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APRESENTAÇÃO 

O objet ivo deste relatório é tornar público os resultados da autoavaliação  

inst itucional da Universidade Federal da Bahia - UFBA. Nele,  compart ilhamos 

dados e descr ição de ações avaliat ivas empreendidas no per íodo de 2016/2017 

na Universidade, de acordo com as diret rizes do Sistema Nacional   de 

Avaliação da Educação Super ior –  SINAES, Lei 10.861 de 14 de abr il de 2004.  

Os processos de avaliação inst itucional são realizados ao longo de cada ano e 

explicit ados em formato de relatório anualmente.   

Este relatório de avaliação inst itucional de 2017 está sendo elaborado 

sob a vigência do Plano de Desenvo lvimento Inst itucional- PDI da 

Universidade de 2012 a 2016. A vigência do refer ido PDI fo i estendida, até 

dezembro de 2017, quando fina lizou o processo de elaboração do novo PDI 

2018-2022.  

Os resultados apresentados neste relatório referem-se,  portanto,  às metas 

e objet ivos inst itucionais constantes no PDI 2012 -2016(2017).  Além dos dados 

co letados diretamente do Sistema de Avaliação da UFBA –  SIAV, foram 

ut ilizados também dados oriundos dos relatórios de gestão das Unidades 

Universitár ias e do relatório de gestão da UFBA.  

Além desta int rodução, que caracter iza e contextualiza a Universidade, o  

relatório conta com mais quatro tópicos: a metodologia ,  em que se descreve os 

processos e procedimentos autoavaliat ivo s na UFBA; desenvolvimento ,  em que 

se apresenta as at ividades realizadas em 2016/2017, organizadas por eixos,  em 

atendimento à Nota Técnica nº 14/2014 ; análise ,  em que são discut idos os 

resultados obt idos a part ir  dos indicadores de desempenho delineados para a 

Universidade e,  finalmente,  as considerações finais .    

 

Comissão Própria de Avaliação. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CÓDIGO e-MEC: 578 

CARACTERIZAÇÃO: Instituição Pública Federal – Universidade 

ESTADO: Bahia 

MUNICÍPIO: Salvador 

 

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), com seus 72 (setenta e dois) anos de 

existência, possui atualmente 104 (cento e quatro) cursos de Graduação (presencial e EAD) e 

132 (cento e trinta e dois) cursos de Pós-Graduação. Parte desses cursos são advindos do 

período em que havia no Estado da Bahia apenas unidades de ensino isoladas, outros cursos 

foram implantados paulatinamente entre as décadas de 1960 e 1980 e, os mais recentes, 

aproveitaram a expansão proporcionada pelo Programa de Reestruturação das Universidades 

Federais - REUNI. Seguindo o mesmo ritmo, a Universidade foi ampliando a oferta de vagas 

em seus cursos, observando as demandas sociais. Esses cursos atualmente são ofertados nos 

três campi da cidade de Salvador - Campus de Ondina/Federação, Campus do Canela e Campus 

de São Lázaro - e no Campus Anísio Teixeira, na cidade de Vitória da Conquista-Ba.   

A comunidade acadêmica é composta por mais de quarenta e nove mil pessoas, sendo 

41.076 estudantes, 2.698 professores e 3.126 servidores técnicos-administrativos efetivos, sem 

contar os trabalhadores terceirizados, vinculados às empresas prestadoras de serviços, conforme 

apresentado no quadro abaixo. 
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Quadro 1-  Quantidade de Cursos, Professores, Alunos e Servidores Técnico-administrativos da UFBA, 

entre os anos de 2015 e 2017. 
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2015 99* 125 2.275 394 33.177 5.317 3.225 

2016 99* 129 2.337 176 33.798 5.379 3.195 

2017 105 129 2.416 269 35.211 5.865 3.126 

Fonte 1- Relatórios de Avaliação Institucional da UFBA de 2015 e 2016 e Relatórios de Gestão da PROGRAD E 
PRODEP 2017.  

*Os anos de 2015 e 2016 estão sem o número de cursos EaD. 
 

Existem na Universidade atualmente 100 (cem) cursos de graduação presenciais, com 

102 (cento e duas) ofertas de ingresso (os cursos de Comunicação Social e Artes Cênicas têm 

duas habilitações com ingresso próprio). Vale destacar que alguns cursos são oferecidos no 

turno noturno, atingindo um público de trabalhadores que ficariam impedidos de estudar nos 

turnos matutino e vespertino. 

Em 2015 foi criado na UFBA o primeiro curso de Graduação a distância, a Licenciatura 

em Matemática. Atualmente a Universidade conta com 4 (quatro) cursos de Graduação a 

distância: Bacharelado em Ciências Contábeis, Licenciatura em Dança, Tecnologia em 

Segurança Pública e Licenciatura em Matemática. Já temos aprovado mais um curso, o de 

Licenciatura em Pedagogia, a se iniciar em 2018. Em relação aos cursos de Pós-Graduação, 

houve um crescimento de 125 em 2015 para 132 em 2017, um aumento de mais de 5% na oferta.  

O total de estudantes matriculados (Graduação e Pós-Graduação), aumentou de 38.484 

em 2015, para 41.076 em 2017, representando um crescimento de aproximadamente 7% no 

período. A expansão em número de cursos e, consequentemente de alunos, não ocorreu na 

mesma proporção que o número de professores e, menos ainda, que o número de trabalhadores 

técnico-administrativos, que diminuiu no período. O número de desligamentos de trabalhadores 

técnico-administrativos, seja por aposentadoria, morte, ou mesmo por demissão voluntária, não 

foi reposto. Em 2017 foi realizado concurso público, sob o edital de Nº 02/2016, para o 

preenchimento de parte das vagas. 
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1.2 - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

A Comissão Própria de Avaliação tem parte de sua composição renovada a cada 2 (dois) 

anos. Para a realização do seu trabalho, a CPA reúne-se periodicamente e conta com o apoio da 

Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional para a execução dos processos 

avaliativos da Universidade. Além disso, a CPA busca parcerias com os Coordenadores de 

Colegiado dos Cursos de Graduação e, mais recentemente, com os NDE de cada curso, visando 

o trabalho conjunto de avaliação dos cursos. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para a realização da avaliação institucional na UFBA parte-se de 3 (três) diferentes 

procedimentos metodológicos: análise documental, instrumento de avaliação docente e 

composição de indicadores de avaliação institucional, que serão descritos mais detalhadamente 

a segui:  

 

2.1 ANÁLISE DOCUMENTAL 

A Comissão Própria de Avaliação adota como um de seus procedimentos metodológicos 

a consulta de dados institucionais nos relatórios anuais de gestão das Unidades Universitárias, 

Pró-Reitorias, Superintendências e dos Sistemas Universitários. Esses dados também são 

utilizados para levantamento de informações necessárias aos indicadores de desempenho 

institucional e também adotados pera os indicadores utilizados pelo Tribunal de Contas da 

União - TCU e INEP. Como fonte secundária, utiliza-se também os dados de relatórios de 

avaliação externa de reconhecimento de cursos de Graduação da Universidade, tendo em vista 

que neles são disponibilizadas informações relevantes sobre a infraestrutura das Unidades 

Universitárias, sobre o corpo docente e tutorial e organização didática dos referidos cursos.  
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2.2 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

A avaliação docente é realizada pelos estudantes a cada final de semestre na 

Universidade. Para acompanhar o número de componentes curriculares oferecidos a cada 

semestre com os respectivos docentes, a CPA utiliza o Sistema de Avaliação Docente (SIAV), 

para a coleta e análise dos dados e avaliação do desempenho.  

O SIAV fica disponível para os estudantes da Universidade no endereço eletrônico 

www.siav.ufba.br e num período que compreende 30 dias antes do final do semestre e 15 dias 

pós início do semestre seguinte. O período abrange o momento da matrícula, cujo fluxo de 

acesso dos estudantes aos sistemas da Universidade é maior.  

O instrumento de avaliação docente é disponibilizado para todos os estudantes que 

cursaram qualquer dos componentes curriculares de seus cursos de Graduação e Pós-

Graduação, caracterizando assim uma pesquisa de cunho censitário, embora voluntária, e 

semestral. O SIAV disponibiliza de forma automática relatório do processo avaliativo, 

conforme níveis de permissão: os docentes avaliados, têm acesso aos resultados das avaliações 

de todas as turmas de todos os componentes curriculares que ministrou no período avaliado; os 

chefes de departamentos, têm acesso aos resultados de todos os professores vinculados ao seu 

departamento; os diretores, têm acesso aos resultados de todos os professores vinculados às 

suas respectivas Unidades Universitárias; os Pró-reitores de Graduação e Pós-graduação, 

Superintendente de Avaliação e desenvolvimento Institucional, Presidente da CPA e Reitor têm 

acesso aos resultados de todos os professores da Universidade.  

Esse relatório automático, em formato PDF, sintetiza as informações do grupo de 

estudantes que avaliou o professor, preservando a identidade dos respondentes.  

 

 

2.3 INDICADORES DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Como parte das ações para avaliação das dez dimensões do SINAES foram 

desenvolvidos pela Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional, e 

aprovados pela CPA, os indicadores de desempenho da Universidade. Com base na proposta 

http://www.siav.ufba.br/
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de Schwartzman (1994), foram elaborados 22 (vinte e dois) indicadores, divididos em 3 (três) 

categorias: indicadores simples, indicadores gerais e indicadores de desempenho.  

Os indicadores simples são aqueles relacionados à capacidade, tamanho e complexidade 

da Universidade Federal da Bahia. A partir deles consegue-se ter uma visão abrangente de nossa 

IES, seu funcionamento, assim como seus desafios e estratégias de gestão. 

Os indicadores de desempenho são aqueles que retratam a eficácia e eficiência dos 

processos da UFBA. A partir de um padrão de eficiência e eficácia pré-estabelecidos esses 

complexos indicadores têm por função retratar e avaliar a atual organização da Universidade. 

Possivelmente, esses são os indicadores mais difíceis de obtenção de dados na Universidade 

por dependerem de uma compreensão alargada dos conceitos de eficiência e eficácia e a 

maneira de mensurá-los varia de acordo com as atividades desenvolvidas pelas diferentes 

unidades da UFBA.   

