

conforme a expiração do prazo de permanência dos beneficiários nos cursos de Graduação da UFBA. 

Serviço de Hospedagem – Programa de direcionamento e instalação de estudantes dos 

cursos de graduação para o Serviço de Hospedagem contratado pela UFBA para atendimento ao 

excedente de candidatos selecionados para o Serviço de Residências Universitárias. O Programa 

mantém na sua totalidade 60 vagas permanentes. A concessão deste benefício é feita a partir do 

preenchimento das vagas disponíveis conforme a expiração do prazo de permanência dos 

beneficiários nos cursos de Graduação da UFBA. 

Bolsa Moradia – Programa de Direcionamento e Concessão de Auxílio Financeiro para a 

contratação de vagas de moradia para atendimento ao excedente de candidatos selecionados para o 

Serviço de Residências Universitárias. O Programa mantém na sua totalidade 429 bolsas (no valor de 

duzentos e cinqüenta reais) nos campi da UFBA em Salvador, Barreiras e Vitória da Conquista. Este 

programa foi criado com a intenção de expandir de forma progressiva a capacidade de atendimento 

às demandas por moradia dos estudantes, no período correspondente às suas permanências nos 

cursos de graduação da UFBA. Até o final do ano de 2007, a UFBA contava com 99 bolsas moradias. 

No ano de 2008 foram concedidos 80 novos benefícios para o Campus de Salvador e 20 para o 

campus de Vitória da Conquista. No ano de 2009 foram concedidos 120 novos benefícios para o 

Campus de Salvador, 40 para o campus de Vitória da Conquista e 70 para o campus de Barreiras.  

  

Programas de alimentação 

 

Bolsa Alimentação: O Programa de Bolsa Alimentação da UFBA mantém 500 vagas 

permanentes que são atendidas no refeitório da Residência Universitária I. 

Bolsa Auxílio Campus de Barreiras: No ano de 2009 foi criada a Bolsa Auxílio para o 

atendimento às demandas por alimentação no campus de Barreiras. No total foram implantadas 30 

bolsas. 

 

Programas de formação em línguas estrangeiras 

 

Bolsas de Língua Estrangeira: No primeiro semestre do ano de 2009 foram inscritos 158 

estudantes, dos quais 136 para o Curso de Inglês, 07 para o Curso de Alemão, 05 para o Curso de 

Francês e 10 para o Curso de Espanhol. O número total de selecionados soma 30 estudantes sendo 

25 bolsistas de inglês, 01 bolsista de alemão, 03 bolsistas de espanhol e 02 bolsistas de francês. No 

segundo semestre foram inscritos 114 candidatos a bolsas. Deste total, 30 foram selecionados, sendo 
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25 estudantes para a Bolsa de Inglês, 02 para a Bolsa de Alemão, 03 para a Bolsa de Francês e 05 

para a Bolsa de Espanhol.  

 

Coordenadoria de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade 

 

Setor da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil responsável pela realização e acompanhamento 

dos Programas de Ações Afirmativas da UFBA. O trabalho desenvolvido por este setor foi o seguinte: 

 

Metas para o ano de 2009 

 

1. Organização da sala e dos procedimentos de trabalho no novo endereço da Coordenadoria.  

2. Contratação de 2 ( Dois ) Assistentes administrativos. 

3. Implementação de alterações no Sisper junto ao CPD. 

4. Revisão das diretrizes do programa Permanecer  

5. Aprimoramento da avaliação Sócio econômica dos bolsistas  

6. Recadastramento dos bolsistas do Permanecer edição 2008/2009 

7. Acompanhamento e avaliação do Permanecer 2008/2009 

8. Implementação e acompanhamento de 45 bolsas de Ações Institucionais  

9. Implementação do Permanecer 2010 

10. Organização de duas produções uma literária e uma científica com Estudantes da Universidade  

11. Construção de parcerias com outras instituições e setores da Universidade para implementação da 

Coordenadoria. 

12. Incentivo e fomento de atividades culturais na Universidade 

13. Organização de um projeto de Ações Afirmativas para as pessoas com deficiência na Universidade 

em parceria com o NAD( Núcelo de Apoio ao deficiente da UFba.) 

14. Aumento da quantidade de estudantes beneficiados pela Coordenadoria de Ações Afirmativas 

 

Atividades executadas em 2009 

 

a) a nova sala da Coordenadoria foi ocupada e organizada para atender a demanda da 

Coordenadoria, bem como foi elaborado um manual de procedimentos para realização das 

atividades 

b) foram contratados dois assistentes administrativos através de prestação de serviço para 

desenvolvimento de atividades administrativas da Coordenadoria  

c) foi realizado o melhoramento do SISPER, o sistema on-line de avaliação dos bolsistas, execução e 

acompanhamento dos projetos em curso, com apoio do CPD/UFBA 

d) as diretrizes do Programa Permanecer foram revisadas e alteradas de acordo com a avaliação  das 

sugestões e possíveis falhas que ocorreram nas edições anteriores;  
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e) foi incluído como pré-requisito para se candidatar a uma vaga no Programa, o cadastro na CPA (O 

que implica passar pela avaliação do Perfil sócio econômico através dos procedimentos realizados 

pela CPA- PROAE). Ou ter participado da edição do Permanecer 2008/2009, ou ainda já ter 

participado do Programa Conexões do Saber como bolsista; Para a participação da seleção das 

bolsas do Programa os bolsistas do Permanecer foram recadastrados. 

f) o programa Permanecer foi acompanhado através dos seguintes procedimentos: 

- visitas a Projetos em andamento; 

- pesquisa sobre utilização das bolsas pelos estudantes beneficiados; 

- avaliação das dificuldades e acertos do programa, com vistas ao seu redesenho e continuidade; 

- pesquisa sobre a contribuição do programa para formação e permanência dos estudantes; 

- pesquisa de satisfação dos bolsistas com o programa;  

- pesquisa de perfil dos estudantes atendidos pelo programa Permanecer. 

- elaboração de relatórios de avaliação final do desempenho dos bolsistas e andamento dos 

projetos, completo e executivo 

g) foram implementadas 45 (quarenta e cinco bolsas de ações Institucionais) nas quais, foram 

beneficiados 54 (Cinqüenta e quatro) estudantes em 2009. 

h) o Permanecer 2010 foi implementado da seguinte forma: 

- chamada para a apresentação de projetos e planos de trabalhos para os bolsistas em três eixos, 

a saber: Extensão Universitária, Atividades Docentes e Ações Institucionais. 

- abertura de cadastramento na CPA  

- formação de Comitê de Avaliação  

- seleção de Projetos e Planos de trabalho 

- concessão de 600 bolsistas nos 03 campi da UFBA: Salvador, Vitória de Conquista e Barreiras 

distribuídas em 332 projetos. 

- recepção e envio da documentação exigida e comprobatória da condição socioeconômica dos 

candidatos 

i) os livros foram organizados e implementados através da formação de um grupo de funcionários e 

estudantes representantes de cultura das residências Universitárias que geriram de forma 

democrática e coletiva a produção dos livros. O grupo se denominou Grupo Conviver. Através do 

grupo Conviver  foi organizado dois livros, um de textos literários, “Diversidade e Convivência em 

verso e em prosa” e um livro de textos científicos “ Diversidade e convivência: vencendo desafios”. 

Participaram da seleção 54 estudantes atendidos pelos Programas de Assistência estudantil da 

Ufba e foram selecionados texto de 17 estudantes para comporem os livros.  Os livros foram 

lançados no início de dezembro de 2009 no evento Conviver 2009 que contou com a apresentação 

do grupo de dança contemporânea da Ufba e a participação de mais de 200 pessoas no dia do 

lançamento. 

 

Convênios e Parcerias 
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• Parceria com o programa PIBIC /Ufba para implementação de 40 bolsas de iniciação científica. 

Para implementação desta parceria foram realizadas as seguintes atividades 

• Elaboração de Diretrizes para o Permanecer / Pibic; 

• Seleção de 40 bolsistas para bolsas de iniciação científica, através da parceria 

Permanecer/Pibic; 

• Evento com a participação do Dr. Álamo Pimentel, pró-reitor de assistência estudantil, Dr. 

Sílvio Cunha, coordenador do Pibic, e do pedagogo Jaime Praseres, representante da 

Coordenadoria de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade, professores da Universidade e 

bolsistas selecionados para apresentar a proposta do Permanecer/Pibic e discutir as 

especificidades da assistência a estudantes em vulnerabilidade socioeconômica; 

• Recepção de documentos para concessão de 35 (trinta e cinco) bolsas de iniciação científica; 

• Parceria com a Assufba para concessão de 30 bolsas de idiomas. Para implementação da 

parceria forma realizadas as seguintes atividades; 

• Contato com Assufba para proposta de parceria;  

• Seleção dos estudantes;  

• Encaminhamento dos estudantes para Assufba. 

• Parceria com a FUNCEB para recebimento e distribuição de agendas culturais. 

 

Realização de Eventos: 

 

XIII ENEARTE 

Seminário de moradia estudantil  

Conviver 2009 

 

Número de Beneficiários 

 

No total das ações desenvolvidas pela Coordenadoria de Ações Afirmativas, Educação e 

Diversidade foram atendidos 1.200 (mil e duzentos) estudantes cadastrados na PROAE. 

 

Coordenadoria do Programa PEC-G/PROMISSAES 

 

O Programa Estudante Convênio de Graduação é um instrumento de Cooperação Educacional 

que o Brasil oferece a diversos países em vias de desenvolvimento, principalmente os da África e da 

América Latina, cujo objetivo principal é a formação de recursos humanos pelas Instituições de Ensino 

Superior Brasileiras. 