Os indicadores gerais são aqueles que levam em consideração a opinião da comunidade 

e entidades externas à Universidade, a partir das pesquisas da Imagem Institucional. Compara-

se os resultados obtidos em 2017 com os de anos anteriores para mensurar e estimar as metas 

do Plano de Desenvolvimento Institucional.  Seus dados também nos permitem comparar os 

cursos da Universidade aos de outras IES semelhantes à nossa e comparar os cursos entre si. 

Outra importante fonte de dados desses indicadores são os estudos realizados nos mestrados em 

quatro dos programas de Pós-Graduação da Universidade: Programa Estudos Interdisciplinares 

Sobre a Universidade (IHAC), Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA), 

Mestrado Profissional em Educação (MPED) e o Programa de Pós-Graduação em Economia 

(PPGE). Os resultados dos estudos realizados nesses programas trazem aspectos importantes 

sobre nossa IES que precisam ser utilizados para produzirem impacto necessário na gestão 

universitária. 

O conjunto de dados agregados desses três procedimentos metodológicos compõem a 

atual estratégia de autoavaliação adota pela CPA da UFBA. Parte-se de dados institucionais 

(relatórios de gestão), percepções dos estudantes sobre o desempenho de seus professores 

(SIAV), estudos realizados por servidores técnico-administrativos e demais estudantes de Pós-

Graduação (dissertações de mestrado sobre a Universidade), os 22 indicadores de desempenho 

da IES e a visão da comunidade externa à Universidade para a composição dessa estratégia 
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avaliativa. Ela nos permite ter uma visão de como a Universidade atende ao disposto nas dez 

dimensões do SINAES, como também ter um retrato dos resultados de nossa Universidade que 

configurem sua trajetória. 

Ainda temos como desafios a incorporação nessa estratégia da possibilidade de 

autoavaliação dos professores e a avaliação específica de cursos de Graduação e Pós-Graduação 

e maior envolvimento dos trabalhadores técnico-administrativos. Esses desafios mostram, por 

um lado, a complexidade que do processo de avaliação de uma instituição de ensino superior e, 

por outro, a necessidade de obtenção e triangulação de dados confiáveis e que representem as 

percepções da comunidade interna e externa sobre o trabalho da Universidade. A CPA, ciente 

desses desafios, entende que não é apenas uma questão de conhecimento sobre a necessidade 

de ampliação de seu processo de avaliação. Faz-se também necessário que os meios para a 

operacionalização desse processo de avaliação sejam mais eficientes e efetivos. 

 

 

3. ATIVIDADES REALIZADAS, AGRUPADAS NOS EIXOS E 

DIMENSÕES E ANÁLISE A PARTIR DOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO 

 

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

    

As dez dimensões de avaliação propostas pelo SINAES fazem parte do processo de 

autoavaliação da UFBA. Foi incluída mais uma dimensão, com o objetivo de incorporar os 

Sistemas Universitários, de Saúde, Museus, Editoração e Bibliotecas na autoavaliação. 

Delineia-se a seguir o conjunto de ações estabelecidas, assim como as indicações de 

estratégias elencadas para a orientação do processo de autoavaliação: 

 

1. Desenvolvimento de um novo sistema de avaliação institucional 
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 Os problemas decorrentes do crescimento da Universidade e da incapacidade do seu 

sistema de gerenciamento acadêmico responder às novas demandas institucionais, foi apontado 

pela CPA desde 2015. A solução para este problema foi a adoção de um novo sistema de 

gerenciamento acadêmico o SIGA-A.  Desde então, a implantação do novo sistema tem 

avançado gradualmente e, neste momento, vários módulos já estão em operação. No entanto, 

devido ao grande número de dados, o módulo de gerenciamento acadêmico da graduação não 

completou a migração dos dados. Por isso, o módulo de avaliação institucional não entrou em 

operação ainda. 

 

2. Avaliação dos cursos de graduação 

 Em busca de soluções para contornar o tempo de espera do novo módulo de avaliação, 

a CPA defendeu a diversificação das formas de avaliação de modo a aproveitar a capacidade 

operacional do SIAV, com todas as suas limitações. Assim, a SUPAD empreendeu esforços, 

juntamente com as Coordenações dos cursos, para avaliação dos cursos de graduação, através 

do SIAV e, complementarmente, utilizando-se outra plataforma de pesquisa para realização de 

uma avaliação que chamamos de ‘avaliação diagnóstica dos cursos’. 

 

a) Avaliação Diagnóstica dos Cursos de Graduação 

Para realização da avaliação diagnóstica dos cursos, em 2016 a SUPAD adaptou o instrumento 

de avaliação de cursos de graduação utilizado pelo INEP nas avaliações externas. O instrumento 

foi disponibilizado através de uma plataforma de pesquisa, de modo que os coordenadores de 

cursos e/ou o NDE puderam responder o questionário ‘online’. Os resultados foram analisados 

pela SUPAD, que os apresentou em forma de relatório para cada curso participante, indicando 

os seus pontos fortes e fracos. Este diagnóstico dos cursos, permitiria aos coordenadores e 

demais gestores acadêmicos adotarem as providências necessárias para correções ajustes e 

melhoramentos que julgassem necessários para aumentar a qualidade dos seus cursos. Cerca de 

30% dos cursos de graduação da Universidade aderiram a este processo e os resultados globais 

foram apresentados, também em forma de relatório, à Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD. 

 

3. Acompanhamento das avaliações externas 
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Outra ação importante, é o acompanhamento das avaliações externas, realizado em 

conjunto CPA, SUPAD, Núcleo de Avaliação da PROGRAD e a Procuradora Institucional - PI 

da UFBA. O acompanhamento tem por objetivo apoiar os coordenadores dos cursos que 

passarão por avaliação externa in loco.  É um momento importante porque proporciona além 

da reflexão da comunidade acadêmica sobre o funcionamento dos cursos, a possibilidade de 

organização normativa desses cursos: a atualização dos projetos pedagógicos, das ementas e 

planos de ensino, das normas e regimentos de estágio e demais setores implicados na formação 

dos alunos. A SUPAD tem disponibilizado documento, especificando os procedimentos 

necessários para a organização dos dados, preparação dos documentos etc. 

 

4. Acompanhamento dos cursos com baixo rendimento 

Esta ação teve inicialmente o objetivo de acompanhar os procedimentos propostos pelos 

cursos com conceitos CPC abaixo de 3 para melhoria da qualidade. Certamente isto contribui 

positivamente para o aumento médio do escore dos cursos de graduação da UFBA, pois a média 

dos conceitos dos nossos cursos atualmente está próximo de 4. No entanto esta ação se estendeu 

para todos os cursos, independentemente do conceito obtido. Consiste na discussão, junto com 

os gestores acadêmicos, dos relatórios de avaliação externa, refletindo sobre os dados ali 

apresentados e da análise feita pelos avaliadores externos. Embora a CPA incentive fortemente 

esta ação e a SUPAD se coloque à disposição, para a sua realização a iniciativa parte da 

coordenação do curso ou do seu NDE. 

 

5. Divulgação dos resultados da avaliação institucional 

Todos os anos a CPA, juntamente com a SUPAD, realizam um seminário de avaliação 

institucional, com o objetivo de discutir a política de avaliação da Universidade e divulgação 

dos resultados semestrais e anuais. Além dessa forma de divulgação, os resultados das 

avaliações realizadas na Universidade são disponibilizados na homepage da CPA, com acesso 

livre tanto ao público interno quanto ao externo à UFBA. 

 

6. Construção de indicadores de avaliação de desempenho da Universidade 
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Em 2015 teve início a iniciativa de elaboração de indicadores de avaliação de 

desempenho da UFBA. Na época, juntamente com as Pró-Reitorias da Universidade foram 

elaborados 20 indicadores. Em 2016 conseguiu-se elaborar mais 2, totalizando 22 indicadores 

de desempenho e que passaram a compor a avaliação institucional e seus resultados 

apresentados neste documento. Em 2017 está ação está sendo mantida e seu sucesso no 

diagnóstico do desempenho da Universidade indica que será continuada.  

 

7. Institucionalização da avaliação institucional 

A promoção de ações que incentive a gestão universitária a reconhecer a importância e 

utilidade dos dados da avaliação institucional é constante. De modo que, a cada ano os gestores 

das diversas áreas da Universidade são consultados sobre a criação de indicadores que sejam 

úteis ao seu trabalho nos diversos contextos da Universidade.  

 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

A Universidade Federal da Bahia, considerando o seu caráter público e a sua grande 

diversidade interna, tem a missão de produzir e disseminar ciência, tecnologia, arte e cultura, 

base para a formação sólida de profissionais, docentes e pesquisadores que atuem dentro de 

elevados padrões de desempenho técnico e ético e sejam cidadãos comprometidos com a 

democracia e a promoção da justiça social. 

 Tem como principais valores a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

busca da excelência nas suas atividades fins; respeito à  diversidade e  combate a  todas as 

formas de intolerância e discriminação; abertura e rigor intelectual, criatividade e busca de 

inovações; valorização das pessoas, diálogo, transparência e estímulo à cooperação; respeito 

à história e tradição e abertura para a contemporaneidade; rigor ético em suas decisões e ações; 

busca da equidade no acesso e permanência na universidade; pluralismo de ideias, promoção 
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de valores democráticos e de cidadania; compromisso com a transformação social, caráter 

público, gratuito e autônomo da universidade; sustentabilidade e responsabilidade ambiental. 

 O PDI 2012 – 2016 da Universidade organizou-se a partir de diretrizes estratégicas para 

duas grandes eixos: macropolíticas institucionais, da área fim – ensino, pesquisa e extensão 

– e da área meio. Os resultados já discutidos em relatórios anteriores, são aqui relembrados 

sinteticamente. 