A Coordenadoria do PEC-G/UFBA responde também pela Coordenação do PROMISAES/UFBA. 

As principais responsabilidades deste setor são: fornecer anualmente vagas para o PEC-G, 

receber o estudante novo, analisar a documentação apresentada pelo mesmo e de posse da 
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autorização da SESu, matriculá-lo e informá-lo sobre as normas específicas do Protocolo do PEC-G, e 

das suas atividades iniciais como: moradia, registro no Serviço Médico Rubens Brasil, regularização na 

Polícia Federal, inscrição para obtenção de CPF, abertura de conta Bancária e fornecimento de 

declarações de que são estudantes conveniados, para os diversos fins.  

Manter atualizado o cadastro do estudante e acompanhar a sua vida acadêmica.  

Fazer juntamente com a CPA a pré-seleção dos candidatos à Bolsa PROMISAES, cadastrar os 

selecionados pelo MEC/SESu, e enviar para o referido órgão relatórios trimestrais e semestrais dos 

estudantes contemplados com a bolsa; elaborar e encaminhar relatório semestral sobre as atividades 

do PEC-G local, com todas as informações do que ocorreu no semestre, como por exemplo, o número 

de estudantes matriculados no período, coeficiente de rendimento de cada um, número de 

graduações, transferência, jubilamento, Diploma e Histórico Escolar. 

Neste ano o PEC-G/UFBA recebeu seis novos estudantes, perfazendo um total de 17 

estudantes conveniados matriculados nesta Universidade. 

Houve a concessão de 01 (uma) bolsa de monitoria pela PROAE para uma estudante-convênio 

natural de Guiné-Bissau, matriculada em Enfermagem que estava com sérias dificuldades na disciplina 

Patologia ministrada pelo Instituto de Ciências da Saúde-ICS, esta ação foi relevante para a aprovação 

da aluna na disciplina e sua permanência no Convênio. 

O setor também foi como todos os anos, procurado por estudantes brasileiros e estrangeiros 

não vinculados ao programa, aos quais prestamos atendimento e orientação no sentido de ajudá-los, 

no que for possível, a dirimirem as suas dúvidas. 

 

Bolsas de Estudo 

 

Embora os estudantes do PEC-G se mantenham no Brasil através da ajuda financeira de seus 

familiares, o Governo Brasileiro disponibiliza através do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino 

Superior – PROMISAES bolsas para os estudantes do PEC-G que foi instituída pelo Decreto n.º 4.875 

de 11 de novembro de 2003 e as Diretrizes para sua execução foram estabelecidas pela Portaria n.º 

3.167 de 13 de setembro de 2005. Esta bolsa visa conceder auxílio financeiro de um salário mínimo 

mensal para os estudantes do PEC-G e pode perdurar até o tempo máximo do curso. Para continuar 

usufruindo desta bolsa, o estudante deverá renová-la anualmente. 

No 1º semestre deste ano tivemos 7 (sete) bolsistas.  A partir do 2º semestre passamos a ter 

8 (oito) bolsistas. 

 

Participação em Eventos 

 

Neste ano os estudantes do PEC-G/UFBA, participaram da III Semana da África: Dinâmicas 

Sociais, Políticas e Culturais na Contemporaneidade, que ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de maio de 

2009, promovido pelo Centro de Estudos Afro-Orientais – CEAO. Este evento contou com a 

participação do Pró-Reitor de Assistência Estudantil que representou o Reitor na abertura do evento e 
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foi palestrante em uma das seções. A PROAE também concedeu para este evento materiais como: 

canetas, lápis, borrachas, blocos, pastas, papel oficio etc.  

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS        

 

Objetivos, metas e análise crítica dos resultados (cumprimento das metas definidas e 

avaliação das não implementadas 

 

Considerando que o ano de 2009 foi o primeiro após a implantação do REUNI na UFBA, 

avaliam-se as iniciativas envidadas por todo o Sistema para atender às demandas originárias dos 

Bacharelados Interdisciplinares (BI) e cursos tradicionais:  

a)  organização sistemática para transferência dos acervos das Bibliotecas da área de Saúde para a 

Biblioteca Unificada de Saúde (BUS), prevista para o primeiro semestre de 2010. As atividades de 

execução do Projeto físico-arquitetônico da BUS estão sendo acompanhadas por Comissão 

formada por membros do corpo bibliotecário do SIBI/UFBA; 

b) por motivo de escassez de equipamentos de leitura ótica, não foi possível a efetivação do 

inventário dos acervos. Porém, a Direção do SIBI/UFBA está avaliando recursos tecnológicos 

baseados na Identificação por Rádio Frequência (RFiD) como alternativa para localização e 

controle dos materiais das bibliotecas,  

c) análise e aperfeiçoamento de ferramenta online para coleta de dados estatísticos junto às 

Bibliotecas do SIBI/UFBA;   

d) implantação do Programa de Capacitação para Ambiente em Bibliotecas Universitárias, em 

parceria com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP/UFBA), planejado para o 

período de junho à outubro, no qual foram ofertadas 35 vagas para bibliotecários do SIBI/UFBA, 

com o objetivo de desenvolver competências profissionais e compromisso social; 

e) produção notável de inserção de cópias digitais das teses e dissertações da UFBA na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações (BDTD), gerando a possibilidade de situar a UFBA na 17ª posição 

entre as 90 IES integrantes da base brasileira. Além disso, o SIBI/UFBA passou a ser um dos 

membros organizadores do Repositório Institucional (RI) da UFBA.  

f) efetivação de estratégias de redistribuição de pessoal para atendimento às necessidades da nova 

realidade institucional,a partir da realização da estratégia da Universidade para provimento de 

pessoal para atendimento às demandas do REUNI; 

g)  intensificação da atividade de inserção de acervos retrospectivos na Base de Dados Bibliográficos 

Pergamum;  

i)   incorporação do acervo da Biblioteca do Centro de Recursos Humanos (CRH) ao da Biblioteca da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH), além da Incorporação física e técnica do 

acervo bibliográfico, multimeios, equipamentos e de mobiliários da Biblioteca da Escola de 

Veterinária para a BURMC, em consonância com a tendência do SIBI/UFBA em unificar seus 

acervos;  
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j) ampliação do horário de atendimento aos sábados da BURMC, passando a funcionar das 8h00 às 

17h00. Esta iniciativa do SIBI/UFBA possibilitou um maior aproveitamento do acervo, serviços e 

produtos, uso de equipamentos e espaço físico da BURMC, que continua funcionando de segunda 

à sexta-feira, das 7h30 às 22h00. 

k) implantação do Sistema de Vigilância Anti-Furto com câmeras em diversas Bibliotecas do 

SIBI/UFBA, visando a preservação da integridade física dos acervos informacionais existentes na 

instituição, diminuir o furto e proporcionar uma maior segurança aos servidores e usuários das 

Bibliotecas; 

l) incorporação paulatina do acervo (oriundo da França) da professora Kátia Mattoso, titular da 

cadeira de História do Brasil da Universidade de Paris-Sorbonne, ao acervo da Biblioteca de 

FFCH;.  

m) a instalação da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no âmbito da Biblioteca da Hospital Universitário 

Prof. Edgard Santos (HUPES) foi adiada devido à perspectiva de sua implantação na BUS;  

n) instalação do Laboratório de Informática da BURMC, com o objetivo de favorecer a capacitação de 

usuários e pessoal do SIBI; 

o) disponiblização do empréstimo online das Bibliotecas da Escola de Enfermagem, Belas Artes e 

Maternidade Climério de Oliveira; 

p) participação da Direção do SIBI/UFBA no X Encontro Nacional de Usuários Pergamum, em 

Florianópolis, Santa Catarina. Na ocasião, foram abordadas questões relativas ao uso do software 

Pergamum, bem como o compartilhamento de recursos informacionais, tratamento da 

informação, qualidade nos serviços e gerenciamento de bibliotecas. Além disso, o SIBI/UFBA foi 

parceiro na realização na BURMC do Encontro dos Usuários do Pergamum, com o objetivo deste 

encontro é esclarecer as principais dúvidas na utilização do software e seus principais Módulos; 

q) adiada a integração do Sistema Pergamum com o TEDE, para a inserção das teses e dissertações 

em função das dúvidas técnicas que surgiram; 

r) a inserção dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) na Base de Dados Bibliográficos 

(Pergamum) foi regulamentada pela Resolução Nº003/2009 do SIBI/UFBA. A inserção dos 

registros dos TCC passou a se dar mediante aprovação e encaminhamento às bibliotecas do 

SIBI/UFBA pelos Colegiados de Cursos de Graduação ou respectivos Departamentos das 

Unidades de Ensino da UFBA.  

s)  assinatura do Termo de Compromisso para o serviço de Indexação Compartilhada (ICAP) da Rede 

Pergamum, que envolve a participação de todos os profissionais bibliotecários lotados no 

SIBI/UFBA, os quais serão responsáveis pela indexação dos artigos dos títulos indicados. A 

Revista da FACED já tem visibilidade através da ICAP, com 32 artigos indexados. 

t)  instituição da Comissão para Revisão do Regulamento dos Serviços de Empréstimo do Sistema de 

Bibliotecas da UFBA, composta por bibliotecários, bem como da Comissão específica para dar 

continuidade aos estudos e pesquisas no desenvolvimento de critérios, indicadores e normas da 

Política de Formação e Desenvolvimento das Coleções da UFBA.  
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u)  implantação do Núcleo de Extensão, no qual se centraliza a atividade de catalogação na fonte, 

fundamental para publicações da Editora da UFBA, estudantes da UFBA e de outras universidades 

e também de outras editoras. 