Em relação às macropolíticas institucionais, os avanços na consolidação da expansão 

e interiorização da Universidade, no município de Cruz das Almas-BA desmembrou-se a Escola 

de Agronomia da UFBA para criação da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB); no 

município de Barreiras-BA desmembrou-se o Campus Edgard Santos e criou-se a Universidade 

Federal do Oeste da Bahia (UFOB); no município de Vitória da Conquista-BA manteve-se  o 

funcionamento do Campus Anísio Teixeira e agora, no município de Camaçari-BA, segue a 

implantação dos primeiros cursos do Campus Carlos Marighela. Além disso, a UFBA apoiou a 

criação da Universidade do Sul da Bahia, no município de Itabuna-BA, em fase de 

consolidação. 

 A manutenção das políticas de ações afirmativas, garantindo a oferta de serviços 

considerados fundamentais para a permanência de estudantes e, mais recentemente, a ampliação 

das políticas afirmativas para a pós-graduação; a mobilidade acadêmica e a internacionalização 

foram alavancadas com a criação de condições na Universidade para que mais de mil estudantes 

do corpo discente da Universidade participasse do “Ciência sem Fronteiras”. Avanços também 

foram consideráveis na questão da acessibilidade de portadores de necessidades especiais com 

a criação do Plano de Acessibilidade da UFBA.  

Em relação às macropolíticas para a área fim, pode-se destacar a expansão quantitativa (com as 

políticas de interiorização, de democratização do acesso e da ampliação de vagas) e expansão 

qualitativa na Graduação (com elevação dos conceitos dos cursos de Graduação, 

CPC/ENADE), e do mesmo modo, na Pós-Graduação (conceitos atribuídos pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES). Destacam-se as ações 

empreendidas pela Superintendência de Tecnologia da Informação – STI – na elaboração de 

um plano de implantação efetiva e desenvolvimento da governança de TI na UFBA e as ações 

desempenhadas pela Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura – SUMAI – no 
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cuidado da infraestrutura da Universidade e dos programas de eficiência energética, coleta 

seletiva e uso racional da água. Resultados positivos foram também alcançados pela Editora da 

Universidade (EDUFBA), assim como as ações de avaliação e desenvolvimento promovidas 

pela Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional (SUPAD) e avanços na 

política de pessoal da Universidade da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas 

(PRODEP), sobretudo na capacitação. 

 Em meados de 2016, a universidade se preparou para iniciar as discussões para 

elaboração de um novo PDI. Partiu-se da premissa que deveria ser um documento mais claro 

em relação às metas institucionais, mais afinado com a gestão e que refletisse o sentimento da 

comunidade universitária. Em julho de 2016 a UFBA promoveu um congresso, o Congresso 

UFBA 70 anos, com o tema “Você faz parte desse movimento”. O Congresso pretendeu 

celebrar o aniversário da Universidade fazendo um balanço das suas atividades ao longo dos 70 

anos de existência e, ao mesmo tempo, mobilizar a comunidade em torno dos principais temas 

e desafios futuros da UFBA. Os insumos deste evento serviram de base para as discussões 

norteadoras do novo PDI. O processo se estendeu até o final de 2016 e o nível de envolvimento 

da comunidade motivou um segundo congresso já em 2017. Após o período de elaboração de 

uma minuta, o documento foi submetido à apreciação da comunidade e, finalmente, aprovado 

pelo Conselho Universitário em dezembro de 2017. 

 Com vigência 2018 – 2022, o novo PDI é um documento orgânico, com metas 

claramente estabelecidas e bem articuladas com a gestão da Universidade, o que exigirá uma 

redefinição dos procedimentos de avaliação atuais. Neste momento, a CPA e SUPAD elaboram 

um painel de acompanhamento de metas, que permitirá a supervisão das principais atividades 

da Universidade ao longo do ano.  

 

A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A contribuição da UFBA para o desenvolvimento social, econômico, científico e 

cultural do Estado, pode ser destacada em algumas ações mais importantes pelo seu alcance. A 

expansão do ensino para o interior do Estado abriu caminho para inclusão de inúmeros jovens 

residentes em cidades distantes da Capital e diminuindo o custo de famílias que mantinham 

seus filhos em pensionatos para possibilitar o curso universitário. Ainda assim, a UFBA 
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mantém as residências universitárias e, através das políticas afirmativas, minimiza as 

dificuldades dos estudantes de outras regiões do Estado, possam se manter na Universidade. 

Portanto, possibilitar que comunidades rurais tenham acesso ao ensino superior, minimizando 

a distância entre a capital e as demais regiões do Estado, no que diz respeito ao desenvolvimento 

social, econômico e cultural. A capacitação de professores e qualificação de profissionais de 

diferentes áreas também foi impulsionada no Estado pela criação da Superintendência de 

Educação a Distância (SEAD) da Universidade que, dentre suas ações, promove a oferta de 

cursos na modalidade a Distância e amplia o alcance das populações do Estado residentes em 

municípios mais distantes da capital. A SEAD se expandiu fortemente entre os anos de 2016 e 

2017. 

Ainda em relação ao desenvolvimento científico, cultural e artístico, inclusive a defesa 

do patrimônio, vale destacar atividades, como o Café Científico e o Café Científico UFBA, com 

transmissão ao vivo pela TV UFBA. 

Outra importante iniciativa é o seminário, que anual reúne estudantes, professores, 

pesquisadores e a comunidade externa para discutir resultados de pesquisa e extensão da UFBA, 

com apresentações de trabalhos dos estudantes bolsista dos Programas PIBIC, PIBIEX, ACCS 

e ProExt-MEC. No ano de 2017 o SEMENTE tornou-se oficialmente Congresso de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, constituindo-se num espaço para reflexão aprofundada sobre a 

Universidade. Além da apresentação dos trabalhos já mencionados o Congresso passou a incluir 

também trabalhos de estudantes bolsistas de outros 13 programas: PIBIC-AF, PIBIT, PIBExA, 

PIBIARTES, PAEXDoc, PAEXTec, Projetos Especiais/PROEXT, Monitoria, PIBID, 

Permanecer, PET, NUPEL e PROFICI. 

O Programa Intercâmbio Estudantil em Extensão e Cultura fomenta a criação de uma 

rede de interação entre integrantes da comunidade universitária desses Campi, proporcionando 

aos estudantes e docentes dos campi de Salvador e de Vitória da Conquista da UFBA, a 

oportunidade para conhecer e vivenciar novas situações acadêmicas e culturais. 

O projeto Cinemas em Rede, com o apoio da Superintendência de Tecnologia da 

Informação (STI) da UFBA e do Grupo SALADEARTE, voltado para compartilhamento de 

conteúdo, mostras e ciclos em tempo real entre estes pontos de cinema de diferentes partes do 

país (Cinemateca Brasileira, em São Paulo; UFRGS - Cinema Universitário Sala Redenção; 
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USP - CINUSP e Escola de Comunicação e Artes – ECA, além das recém incorporadas 

instituições de ensino: UFES, UFPB, UFG, UFMG, UFRJ e UFPEL). 

A Orquestra Sinfônica da UFBA, com o Projeto ‘Concertos Populares da Orquestra 

Sinfônica da UFBA’, com apresentações na Capital e interior do Estado, encontra-se no seu 3º 

ano de execução. Também realiza regularmente apresentações gratuitas abertas ao público, 

assim como o Madrigal da UFBA, a Companhia de Teatro e Grupos de Dança são produções 

culturais que contribuem para elevar o nível cultural e artístico da cidade de Salvador.  

 

EIXO 3 –  POLÍTICAS ACADÊMICAS 

  

POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 

 

Ensino de graduação 

No triênio 2015-2017 a UFBA apresentou uma média de mais de 200 mil candidatos 

inscritos para as vagas que ofereceu em seus cursos de graduação. O quadro a seguir apresenta 

o número de candidatos, de vagas oferecidas e a relação entre candidato/vaga em cada ano do 

triênio, por turno. 

 

Quadro 2- Relação de candidatos aos cursos de Graduação da UFBA entre 2015-2017. 

Ano 
Candidatos inscritos Vagas oferecidas Candidatos/Vaga 

Diurno Noturno Diurno Noturno Diurno Noturno 

2015 109.365 49.478 5.056 2.370 21,6 20,9 

2016 178.165 65.177 5.056 2.370 35,2 27,5 

2017 163.947 52.901 5.101 2.320 32,1 22,8 

Fonte 2- UFBA em números 2015, 2016 e 2017. 

 

Atualmente a UFBA conta 90 Cursos de Progressão Linear, 8 Bacharelados 

Interdisciplinares, 2 Superiores de Tecnologia e 4 Graduações a Distância, totalizando 104 

cursos de graduação, com 35.211 alunos matriculados, conforme discriminados no quadro 3. 
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Quadro 3- Cursos da UFBA, estudantes matriculados na graduação, separados por turno e modalidade. 

Ano 

Cursos Matriculados-média* Concluintes* 

Diurn

o 

Noturn

o 

Ea

D 
Σ 

Diurn

o 

Noturn

o 

Ea

D 
Σ 

Diurn

o 

Noturn

o 

Ea

D 
Σ 

2015 68 31 1 
10

0 
24.059 9.118 - 

33.17

7 
2.653 629 - 

3.28

2 

2016 

Tota

l 

68 31 3 
10

2 
24.150 9.654 - 

33.80

4 
2.347 652 - 

2.99

9 

2017 

Tota

l 

69 31 4 
10

4 
24.358 10.023 840 

35.21

1 
2.754 881 - 

3.63

5 

Fonte 3- UFBA em números 2015, 2016 e 2017. 

*Os números de matriculados e concluintes de 2015 e 2016 estão sem os dos cursos EaD. 

 

 

A avaliação dos Cursos de Graduação da UFBA 

Para a avaliação dos cursos de graduação são considerados os resultados das avaliações 

externas, dos resultados do ENADE, pela avaliação do docente feita pelo discente e, também, 

através dos indicadores de desempenho próprios, desenvolvidos pela SUPAD. 

Delineamos a seguir, na tabela 1, os resultados disponibilizados de 2014 a 2016 do 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) dos cursos de Graduação da UFBA, últimos resultados 

disponibilizados pelo INEP.  

  

Tabela 1. Conceito Preliminar dos Cursos da UFBA 2012 – 2015. 