 

Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e de pós-graduação 

 

No SIBI/UFBA, atenção especial foi dispensada à otimização da recuperação da informação 

por parte dos seus usuários pelo aperfeiçoamento da estrutura e funcionamento da Base de Dados 

Bibliográficos Pergamum para um melhor atendimento às demandas da comunidade atendida pelo 

Sistema. A atualização do corpo de bibliotecários da Departamento de Tratamento da Informação 

(DTI) na nova versão do Sistema Pergamum V.7.4.4.0 foi fundamental para tal finalidade.  

O conhecimento sobre o funcionamento do software Pergamum também ampliou-se pela 

divulgação em âmbito interno da publicação eletrônica intitulada ‘Boletim Técnico da Base de Dados 

Bibliográficos do SIBI/UFBA’, que tem por objetivo auxiliar aos bibliotecários nas questões 

operacionais do Sistema.  

O alargamento das condições para recuperação da informação também foi consolidado pelo 

apoio às atividades de processamento técnico. Foram distribuídas competências no Departamento de 

Tratamento da Informação (DTI), de modo a otimizar o gerenciamento do acervo documental do 

SIBI/UFBA, pela proposição e cumprimento da política de automação do SIBI/UFBA, além da 

realização do processamento técnico do material adquirido pelo SIBI/UFBA.  

A catalogação dos TCC foi normatizada pela publicação da Resolução nº 003/09 do 

SIBI/UFBA, que regulamenta a inserção deste tipo de material na base de dados bibliográficos, 

tornando possível o incremento do uso deste tipo de material por todos os usuários. Regulamentado 

também o empréstimo de trabalhos monográficos em suporte digital nas Bibliotecas (Resolução nº 

002/09 do SIBI/UFBA), tendo em vista resguardar o direito autoral da produção técnico científica no 

âmbito da Universidade Federal da Bahia. 

A preservação e conservação dos suportes físicos de informação que constituem as coleções 

do SIBI/UFBA foram efetivadas pelas atividades de reparos do tipo higienização mecânica, 

recuperação e/ou substituição da capa e lombada, de folhas rasgadas, do miolo, entre outros. Ações 

garantiram a preservação de acervos, inclusive digitais, pelo incentivo ao desenvolvimento de 

coleções digitais, inclusive no Repositório Institucional da UFBA(RI/UFBA). Uma Comissão específica 

para organização e consolidação das atividades relativas à implantação e manutenção da comunidade 

do SIBI/UFBA no RI/UFBA, de forma a garantir o registro e disseminação da produção científica e da 

memória cultural, artística, técnica tecnológica da UFBA. Dois bolsistas do Programa Permanecer 

encontram-se em atividades ligadas à tal iniciativa. 

Com a finalidade de disseminar material disponível para consulta e/ou empréstimo na BURMC 

nas áreas de Humanidades e Literatura através de resumos e indicações bibliográficas, foi mantida a 

divulgação do ‘Alerta’, publicação eletrônica bimestral do Sistema. 
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Reforçou-se a integração das Bibliotecas do SIBI/UFBA pela ratificação da solicitação de 

criação das Comissões de Biblioteca em cada Unidade/Órgão, de forma a garantir a tomada de 

decisão compartilhada com relação ao atendimento às necessidades de cada Biblioteca quanto ao 

acervo bibliográfico, equipamentos e a relação de contra partida das Unidade/Órgãos com a 

manutenção de suas Bibliotecas. 

O SIBI/UFBA manteve seu compromisso com a inovação tecnológica, buscando identificar 

novas tecnologias para incremento da automação como ferramentas essenciais para a formação 

acadêmica. O corpo docente da UFBA foi envolvido nesse sentido ao ser requisitado a selecionar em 

catálogo específico livros eletrônicos para aquisição pela Divisão de Formação e Desenvolvimento de 

Coleções do SIBI/UFBA. A qualidade de seus produtos e serviços e a visibilidade do Sistema serão 

redimensionas com a implantação da sua nova página web, elaborada a partir de padrões 

internacionais de acessibilidade. Com isso, pretende-se fortalecer a imagem do SIBI/UFBA junto à 

comunidade interna e externa e facilitar a comunicação e interação.  

 

Destaques em relação ao ensino de graduação e de pós-graduação 

 

Como uma das prioridades do SIBI/UFBA, situa-se o estímulo à autonomia no uso dos 

produtos e serviços do Sistema pela comunidade acadêmica. Dessa forma, subsidiou a capacitação de 

seus usuários, fornecendo palestras, recepções aos calouros, visitas orientadas, cursos, treinamentos, 

aulas, entre outras iniciativas planejadas. Com isso, foi possível treinar cerca de 2.000 usuários para o 

uso das Bibliotecas do Sistema. Foram ministrados pelo corpo bibliotecário o total de 34 cursos para 

Treinamento em Bases de Dados, obtendo 940 inscritos. O total de 70 usuários assistiu à palestras 

sobre os serviços e produtos das Bibliotecas. As visitas orientadas pelas instalações das Bibliotecas 

totalizaram em 109, com a participação de 261 usuários. 