 

ANO 

 

Total de cursos 

avaliados 

Número de cursos com 

CPC < 3 

Números de cursos com 

CPC = ou > 3 

N % N % 

2014* 37 2 5,4 32 86,5 

2015 12 0 0 9** 75% 

2016 10 0 0 10 100% 
Fonte: INEP 

*No ano de 2014 dois cursos receberam dois conceitos CPC– os Cursos de Ciências Biológicas 

(BACH) e História (LINC). Eles estão sendo contabilizados com dupla entrada. 

** Três cursos avaliados seguiam sem reconhecimento do MEC até 31/12/2015 e não tiveram 

seu CPC divulgado. 
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É possível observar no gráfico abaixo a evolução do CPC dos cursos no período: 

Gráfico 1- Evolução do CPC dos Cursos de Graduação da UFBA, 2014-2016. 

 
Fonte 4- INEP. 
 

 

No triênio 2014-2016 a UFBA reduziu para zero o número de cursos de Graduação com 

CPC menor que 3. Em 2016 apenas 3 dos cursos apresentaram CPC igual a 3, 1 sem conceito 

e os outros 6 com CPC igual a 4. Em relação ao Índice Geral de Cursos – IGC, a UFBA obteve 

conceito 4 (quatro), que permanece inalterado. 

Os conceitos obtidos através do ENADE de todos os cursos de graduação da UFBA 

entre os anos de 2006 e 2016 estão apresentados no quadro 2. 

 

Quadro 4 - Conceitos ENADE dos Cursos de Graduação da UFBA, 2006 – 2016. 

CURSOS 
ENADE 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DESING 4      4   4  

MUSICA 4   5   3     

ARQUIVOLOGIA 3   5   5     

JORNALISMO 3   5   5   5  

DIREITO 5  S/C 4   3   4  

ADMINISTRAÇÃO 4   4   4   5  

CIENCIAS CONTÁBEIS 4   4   3   4  

CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS 

4   4   3   3  

SECRETARIADO EXEC. 5   3   3   3  

PSICOLOGIA 3   3   4   4  

BIBLIOTECONOMIA 2   3   3     
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TEATRO 3   2   2     

ESTATÍSTICA /   1   1     

EDITORAÇÃO 4   1   /     

FISIOTERAPIA  /   S/C   S/C   4 

ZOOTECNIA  /   S/C   4   4 

SERVIÇO SOCIAL  /   S/C   3   4 

ODONTOLOGIA  4   3   5   4 

FARMÁCIA  3   3   4   5 

FONOAUDIOLOGIA  3   4   1   4 

MEDICINA 

VETERINARIA 

 3   4   3   4 

ENFERMAGEM  2   1   4   4 e S/C 

MEDICINA  2   4   3   4 

NUTRIÇÃO  2   4   3   4 

EDUCAÇÃO FÍSICA  1    1      

ARQUIT. E 

URBANISMO 

  3   4   3   

ARTES VISUAIS (LINC)   /   4   3   

BIOLOGIA (LINC)      4   4   

BIOLOGIA (BACH)   5   4   1 e 3   

CIÊNCIAS SOCIAIS 

(LINC) 

     3   4   

CÍÊNCIAS SOCIAIS 

(BACH) 

  2   3 (B)   5   

CIÊNCIA DA COMP.   4   4   5   

ELETROTÉCNICA   4   4      

ENG. (Grupo I) CIVIL   3   4   3   

ENG. (Grupo II) 

ELETRICA 

     4   3   

ENG. (G./ III) 

MECANICA 

  2   4   4   

ENG. (G./VII) 

PETROLEO 

  /   4   *   

ENG. MINAS   1   4   *   

ENG. (G./IV) QUÍM. E 

INDUST. 

   

4 

   

4 

   

4 

  

ENG. SANITÁRIA   5   /   *   

FILOSOFIA (LINC)   4   4   5   

FÍSICA (BACH)      2   4   

FÍSICA (LINC)   3   2   3   

GEOGRAFIA (LINC)      3   5   

GEOGRAFIA (BACH)   4   3   4   

HISTÓRIA (LINC)   3   3   3 e4   

LETRAS (LINC)   4   4   4   

MATEMATICA (LINC)      4   3   

MATEMATICA (BACH)   4   3   3   

PEDAGOGIA (LINC)   4   3   4   

QUÍMICA (LINC)      2   4   

QUÍMICA(BACH)   3   1   2   

Fonte 5- INEP. 

 

 

Realizamos a cada semestre a avaliação dos docentes pelos discentes. Ela tem caráter 

censitário e disponibilizada aos estudantes, via Sistema de Avaliação – SIAV– com 

aproximadamente 15 dias antes do término do semestre e permanece ativa até 15 dias após o 

período de matrículas. Todos os alunos são convidados a responder um questionário composto 

de quatro questões: 
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a) Competência técnica (habilidade em desenvolver as aulas e demonstrar o domínio dos 

conteúdos da disciplina); b) Competência técnica (habilidade em desenvolver as aulas e 

demonstrar o domínio dos conteúdos da disciplina); c) Competência didática (capacidade de 

transmitir conteúdos e organizar as atividades em sala de aula); e d) Compromisso (atenção aos 

alunos e disposição para cumprir o planejamento apresentado no início do semestre). 

Há também outras duas questões que versam sobre a dedicação do estudante a cada disciplina 

em que foi matriculado. São elas a) Comprometimento com a sua formação como aluno 

(Dedicação que você como aluno dispensou a esta disciplina) e b) Participação nas atividades 

propostas (a sua participação nas atividades propostas pelo professor nesta disciplina). 

Cada dimensão é definida operacionalmente e os alunos são convidados a avaliar o desempenho 

do docente em cada componente curricular cursado. Abaixo, delineamos um quadro 

comparativo entre o total de estudantes participantes e professores avaliados. 

 

Quadro 5- Total de participantes nas avaliações do docente pelo discente - UFBA. 

                       Ano 

          Total 

2015 2016 2017 

2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2* 

Total de estudantes 

participantes 
19.332 22.734 24.469 22.612 25.958 18.142 

Nº de professores avaliados 2.226 2.246 2.230 2.262 2.315 2.312 

Fonte 6- SIAV/UFBA. 

*Avaliação docente ainda em processo de finalização até o dia 10/04/18. Esses dados, portanto, não são globais. 

 

A partir de 2015 a SUPAD passou a elaborar gráficos com os dados consolidados de 

cada semestre do processo avaliativo e encaminhá-los aos Diretores de Cursos de Graduação 

com o pedido para que procedessem, juntamente com os Coordenadores de Cursos, Chefes de 

Departamento e NDE, com a devida análise dos dados, retificações e posterior divulgação para 

a comunidade de sua Unidade Universitária. Essa ação foi continuada em 2016 e 2017 e tem 

propiciado boa interlocução com os cursos, assim como melhor divulgação de sua avaliação. 
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Quanto aos indicadores específicos de desempenho da graduação, a SUPAD 

desenvolveu quatro indicadores, cujas definições, justificativas, fórmulas de cálculo, resultados 

e análise dos resultados estão descritos a seguir: 

 

INDICADOR 1 

ÍNDICE DE QUALIDADE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO (IQGRAD) 

 

Definição: 

Média das Notas ENADE obtidas pelos cursos de graduação em cada ciclo avaliativo do 

ENADE (3 anos). 

 

Justificativa do Indicador: 

O desempenho dos estudantes nos cursos de graduação é aferido a cada três anos, através 

de um exame nacional sob responsabilidade do INEP, com questões relacionadas à formação 

geral e questões relacionadas aos componentes específicos da área de formação. Trata-se do 

ENADE, cuja nota (ou conceito), é determinada pela média ponderada da nota padronizada dos 

concluintes no componente de Formação Geral e no componente de conhecimentos específicos 

da área de formação.  

O ENADE é um importante indicador de desempenho do estudante, por conseguinte, de 

qualidade do curso, sendo o principal insumo para o Conceito do Curso, utilizado pelas 

autoridades educacionais para fins regulatórios. 

 

Fórmula de cálculo: 

IQGRAD =  [(No. Cursos nota 1*1)+ (No. Cursos nota 2*2)+ (No. Cursos nota 3*3)+ (No. 

Cursos nota 4*4)+ (No. Cursos nota 5*5)] / No. de cursos avaliados no ano 

 

IQGRAD= [(Média Nota ENADE Ano1*nº de cursos avaliados no ano1)+ (Média Nota 

ENADE Ano2*nº de cursos avaliados no ano 2)+( Média Nota ENADE Ano 3* nº de cursos 

avaliados no ano 3)]/3 

 

 

RESULTADOS 
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Tabela 2- Conceitos ENADE dos Cursos da UFBA avaliados nos últimos três ciclos avaliativos (2006-2016) 

 
Fonte 7- INEP. 

 

O ENADE, componente central no conceito dos cursos de graduação, como estruturado 

pelo SINAES, é um exame nacional em que grupos de cursos de todas as instituições de ensino 

superior do país (privadas e públicas federais obrigatoriamente) são submetidos a cada ano, 

com o objetivo de avaliar o nível em que os alunos adquiriram o conjunto básico de 

competências gerais e específicas que assegurem a qualidade da sua formação, em 

conformidade com as diretrizes curriculares vigentes.  Assim, o mesmo grupo de cursos é 

avaliado a cada três anos, completando o ciclo avaliativo. Ou seja, ao termino de um triênio, 

completa-se um ciclo avaliativo, em que todos os cursos que passam pelo exame são avaliados. 

Considerando o ano 2006 como ponto de partida de uma série histórica dos cursos avaliados 

até o ano de 2016 (último ano com resultados do ENADE divulgado), a UFBA obteve uma nota 

média no ENADE de 3,20 no primeiro triênio; 3,32 no segundo e 3,63 no terceiro; o quarto 

ciclo ainda não se completou, pois, os resultados de 2017 não foram divulgados ainda. Assim, 

a comparação entre os escores não deve ser feita entre um ano e o ano anterior; os dados de 

2016, o mais recente, deve ser comparado com os dados de 2013, quando o mesmo conjunto de 

cursos foi avaliado. Examinando-se tanto os ciclos quanto os resultados anuais, percebe-se, 

claramente uma tendência de melhoria no desempenho dos nossos alunos no ENADE. A média 

de 4,17 no ENADE 2016 é bem superior à média de 3,33 de 2013, de 3,29 em 2010 e 2,50 em 

2007.  Trata-se de uma melhoria muito significativa, sobretudo quando se considera que esse 

conjunto de cursos é o que apresentava, historicamente, pior desempenho no ENADE (em parte 

pelo boicote ou pouca importância atribuída ao exame). Essa mesma tendência se observa 
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quando os demais conjuntos de cursos são examinados. O escore médio de 2016 (4,41) deve 

ser comparado com os de 2012(3,63), 2009 (3,38) e 2006 (3,67), quando os mesmos cursos 

foram avaliados. Assim, para além do crescimento contínuo, embora bastante moderado, das 

notas obtidas nos ciclos de avaliação, há que se destacar os resultados do último ano no qual 

100% dos cursos avaliados obtiveram conceito 4 e 5 (apenas um curso não foi avaliado e ficou 

sem conceito. Certamente tais resultados positivos revelam que os esforços em prol de maior 

engajamento do aluno ao participar do ENADE, algo que vem sendo feito sistematicamente nos 

últimos anos, agora em uma ação conjunta da PROGRAD e da SUPAD, começam a surtir 

efeito.  

Finalmente vale ressaltar que o ENADE, elemento central na definição do conceito final 

do curso, quando alcança resultados superiores a nota 3 se transforma no conceito do curso, não 

requerendo visita de comissão externa para avaliar as condições de funcionamento e aprovar o 

plano de recuperação dos cursos com notas iguais ou inferiores a 2. Os resultados positivos 

alcançados apontam na direção que as visitas a serem recebidas serão aquelas voltas para o 

reconhecimento dos cursos novos. 

 

 
 

 

INDICADOR 2 

EFICÊNCIA DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DE OFERTA DE VAGAS NOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO (EFIPLAN) 

 

Definição: Percentual de vagas preenchidas na matrícula dos cursos de graduação em relação 

ao total de vagas oferecidas no planejamento acadêmico. 

Justificativa do Indicador: 

Trata-se de uma medida semestral da distância entre o número de vagas planejadas 

(ofertadas) e efetivamente preenchidas pelos alunos no processo de matrícula.  O planejamento 

acadêmico envolve um conjunto de decisões dos colegiados de cursos e dos Departamentos ou 

Núcleos Acadêmicos referentes a que componentes curriculares oferecer tendo em vista 

assegurar que os alunos possam progredir na sua formação dentro do que é planejado nos seus 

respectivos currículos. O planejamento que culmina com a oferta de disciplinas implica em 

alocação de carga docente e em alocação de espaços de sala de aula, afetando, portanto, a carga 



Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2017 – Comissão Própria de Avaliação 
 

 

29 
 
 

 

de trabalho efetiva do corpo docente. Há e sempre haverá alguma distância entre o planejado e 

o executado, pois as decisões dos estudantes no seu processo de matrícula envolvem fatores 

que extrapolam o controle e até mesmo a capacidade de antecipação pelos cursos. Há, no 

entanto, que se perseguir diminuir ao máximo tal distância, fazendo com que o planejado se 

aproxime daquilo que é efetivamente preenchido nas matrículas, diminuindo as dificuldades de 

ajustes nas cargas horárias docentes e uso de espaço após as matrículas. 

 

Fórmula de cálculo: 

EFIPLAN= (Total de vagas preenchidas *100) / Total de vagas oferecidas 

 

RESULTADOS 

 
Tabela 3. Número de vagas oferecidas e preenchidas por semestre nos cursos de graduação, 2010 – 2017. 

Ano Semestre 

Vagas oferecidas no 

planejamento 

acadêmico por 

semestre 

Vagas preenchidas 

por semestre 
EFICPLAN 

2010 1 156287 117023 74,88 
 2 157275 115239 73,27 

2011 1 166534 127494 76,56 
 2 171506 124470 72,57 

2012 1 171542 134429 78,37 
 2 168789 129239 76,57 

2013 1 181405 132289 72,92 
 2 174715 127967 73,24 

2014 1 175564 128879 73,41 
 2 174284 122844 70,48 

2015 1 182240 134119 73,59 
 2 162762 126528 77,74 

2016 1 178653 134543 75,30 

 2 173731 129452 74,51 

2017 1 178320 131497 73,74 

 2 180873 131142 72,50 

Fonte: SIAC – SUPAC UFBA 

 

Os dados sobre oferta de vagas e seu preenchimento ao longo da série 2010-2016 

revelam uma certa estabilidade e flutuação do indicador que mede a eficiência do planejamento. 
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Tal indicador varia sempre entre taxas que vão de 70,48 a 78,37% de eficiência. Não se percebe 

um comportamento mais sistemático de melhoria do planejamento de oferta de vagas ao longo 

do período e nem um padrão que diferencie o que acontece em cada um dos semestres do ano 

letivo. Assim, verifica-se, no período examinado, que há uma perda entre 22 e quase 30% das 

vagas planejadas que não são preenchidas. Em parte, este problema decorre da matrícula on 

line, que oferece facilidade ao aluno tanto para se matricular, como para trancar um componente 

curricular. Tais dados ensejam a necessidade de se pensar em planejamentos que diminuam tal 

distância e os decorrentes transtornos que isto acarreta para a dinâmica de definição dos 

encargos acadêmicos. Uma visão mais ampla da eficiência do planejamento será possível ao se 

conseguir os dados dos alunos que efetivamente cursam os componentes curriculares (a taxa de 

trancamento de disciplinas) e a taxa de sucesso (aprovação), indicadores que devem ser 

calculados oportunamente. 

 

 

 

 

 

INDICADOR 3 

ÍNDICE DE TRANCAMENTO DE COMPONENTES CURRICULARES (ITRANC) 

 

Definição: 

Percentual de componentes curriculares trancados pelos alunos de graduação após a matrícula. 

 

Justificativa do Indicador: 

Após a matrícula e mesmo com parte da disciplina já cursada é facultado ao aluno 

trancar a sua matrícula (num componente ou na totalidade dos componentes do semestre letivo). 

Tal trancamento pode se dever a múltiplos motivos e é sempre uma iniciativa do aluno, segundo 

o seu projeto de formação. O trancamento de matrícula, no entanto, em termos de gestão, 

significa perda para a Instituição que passa a ter turmas menores e alunos que irão precisar de 

oferta do mesmo ou de outros componentes para integralizar o seu currículo. Monitorar a taxa 

de trancamento de componentes curriculares é um ponto de partida para se investigar a 

satisfação do aluno com docentes e com o próprio currículo do curso. Ações visando diminuir 

ou manter em patamares reduzidos a taxa de trancamento certamente contribui para a melhoria 
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da gestão acadêmica e deve implicar em um melhor planejamento da oferta de componentes 

curriculares assim como em se implantar uma efetiva orientação acadêmica. 

 

Fórmula de cálculo: 

ITRANC= (Total de trancamentos de componentes curriculares *100) / Total de componentes 

curriculares matriculados 

 

RESULTADOS: 

 
Tabela 4. Número de componentes curriculares oferecidos nos cursos de graduação e total de trancamentos, 

UFBA 2010 – 2017. 

Período 
Componentes 

com resultados 

Componentes 

sem resultados 

Total de 

componentes 

oferecidos 

Total de 

trancamentos 

Taxa de 

trancamento 

20101 127225 1706 128931 2822 2,19 

20102 130651 805 131456 2578 1,96 

20111 138872 1695 140567 3068 2,18 

20112 133796 1562 135358 3474 2,57 

20121 146697 1380 148077 8060 5,44 

20122 141287 428 141715 4012 2,83 

20131 143392 881 144273 2889 2,00 

20132 143068 1006 144074 3043 2,11 

20141 138357 1483 134453 6113 4,37 

20142 133270 1183 148475 3205 2,38 

20151 141985 6490 148475 14893 10,03 

20152 124982 1546 126528 8596 4,42 

20161 132828 1715 134543 7214 5,36 

20162 -- -- 129452 -- -- 

20171 131761 4487 136248 9136 6,70 

20172 117945 16768 134713 11315 8,40 

Fonte: SIAC 

(*) Determinado conjunto de dados foram identificados como inconsistentes em relação ao semestre 2016.2, 

inviabilizando, dessa forma, sua descrição.   

 

Os dados constantes na Tabela 4 revelam o quantitativo de componentes curriculares 

em que o conjunto de alunos da Universidade se matriculou, discriminando, de início, aqueles 

componentes que possuem resultado (notas no sistema), daqueles ainda não fechados (sem 

notas). Chama a atenção o fato de tantos componentes, desde 2010, ainda estarem sem ser 
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fechados (que componentes são estes e como aparecem nos históricos dos alunos sem tal 

fechamento da caderneta no sistema), o entendimento deste problema será concluído com a 

finalização da implantação do SIGA-A.  O número de matrículas flutua ligeiramente entre os 

semestres dos diversos anos. Os dados relativos ao semestre 20172 devem ser corrigidos no 

próximo ano, pois este semestre terminou em fevereiro de 2018. Portanto, os números coletados 

em dezembro de 2017 são parciais. O índice de trancamento também flutua sem uma tendência 

clara percebida, e isto decorre, provavelmente, de fatores circunstanciais. Merece destaque o 

expressivo aumento verificado em 2015.1, certamente afetado pelo longo período de 

paralisação das atividades acadêmicas na Universidade e, por consequência, o deslocamento do 

semestre no tempo. Esses deslocamentos sempre produzem efeitos negativos, pois reduzem os 

períodos de férias e perturbam os planejamentos dos alunos e das suas famílias.   