Entre os treinamentos, destaca-se o Programa de Treinamento do Portal da CAPES, 

organizado em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Diretoria de Programas da CAPES, 

com 245 inscritos. O objetivo do treinamento foi divulgar o Portal de Periódicos da CAPES e qualificar 

as pessoas na utilização da ferramenta em atividades de ensino e pesquisa. Os cursos foram 

ministrados por representantes de editores internacionais, sob a supervisão de um técnico da equipe 

do Portal de Periódicos. O evento também pôde ser também assistido pela internet. 

Identifica-se como um importante registro, a participação de bibliotecário do SIBI/UFBA como 

membro da Comissão Permanente de Avaliação da UFBA (CPA/UFBA), tendo contribuído com os 

trabalhos preparatórios para vinda da Comissão do Ministério da Educação (MEC) quando da avaliação 

externa da UFBA. 

O Curso Presencial do Programa de Capacitação instaurado pela PRODEP em 2009, voltada 

para o melhor desempenho profissional do quadro funcional do SIBI/UFBA, bem como o avanço de 

sua carreira institucional, centrou dois eixos: ética do serviço público e o cuidado com o acervo (livro), 

com o atendimento, com a pesquisa, enfim com a construção e o gerenciamento do conhecimento. O 

fato de pertencer a uma instituição pública, o que o compromete com a ética do serviço público, cujo 
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significado implica em zelar pelo patrimônio de um povo, que é, ao mesmo tempo, o usuário desse 

patrimônio. Assim, como tal, deve ser bem recebido, bem servido, bem orientado. Contudo o 

elemento que de fato promove a essência do SIBI/UFBA e justificou a realização do Programa de 

Capacitação é o material que constitui seu cerne: o livro. Não se trata de qualquer ‘coisa’, de qualquer 

‘negócio’, qualquer ‘mercadoria’, sobretudo numa instituição voltada para o ensino, pesquisa e 

extensão. 

A aquisição por compra de 2.514 exemplares para compor o acervo das Bibliotecas é uma das 

ações consubstanciam o compromisso do SIBI/UFBa em aperfeiçoar as condições de ensino e 

pesquisa na Universidade, segundo distribuição equilibrada de recursos entre as diferentes áreas do 

conhecimentos nas quais as Bibliotecas atuam.  

 

Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão 

 

Com objetivo de colaborar na promoção e manutenção de atividades de extensão que 

possibilitem a articulação de conhecimentos entre universidade e sociedade, o SIBI/UFBA possibilitou, 

através de seus projetos, o incentivo ao aprofundamento do aluno para a iniciação científica, pela 

vivência no universo amplo de saberes onde estão inseridas as bibliotecas. 

O Sistema obteve êxito pela aprovação de diversos projetos de Ações Institucionais e Projetos 

de Extensão Universitária no Programa Permanecer, iniciativa de formação integrada e apoio social 

aos estudantes da UFBA. Foram conferidas 16 bolsas do Programa ao SIBI/UFBA, pela justificativa dos 

seguintes Projetos de Ações Institucionais:  

a) Projeto Biblioteca Isaias Alves: criando parcerias; b) Projeto Biblioteca Universitária: em 

busca da excelência de seus serviços à comunidade acadêmica; c) Projeto Preservação e 

disseminação da produção científica e da memória institucional da UFBA; d) Projeto Biblioteca: espaço 

sem fronteiras.  

Dois Projetos de Extensão conquistaram bolsas:  

a) Projeto Revitalização da Biblioteca Shiguemi Fujimori do Instituto de Geociências da 

Universidade Federal da Bahia; b). Projeto Dom Quixote: biblioteca andante. 

O Projeto Biblioteca: espaço sem fronteiras, alunos da graduação têm a possibilidade de 

conhecer e colaborar para cumprimento da finalidade precípua do SIBI/UFBA de organizar, manter e 

centralizar serviços técnicos e administrativos, capacitando as bibliotecas de ferramentas técnicas e de 

pessoal qualificado no atendimento ao usuário além de participar efetivamente da vida inter e extra 

universidade.  

O Projeto Dom Quixote tem por objetivo estimular a prática da leitura, pelo desenvolvimento 

de capacidades técnica, político-social e psicopedagógica de bolsistas do Programa Permanecer, 

buscando favorecer formação abrangente nas áreas da Psicopedagogia, Antropologia Social e 

Antropologia Cultural, de maneira a atuarem como formadores de leitores em bibliotecas comunitárias 

de bairros carentes da cidade do Salvador.  
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O Projeto Bibliotheca – Memorial da Saúde Brasileira manteve-se com cerca de 50% do 

acervo selecionado, higienizado e restaurado nas instalações da Biblioteca Gonçalo Muniz. O Projeto 

se insere em uma proposta maior, que objetiva restaurar e revitalizar o conjunto arquitetônico da 

antiga Faculdade de Medicina do terreiro de Jesus. Como objetivo particular, pretende-se que a 

Biblioteca volte a ter a importância que teve em meados do século XX, quando era considerada um 

dos mais compeltos centros de informação científica e cultural da área médica no País. 