 

 

INDICADOR 4 

EFICIÊNCIA PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM (EFIAPREND) 

 

 

Definição: 

Percentual de componentes curriculares cursados pelos alunos dos cursos de graduação com 

resultado de aprovação 

 

Justificativa do Indicador: 

A aprovação num componente curricular cursado pelo aluno é sinal que o mesmo atingiu 

os critérios estabelecidos pelos docentes de domínio dos conhecimentos, habilidades ou 

competências esperadas.  Não nos indica o grau de domínio conseguido, o que seria possível 

com uma análise das notas obtidas. No entanto, é um bom indicador da efetividade do processo 

ensino-aprendizagem. Taxas elevadas de reprovação, ao contrário, são sintomas de problemas 

que devem ser analisados e superados (quer de desempenho docente, quer de requisitos e/ou 

dedicação discente). Os índices de aprovação são também importantes por indicarem pontos de 

estrangulamento na progressão do aluno no currículo do curso.  Embora não existam parâmetros 

absolutos para se considerar como adequada uma taxa de aprovação/reprovação, a expectativa 
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é que quanto mais elevados os índices de aprovação, desde que não decorrentes de processos 

lenientes de avaliação, é algo positivo para a instituição e para o aluno. 

 

 

Fórmula de cálculo: 

 

EFIAPREND= (Total de componentes curriculares com aprovação*100) / Total de componentes 

curriculares matriculados 

 

RESULTADOS 

 
Tabela 5. Número de componentes curriculares (com e sem resultados) e total de aprovações, UFBA 2010 – 

2017. 

 

Período 

Componentes 

curriculares 

com resultado 

Componentes 

curriculares 

sem resultado 

Total de 

componentes 

curriculares 

com 

reprovações 

Total de 

componentes 

curriculares 

com 

aprovações 

Taxa de 

aprovação 

20101 127225 1706 26154 101071 76,71 

20102 130651 805 22279 108372 80,85 

20111 138872 1695 26763 112109 78,05 

20112 133796 1562 24707 109089 78,58 

20121 146697 1380 31088 115609 74,04 

20122 141287 428 27657 113630 77,97 

20131 143392 881 29140 114252 77,64 

20132 143068 1006 27996 115072 78,22 

20141 138357 1483 32353 106004 72,63 

20142 133270 1183 26941 106329 77,24 

20151 141985 6490 34383 107602 65,86 

20152 124982 1546 25115 103432 81,74 

20161 132828 1715 26632 111987 83,23 

20162* -- -- -- -- -- 

20171 131761 4487 24556 107205 78,68 

20172** 117945 16798 24146 93799 69,61 

Fonte: SIAC 

(*) Determinado conjunto de dados foram identificados como inconsistentes em relação ao semestre 2016.2, 

inviabilizando, dessa forma, sua descrição.   

(**) Semestre 2017.2 encontra-se em andamento em função da greve dos servidores técnico-adm. e docentes. 
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Os resultados constantes na Tabela 5 mostram que na série iniciada em 2010.1 o índice 

de aprovação na UFBA mantém-se em um patamar que varia entre 70 e 84%. Também aqui 

não se percebe uma tendência clara de melhoria nem de piora do indicador que flutua entre os 

semestres, certamente por fatores específicos ainda não identificados, à exceção do crescimento 

pontual verificado em 2015-2 e 2016-1. O monitoramento do índice de aprovação poderá 

ensejar reflexões sobre a necessária melhoria dos processos pedagógicos que diminuam a perda 

representada por uma média de 24% de reprovações, o que significa uma perda significativa de 

quase 25% dos investimentos em ensino por semestre.  Uma análise mais detalhada por 

Unidades Universitárias e Cursos deverá ensejar medidas especificamente voltadas para 

melhorar os indicadores de aprovação nos cursos em que o problema se mostra mais crítico. 

 

 

Educação à distância - EAD 

 A Educação a distância (EaD) UFBA ganhou reforço na organização de suas atividades 

a partir da criação da Superintendência de Educação a Distância (SEAD) e tem se fortalecido a 

cada ano. Abaixo, apresenta-se a evolução da oferta de cursos e matrícula de estudantes EaD 

no triênio 2015-2017: 

 

Quadro 6- Evolução da Oferta de cursos na modalidade EaD. 

Objetivo Estratégico Indicador 
Metas Alcançadas 

2015 2016 2017 

Expandir a oferta de cursos de 

graduação, Pós-Graduação e 

extensão na modalidade de 

ensino a distância 

Nº de cursos de graduação em 

desenvolvimento com apoio pedagógico, 
tecnológico e administrativo da SEAD 

01 04 08* 

Nº de cursos de Pós-Graduação lato sensu 

em desenvolvimento com apoio 
pedagógico, tecnológico e administrativo 

da SEAD 

04* 04 11 

Nº de alunos ativos nos cursos de 

Graduação 
337 850 1.536 

Nº de alunos ativos de Pós-Graduação 

lato sensu 
357 604 2.490 

Total de alunos concluintes/ativos na Graduação e Pós-Graduação 694 1.454 4.026 

Total de Alunos EaD UFBA 6.174 
Fonte: Relatório de Gestão SEAD 2017. * Turmas ofertadas dos cursos SEEB/SECADI/UAB. 
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É possível observar que no triênio a UFBA ampliou a oferta de cursos na modalidade a 

distância e, consequentemente seu número de estudantes, passando de 694 alunos ativos na 

Graduação e Pós-Graduação para 4.026, confirmando que a meta de expansão de cursos EaD 

mostra avanços consideráveis. 

Considerando as dimensões do Estado da Bahia, essa oferta de curso e aumento de 

número de estudantes vem atrelada ao processo de interiorização dos cursos da UFBA como 

estratégia para elevar o nível de capacitação das populações em municípios afastados da capital, 

sede da Universidade. Nesta perspectiva, os avanços alcançados de 2015 a 2017 podem ser 

observados abaixo: 

 

Quadro 7- Interiorização dos cursos da UFBA e atendimento as demandas sociais. 

Objetivo Estratégico Indicador 
Metas Alcançadas 

2015 2016 2017 

Contribuição para a formação de profissionais para 
o Ensino Básico nas regiões menos assistidas, 

promovendo o desenvolvimento econômico, social 

e cultural.  

Nº de Polos de Apoio 

Presencial UAB de 
atendimento aos Cursos. 

28 28 76 

Fonte: Relatório de Gestão SEAD 2017. 

 

A manutenção no número de polos de apoio presencial em 2015 e 2016 e o aumento em 

2017 demonstram não apenas que o objetivo delineado está sendo cumprido, como reforça a 

atuação da Universidade no Estado. 

Em relação ao acompanhamento e avaliação dos cursos, a SEAD/UFBA tem como 

objetivo estratégico acompanhar e avaliar a qualidade dos cursos a distância. Nesta perspectiva, 

em 2016 a SEAD, SUPAD e NEAD/STI formou um grupo para elaboração de um instrumento 

de avaliação de cursos. Esse instrumento foi aplicado como estudo piloto nos cursos de Pós-

Graduação que se encerravam em 2016. Durante o ano de 2017 foi realizada a análise dos dados 

coletados, assim como a validação do instrumento para divulgação dos resultados e sua 

utilização nos demais cursos, a partir de 2018. Os primeiros resultados são apresentados abaixo:  

 

 

 



Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2017 – Comissão Própria de Avaliação 
 

 

36 
 
 

 

Quadro 8- Resultados de avaliação de cursos. 

Objetivo Estratégico Indicador 
Metas Alcançadas 

2015 2016 2017 

Acompanhar e avaliar a 

qualidade dos cursos oferecidos 

na modalidade a distância. 

Nº de cursos de graduação com 

acompanhamento das atividades no 
ambiente virtual de aprendizagem (Moodle). 

- 03 05 

Nº de cursos de pós-graduação com 

acompanhamento das atividades no 

ambiente virtual de aprendizagem (Moodle). 

- - 11 

Nº de cursos de graduação com aplicação de 

instrumento de avaliação* da qualidade do 

curso. 

- - - 

Nº de cursos de pós-graduação com 
aplicação de instrumento de avaliação* da 

qualidade do curso. 

- 03 - 

Fonte: Relatório de Gestão SEAD 2017.  

* instrumento de auto avaliação institucional (participação da comunidade acadêmica), utilizado em estudo piloto.  

 

O acompanhamento nos cursos no ambiente virtual, via Moodle, é realizado por meio 

de relatórios bimensais, analisando-se a participação de professores, tutores, estudantes e 

coordenação de cursos. Esses relatórios são encaminhados e discutidos com as coordenações 

dos cursos com o objetivo de fornecerem informações importantes para a gestão e melhoria da 

qualidade dos cursos. 

Para a gestão 2018-2022, e em consonância com o PDI da Universidade, a SEAD tem 

como planejamento de suas ações as seguintes propostas de novas metas: 

• Elaborar um diagnóstico da Estrutura Organizacional da SEAD e propor uma 

reestruturação para a unidade, a partir da articulação sistêmica das atividades de EaD na UFBA; 

• Melhorar o planejamento e controle dos gastos nas diversas atividades, 

fortalecendo o desenvolvimento de uma cultura da economicidade e de planejamento financeiro 

na Superintendência;  

• Intensificar os procedimentos de formação e capacitação para os docentes e 

técnicos administrativos; 

• Ampliar da oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, a partir de 

recursos fomento e captação de recursos próprios; 

• Aprovar o Projeto Pedagógico Institucional na modalidade EaD para os cursos 

de graduação, pós-graduação e extensão; 

• Integrar a plataforma Moodle ao Sistema Acadêmico - SGAA; 
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• Fortalecer e estimular a produção local de audiovisual em parceria com a TV 

UFBA, ASSCOM, FACOM e STI; 

• Propor novas Diretrizes e Metas no PDDU da SEAD, buscando observância ao 

PDI da UFBA como parâmetro de gestão, além de um efetivo acompanhamento e avaliação 

anual, e possível redimensionamento na execução do processo, na medida em que o 

cumprimento das metas pressupõe uma dinâmica de execução, que pode sofrer alteração no seu 

curso. 

 

 

Ensino de Pós-Graduação 

Como uma das instituições que mais contribui com a formação de recursos humanos 

com qualificação pós-graduada no Estado da Bahia, a UFBA tem como meta, consolidar e 

inovar, atendendo às crescentes demandas do mercado regional e nacional. Abaixo divulgamos 

os dados da última avaliação quadrienal da UFBA pela CAPES:  

 

 
Tabela 6- Programas de Pós-Graduação da UFBA (Scricto sensu). 

CONCEITO CAPES 2017 
QUANT. DE PROGRAMAS-UFBA 

ACAD. PROF. TOTAL 

CONCEITO 3 12 2 14 

CONCEITO 4 37 6 43 

CONCEITO 5 13 1 14 

CONCEITO 6 4 0 4 

CONCEITO 7 1 0 1 

TOTAL  67 9 76 
Fonte: CAPES- Plataforma Sucupira 2017. 

 

Dos 76 Programas de Pós-Graduação avaliados, a grande maioria deles tem conceito 

CAPES 4, elevando a qualidade dos cursos Stricto sensu da Universidade.  
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Quadro 9- Número de cursos, estudantes matriculados e concluintes na Pós-Graduação Stricto Sensu, por 

local. 

Localização/ 

Modalidade 

Cursos Matriculados Concluintes 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Salvador 122 122 128 5.285 5.341 5.813 1.321 566 708 

Vitória da 

Conquista 
3 3 4 32 40 52 8 10 12 

TOTAL 125 125 132 5.317 5.381 5.865 1.329 576 720 
Fonte: UFBA em números 2015, 2016 e 2017. 

 

No triênio, a UFBA conseguiu reforçar seu papel social na formação em nível pós-

graduação na Bahia. Mesmo num cenário adverso, conseguiu não só manter regularmente seus 

cursos formalmente instituídos como também evoluir através da ampliação do número de 

estudantes na pós-graduação e na instalação de novos cursos devidamente aprovados pela 

CAPES – conforme pode-se observar através dos indicadores da Pós-Graduação. 

 

INDICADOR 5 

ÍNDICE DE EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO I – EXPPG1    

 

DEFINIÇÃO: 

 

Variação percentual de alunos dos cursos de pós-graduação no conjunto dos alunos da 

Universidade.  

 

JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 

 

A expansão da pós-graduação é um importante indicador da consolidação da atividade 

de pesquisa na Universidade, condição para que se estruturem a formação pós-graduada stricto 

senso. Historicamente a Universidade brasileira voltou-se prioritariamente para a formação de 

profissionais para o mercado de trabalho, consolidando uma ampla rede de cursos de graduação 

que foi sendo ampliada gradativamente ao longo do tempo. A pós-graduação é, certamente, 

mais recente e toma impulso a partir dos anos 1970/80. A oferta de um curso de pós-graduação 

tem como pré-requisito a existência de grupos de pesquisa consolidados, o que se traduz em 

produção científica de qualidade. Assim, a forte associação entre pesquisa e pós-graduação, 
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justifica avaliar qual a participação do alunado de pós-graduação no total de alunos da 

Universidade.  

 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

EXPPG1= (TAPG*100)/(TAGPG) 

TAPG - Total alunos matriculados cursos PG ano 

TAGPG - Total alunos matriculados na Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano n 

 

RESULTADOS: 

Tabela 7- Evolução da Matrícula e índices de expansão da pós-graduação EXPPG1 -– UFBA 2004-2017. 

Ano 
Média do Aluno 

Ativo Graduação 

Média do Aluno 

Ativo PG(***) 
Total de alunos 

EXPPG1 

%PG total 

alunos 

2004 20.826 2.641 23.467 11,25 

2005 22.650 2.794 25.444 10,98 

2006* 22.665 2.990 25.655 11,65 

2007 22.670 3.236 25.906 12,49 

2008 24.367 3.275 27.642 11,85 

2009 25.796 3.672 29.468 12,46 

2010 28.562 3.995 32.557 12,27 

2011 31.840 4.355 36.195 12,03 

2012 32.241 4.926 37.167 13,25 

2013 34.276 5.087 39.363 12,92 

2014 ** 33.762 5.454 39.216 13,91 

2015 33.999 5.631 39.630 14,20 

2016 34.502 5.813 40.315 14,41 

2017 37.428 6.512 43.724 14,89 

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

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR  

 

A UFBA, com dados de 2016, é a sexta maior instituição federal de ensino superior 

considerando o tamanho da sua pós-graduação. Uma primeira medida da expansão da nossa 

pós-graduação, consiste no indicador que avalia a participação do conjunto de alunos da PG no 

total de alunos da Universidade. Quanto mais forte a pós-graduação, maior o percentual de 

alunos realizando cursos de PG no total dos alunos. A UFBA pelo papel de liderança científica 

que ocupa no Estado da Bahia, sendo o principal polo de formação de mestres e doutores do 

Estado e um dos maiores do Nordeste, tem como uma de suas principais missões formar 

docentes e pesquisadores que ampliem a produção de conhecimento e o desenvolvimento 

tecnológico em diferentes áreas do conhecimento. É desejável, portanto, que tal missão se 

transforme em ampliação do número de alunos matriculados nos seus diversos cursos. Na série 

histórica que se inicia em 2004 pode-se perceber o crescimento do alunado de graduação e de 

pós-graduação, base para o cálculo do indicador EXPPG1. No período analisado, a UFBA 

ampliou o número de alunos em 86,32%. Enquanto o crescimento de matriculados na graduação 

foi de 79,7% no período, na pós-graduação foi de 146,57%. De aproximadamente 22 mil alunos 

na graduação no ano inicial da série saltamos, em 2017 para 37,5 mil aproximadamente. Tal 

crescimento foi, em grande medida decorrente do REUNI. Em relação à pós-graduação, 

saltamos de 2.641 em 2.004 para 6.512 em 2017, crescimento proporcionalmente mais 

expressivo ainda, embora não tenha havido um programa especial para apoiar o crescimento da 

pós-graduação (que ocorre por um movimento próprio da comunidade científica à medida que 

os grupos de pesquisa se consolidam).  Ao longo dos anos analisados, portanto, o crescimento 

da pós-graduação foi mais acelerado do que o crescimento da graduação (apesar do crescimento 

que tais cursos experimentaram com o REUNI), o que resulta em um crescimento contínuo do 

indicador que atinge seu valor maior exatamente em 2017 – quando os alunos de PG 

representam 14,89% do aluno da Universidade. O crescimento da PG na UFBA, por outro lado, 
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é um indicador do seu papel de liderança no Estado da Bahia em termos de pesquisa e pós-

graduação.  

 

 

INDICADOR 6: 

ÍNDICE DE EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO II – EXPPG2 

 

DEFINIÇÃO: 

 

Proporção de cursos de pós-graduação em relação ao total de cursos oferecidos pela 

Universidade. 

 

JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 

 

Trata-se de um segundo indicador da expansão da PG no interior da Universidade, agora 

tomando-se como unidade o número de cursos nos dois níveis de formação. Tal indicador torna-

se importante pelo impacto na estrutura organizacional da universidade, já que cada curso novo 

implica em um órgão colegiado e, portanto, em uma unidade de administração acadêmica. O 

crescimento da pós-graduação traduz-se, portanto no desenvolvimento de uma rede de 

colegiados mais complexa, um indicador adicional da sua expansão e inserção na estrutura e 

cotidiano da vida universitária. 

 

Fórmula de cálculo: 

EXPPG2= (TotCPG*100)/(TotCG+PG) 

 
TotCPG - Total de cursos PG ano n 
TotCG+PG - Total de cursos da Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano n 

 

Resultados  
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Tabela 8-  Evolução do número de cursos de Graduação e Pós-Graduação – UFBA (2005-2017). 

Ano 
Graduação 

Pós-

graduação Total 

cursos 
EXPPG2 

Cursos Ofertas M+D 

2005 59 61 59 118 50 

2006 68 70 70 138 50,7 

2007 65 67 78 143 54,5 

2008 65 67 83 148 56,1 

2009 99 101 92 191 48,2 

2010 111 113 107 218 49,1 

2011 111 113 111 222 50,0 

2012 111 113 116 227 51,1 

2013 111 113 122 221 55,2 

2014 99 101 128 227 56,4 

2015 99 101 130 229 56,8 

2016 100 102 135 235 57,4 

2017 100 102 136 236 57,6 

Fonte: SSOA / PROPG/UFBa em Dados- Proplan 
Nota Graduação 1: Não foi considerado como curso, as habilitações de: Comunicação (Jornalismo e Produção 
Cultural), Artes Cênicas (Direção e Interpretação Teatral) e Dança (Dançarino Profissional) 

Nota Graduação 2: Dados de 2006 com UFRB, Vitória da Conquista e Barreiras 

Nota Graduação 3:Dados de 2007 sem UFRB   
(*) Nota Graduação 4: Dados de 2013 1º semestre com Barreiras e 2º semestre sem Barreiras. Para cálculo 
EXPPG2 tomou-se o número no final do ano (99) 
Nota Graduação 5: O curso à distância de Licenciatura em Matemática não está contabilizado nestas relações por 
não ser ofertado anualmente. 

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR  

A expansão da oferta de cursos na Universidade segue processos e lógicas diferenciados 

assim como requerem condições de funcionamento distintas. Enquanto os cursos de graduação 

podem ser criados pela Universidade, com a autonomia que lhe é assegurada por lei, e sejam 

objeto de avaliação para efeito de reconhecimento em um momento da sua implantação, antes 
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de graduar a sua primeira turma, os cursos de pós-graduação, aprovados pela Universidade, são 

submetidos à avaliação e autorização pela CAPES. Adicionalmente, enquanto os cursos de 

graduação estão circunscritos ao conjunto de profissões ou campos reconhecidos e que 

asseguram uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho para os seus egressos, os 

cursos de pós-graduação possuem arranjos muito mais livres por se voltarem para a docência e 

pesquisa nos mais diversos campos de conhecimentos e suas potenciais interfaces. Assim, a 

dinâmica do crescimento dos cursos de graduação e de pós-graduação apresentam 

comportamento bastante distintos na série histórica que se inicia em 2005. A graduação teve 

uma expansão expressiva entre 2008 e 2009 em função do REUNI, quando a Universidade 

recebeu recursos para expandir a oferta de graduação, inclusive a ampliação do seu corpo 

docente. A partir de então, o número de cursos de graduação se estabilizou, variando entre 99 

e 100 cursos, após a diminuição dos cursos que deram origem à Universidade do Oeste da 

Bahia. O crescimento da PG, porém, é continuo e a cada ano alguns poucos cursos novos 

aparecem, desde que autorizados pela Capes (sinal de que atendem os requisitos de qualidade 

definidos por cada área do conhecimento). Refletindo tal dinâmica de crescimento, verifica-se 

que o indicador de expansão da pós-graduação eleva-se continuamente de forma discreta ao 

longo dos anos. De início os cursos de PG representavam 50,9% e em 2017 eles representam 

57,7%.  