Subsídio foi conferido pelo SIBI/UFBA ao Projeto Biblioteca Solidária, que atende a 

aproximadamente 25 bibliotecas comunitárias distribuídas pelos bairros da cidade do Salvador. Foram 

doados cerca de 800 volumes de obras, entre livros e periódicos, privilegiando a informação como 

instrumento para transformação social de comunidades carentes locais. 

O SIBI/UFBA mantém, através da Biblioteca da Escola de Enfermagem, o Projeto BVS 

Envelhecimento, que diz respeito à Biblioteca virtual temática com tema em idosos e envelhecimento. 

Além deste, a Biblioteca participa Projeto do Portal de Teses e Dissertações da Rede BVS 

Enfermagem, que objetiva apoiar e contribuir para o desenvolvimento das fontes de informação da 

BVS Enfermagem com as produções técnico- científicas geradas institucionalmente, e/ ou 

regionalmente, com a participação das Secretarias de Saúde, dos Centros de Pós-graduação e o INCA. 

O Centro de Estudos Baianos, um dos setores da BURMC, dá andamento ao Projeto A 

Importância das Obras Raras para a Pesquisa Institucional na UFBA, executando atividades de 

identificação, higienização, processamento técnico; inserção no Pergamum e análise bibliológica dos 

livros raros da Coleção Frederico Edelweiss, a partir de subsídio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à 

Extensão (FAPEX). 

 



 89

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A auto-avaliação se transformou num instrumento sistemático de autoconhecimento e de 

aperfeiçoamento da gestão da Universidade Federal da Bahia, tendo repercutido muito positivamente 

na tomada de consciência da necessidade de mudança, bem como na orientação de projetos de 

melhoria, tanto no relativo aos projetos pedagógicos, quanto no que se refere a infra-estrutura e 

assistência estudantil. 

No ano de 2009, a experiência do Projeto Melhor Curso potencializou esse processo de 

autoconhecimento, apresentando-se como uma alternativa metodológica de sucesso, apta a somar 

forças com as demais disponíveis para transformar a Universidade Federal da Bahia na “melhor 

universidade” e seus cursos nos “melhores cursos”. 

A avaliação do desempenho setorial, pautada na organização e gestão da universidade, por 

sua vez, demonstrou que o cumprimento das metas estabelecidas repercute positivamente para o 

desenvolvimento institucional. Atividades continuadas para a consolidação dos programas de 

acessibilidade na UFBA são contempladas nas etapas de elaboração de projetos e execução das 

intervenções físicas nas instalações da UFBA.  

Com a ampliação da planta física, execução de obras de reformas e ampliações e de 

edificações novas, atende-se as novas demandas de salas de aulas, laboratórios, salas de professores 

e outras instalações indispensáveis exigidas pelo aumento do número de vagas programadas pela 

PROGRAD. Foi dado um passo importante para o controle dos bens imóveis, quando, através de um 

exaustivo trabalho de pesquisa pode-se identificar e reorganizar os mapas dos terrenos que compõem 

os campi universitários da UFBA, além de identificar, em plantas, casos de invasões. Todas as ações 

agora apresentadas deverão continuar no próximo exercício de 2010, tendo em vista a sua amplitude 

e complexidade. 

Apesar das dificuldades, considera-se que em 2009 o alcance dos objetivos e o cumprimento 

de quase todas as metas estabelecidas pela atual gestão, deve-se ao elevado nível de integração 

entre os membros da equipe gestora da graduação, que vem atuando, internamente, de maneira 

articulada e que vem experimentando um amplo leque de relacionamento com as unidades de ensino, 

com outros setores da UFBA e com diversos órgãos externos.  

No ano de 2009 a PRPPG avançou na sua missão de consolidar a UFBA no grupo de 

universidades de nível de excelência na Pesquisa, Ensino de Pós-Graduação e na Inovação 

Tecnológica. Na Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado e Doutrado) a UFBA alcançou o expressivo 

número de 100 cursos. O sistema de Pós-Graduação stricto sensu oferece cursos cobrindo todas as 

grandes áreas do conhecimento. Atualmente dez dos 100 cursos de Pós-Graduação stricto sensu da 

UFBA estão no grupo considerado pela CAPES como padrão internacional. Concomitante com o 

crescimento da qualidade, tem sido observado um aumento substancial do número de cursos e vagas 

na pós-graduação. No que se refere a vagas de doutorado o crescimento no período 2002-2009 foi de 

quase 300%. Um feito muito importante também em 2009 foi a satisfação de 100% da demanda de 

bolsas tanto de mestrado quanto de doutorado. 
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O crescimento da pesquisa na UFBA ocorre paralelamente com o crescimento da Pós-

Graduação stricto sensu. Entre as universidades do norte e nordeste do Brasil a UFBA tem posição de 

destaque, sobretudo se associarmos a pesquisa de alta qualidade, Grupos de Pesquisa consolidados e 

o número efetivo de pesquisadores reconhecidos internacionalmente têm colaborado para o 

crescimento na área de pesquisa a capacidade de concorrer em editais altamente competitivos. Os 

recursos obtidos pela UFBA junto a FINEP no último edital de infra-estrutura a pesquisa (PRO-INFRA) 

alcançou um nível recorde. Todos os recursos solicitados à FINEP para fortalecer a infra-estrutura de 

pesquisa dos novos campi de Barreira e Vitória da Conquista, como parte do edital Novos campi, 

foram aprovados. Merece também destaque a aprovação de quatro projetos do Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia (INCT), com recursos totais da ordem de 20 milhões de reais. 

Visando melhorar os conceitos dos Programas de Pós-Graduação e a qualidade da pesquisa na 

UFBA iremos continuar trabalhando no sentido de atrair docentes que consigam aliar capacidade 

docente para o ensino, tanto de pós-graduação quanto de graduação, com qualificação e potencial 

para a pesquisa e a orientação de mestrandos e doutorandos. Fazem parte das metas também, uma 

maior internacionalização da pesquisa e da pós-graduação da UFBA e uma maior interiorização destas 

ações, criando cursos de PG nos campi do interior. 

O ano de 2009 foi marcado por resultados positivos nas Ações de Assistência ao Estudante da 

UFBA nos quesitos moradia, acompanhamento acadêmico e desenvolvimento de atividades culturais 

de natureza complementar aos processos de formação no ensino de Graduação. Destacam-se neste 

aspecto, o aumento expressivo de concessões de benefícios para Bolsa Moradia, com o acréscimo de 

129 bolsas para os campi de Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras, superando a meta prevista no 

Programa Reuni para o ano de 2012 quando foram projetadas a concessão de 378 bolsas.  

A Realização do Projeto Conviver, o apoio à realização do Encontro Nacional de Estudantes de 

Arte e o apoio à Caravana de Estudantes para América do Sul introduziram avanços nos investimentos 

em ações culturais. As reformas nas Residências Universitárias e Creche/UFBA promoveram avanços 

na qualificação do espaço físico para os usuários dos Serviços de Residência e Creche. 

O maior impasse encontrado para a PROAE diz respeito à abertura do Novo Restaurante 

Universitário. Apesar da conclusão das obras de instalação e abertura de licitação, uma ação na 

justiça impetrada por um dos concorrentes da licitação tem dificultado a abertura do novo RU. Neste 

sentido não foi possível ampliar as condições de atendimento aos usuários conforme o planejado pela 

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. 

Para o ano de 2010 espera-se a abertura do Novo Restaurante com a superação do impasse 

jurídico, promovendo assim uma ampliação efetiva na capacidade de concessão do benefício 

alimentação. Quanto aos Programas Permanentes da PROAE o principal avanço apresentado foi a 

inovação nos seus processos de gestão. Tal avanço deve-se à renovação dos recursos humanos da 

PROAE com a contratação de novos servidores no ano de 2008 e à construção de parcerias internas 

com o Centro de Processamento de Dados, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento de Pessoas da UFBA.  
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A tentação da fragmentação é um dos maiores desafios da avaliação de uma instituição 

complexa e diversa como a UFBA. A globalidade proposta tem um sentido heurístico e deve permitir 

uma visão ampla e profunda de toda instituição universitária e superar as falsas dicotomias entre 

ensino x aprendizagem, formação x informação. O sentido da globalidade é importante para abarcar a 

multidimensionalidade da realidade, enfrentar as complexidades e resistir aos maniqueísmos 

ideológicos ou às mutilações tecnocráticas que percebem apenas as realidades arbitrariamente 

fragmentadas e exclusivamente quantificadas. 

A avaliação será realizada gradualmente por dimensões, das mais simples para as mais 

complexas. Esta estratégia é uma resposta à escassez de recursos humanos (em número, em 

capacitação e com tempo disponível) e também servirá para a aquisição e transferência de 

experiências, para as avaliações das dimensões subseqüentes. É oportuno salientar que a 

gradualidade não implica, necessariamente, na realização de uma única dimensão por vez. O critério 

de partir da dimensão mais simples para a mais complexa poderá também ser relevado por demandas 

imediatas e emergenciais da instituição em auto-avaliar-se. À medida que os relatórios parciais forem 

sendo concluídos, a comunidade acadêmica e a sociedade vão tomando conhecimento e definindo as 

intervenções necessárias para que a avaliação cumpra a sua função social, qual seja, a de constituir-

se em um processo constante de auto-conhecimento, de reconstrução institucional e de mediação 

com a realidade social. 

 

 

 