 

 

INDICADOR 7: 

ÍNDICE DE EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO III – EXPPG3 

 

DEFINIÇÃO: 

 

Proporção de alunos matriculados em cursos de doutorado em relação ao total de alunos 

matriculados em cursos de pós-graduação stricto senso na Universidade.  

 

JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 

 

A lógica que estrutura o surgimento de cursos de pós-graduação é que os doutorados 

surgem após a consolidação dos mestrados. Apenas quando os mestrados atingem a nota 4 na 

avaliação da Capes lhe é facultado o direito de pleitear a abertura do doutorado. Em síntese, o 
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avanço dos cursos de doutorado e, portanto, dos alunos neles matriculados é um indicador 

adicional importante de consolidação da pesquisa e da pós-graduação na instituição. O presente 

indicador analisa a proporção de alunos de doutorado no conjunto dos discentes matriculados 

em cursos de pós-graduação stricto senso na Universidade.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

EXPPG3= (TotAluDout *100)/(TotAluDout+Mest) 
TotAluDout - Total de cursos PG ano n 

TotAluDout+Mest - Total de cursos da Universidade (Graduação e Pós-Graduação) ano n 

 

RESULTADOS  

 

Tabela 9- Número de alunos matriculados em cursos de Pós-Graduação Strictu Senso  – UFBA (todos os 

campi) 2010-2017. 

Aluno Matriculado 

Ensino de Pós-

Graduação 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mestrado (1º 

semestre)** 
2.420 2.553 2.863 2.943 3.106 3.152 3.122 3.866 

Doutorado (1º 

semestre)*** 
1.575 1.802 2.063 2.144 2.348 2.548 3.062 3.179 

TOTAL  3.995 4.355 4.926 5.087 5.454 5.700 6.184 7.045 

EXPPG3   39,42 41,38 41,88 42,15 43,05 44,7 49,51 45,12 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR  

A relação entre o número de alunos matriculados em cursos de doutorado sobre o total 

de alunos da pós-graduação é um outro indicador importante de consolidação da pós-graduação. 

Como se sabe, os doutorados nascem após a consolidação de mestrado e constituem formação 

mais longa e complexa para a atividade de pesquisa.  A presença de mais cursos de doutorado 

e, portanto, de mais alunos, sinaliza maior consolidação da pós-graduação e da pesquisa na 
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Universidade. Na série histórica de 08 anos, constata-se que esta relação saltou de 39,42 para 

45,12. Ou seja, atualmente, os doutorandos já representam praticamente a metade do total de 

pós-graduandos. Tal crescimento é expressivo quando se considera que o número de alunos 

matriculados nos cursos de mestrado também teve um crescimento elevado no período, saltando 

de 2.420 para 3.179 alunos. A tendência é que a demanda pela formação de doutores se 

intensifique, o que se explica pela liderança que historicamente a UFBA possui no Estado da 

Bahia, considerando o potencial de Programas que atualmente possuem apenas ao nível de 

mestrado virem a oferecer o doutorado nos próximos anos. Como a formação do doutor é mais 

longa, mesmo com uma oferta de vagas menor que os mestrados, o total de alunos de doutorado 

tende a superar o de mestrado nos próximos anos.  

 

Extensão  

 

 A atuação da Pró-Reitoria de Extensão, desde o ano de 2016, esteve fundamentalmente 

direcionada a dois enfoques complementares: o atendimento a expectativas da comunidade 

acadêmica, identificadas a partir de estudos documentais, consultas diretas a extensionistas e 

visitas às Unidades; e o atendimento a demandas de apoio e execução dos projetos estratégicos 

para a consolidação da política de gestão do atual Reitorado.  

O primeiro enfoque envolveu atividades de ajuste de legislação, reformulação da 

estrutura administrativa, atualização de sistemas e revisão dos procedimentos de concessão, 

acompanhamento e avaliação dos apoios institucionais – bolsas, auxílios, assessorias e 

serviços.  

Como principal ação, destaca-se a criação do Programa de Apoio à Extensão, 

inscrevendo todas as ações de apoio anteriormente avulsas sob a definição de Programas 

específicos quanto a sua caracterização e forma de apoio (recurso financeiro, bolsa, serviço e/ou 

assessoria), de modo a assegurar melhor controle e equilíbrio orçamentário, maior transparência 

dos seus critérios de concessão e apropriado atendimento às demandas e expectativas tanto da 

comunidade universitária quanto das políticas de gestão.  

Tendo por objetivos gerais a otimização de recursos (humanos, materiais e financeiros), 

a simplificação e transparência dos processos (de seleção e avaliação), a ampliação do escopo 
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de participantes, a diversificação temática dos programas/projetos, a vitalização das 

experiências sócio-culturais da comunidade universitária e o incremento das relações 

cooperativas entre UFBA e demais setores da sociedade, a PROEXT também cumpriu esse 

enfoque implementando ações e projetos considerados estratégicos para a consolidação da sua 

política de extensão e buscando soluções alternativas para os entraves burocráticos, as 

resistências comportamentais, as lacunas regimentais com base em discussões públicas 

setorizadas (docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos, conforme descritos 

adiante) e em consonância com seus três documentos de referência: Programa de Gestão 

Construção Coletiva (2014), Plano de Cultura (2015) e Programas de Apoio à Extensão 

(2016).  

O segundo enfoque envolveu atividades de preparação, produção executiva, seleção e 

organização de monitores, divulgação, certificação e pós-produção dos eventos e atividades 

promovidos pela Reitoria ou em parceria com outras Pró-Reitorias, tendo por objetivos gerais 

o fortalecimento da Extensão como ação institucional voltada para a promoção da interlocução 

qualificada entre a UFBA e os demais setores da sociedade, afirmando a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, por meio da difusão da sua produção de conhecimento 

acadêmico; da articulação de suas atividades universitárias a temas atuais, causas populares e 

problemas sociais e ambientais do seu contexto; da integração entre saberes acadêmicos e 

populares, tradicionais, cotidianos; e da abertura dos seus espaços e suas atividades à 

participação e frequentação públicas.  

Esses dois enfoques de direcionamento da atuação da PROEXT contribuíram para nos 

aproximar do almejado reposicionamento da Extensão no sistema de valores da vida 

universitária, considerando, de um lado, sua função política no cumprimento dos princípios de 

autonomia institucional e responsabilidade social próprios de uma universidade pública e, de 

outro, seu papel estratégico na articulação transdisciplinar e intersocial mobilizada pelas 

práticas artísticas e culturais, enquanto resultantes da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão.  

Esta missão de longo prazo, mostra-se, desde já, favorecida pelos 3 princípios 

norteadores do processo de formulação da política de extensão da PROEXT, atualmente em 

curso:  
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1. engendramentos críticos entre tradição e experimentação, promovendo a constante 

transversalidade de temporalidades;  

2. articulações desafiadoras às segregações assegurando a coextensão entre 

universidade e cidade, promovendo a dimensão de espaço público dos seus campi;   

3. experimentações situadas na coimplicação entre universidade e sociedade, 

promovendo diferentes formas de interlocução e parceria com instituições públicas, 

movimentos sociais e demais setores da sociedade, especialmente aqueles desassistidos, 

discriminados ou vulnerabilizados;  

Além destes enfoques, outro ponto de atenção particularmente dedicada pela PROEXT, 

em 2016, referiu-se aos equívocos de compreensão da caracterização da extensão, como 

atividade articuladora entre pesquisa e ensino e entre Universidade e Sociedade.  

Visando promover o apropriado esclarecimento público sobre a caracterização da 

extensão, em distinção da pesquisa e do ensino e, considerando que a definição de extensão 

interfere diretamente sobre as formulações das suas políticas, seus planos e programas, a 

PROEXT operou em dois sentidos complementares: um externo, de difusão das normas e 

conceitos definidores da extensão, junto à comunidade universitária; e outro, interno, de 

redesenho dos instrumentos organizativos (formulários de propostas, modelos de relatório, 

fichas de acompanhamento).  

A difusão externa foi desenvolvida por meio da implementação de 2 Programas 

integrados: PROEXTexplica, consistindo de encontros públicos dos Coordenadores da 

Extensão com docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos, para explicação de 

editais, chamadas, procedimentos e legislações (5 edições); e PROEXTvisita, consistindo de 

visitas anuais da Pró-Reitora e Coordenador de Difusão às Unidades Acadêmicas, para contato 

direto com seus extensionistas e seus contextos de realização das atividades (5 edições). E, 

como ação interna de redesenho dos instrumentos burocráticos, a PROEXT agrupou por 

afinidades de função, as distintas atividades que, na UFBA, são genericamente descritas como 

extensão, favorecendo maior clareza sobre a proximidade das atividades extensionistas com os 

demais eixos estruturantes da universidade: ensino e pesquisa.  

Agrupadas em torno do caráter de formação, as Atividades Curriculares em 

Comunidade e Sociedade – ACCS, os cursos lato sensu e os cursos livres constituem o viés 
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extensionista mais diretamente ligado ao eixo do ensino e representam relevante contribuição 

da UFBA à qualificação de quadros profissionais para a sociedade e ao desenvolvimento da 

consciência política cidadã dos estudantes, pelo trabalho de campo junto a contextos e 

territórios urbanos e agrários econômica e socialmente vulneráveis. À propósito da aprovação 

da PEC 395-B, regulamentando a cobrança de taxas por cursos de extensão (inclusive, 

especialização), a UFBA constatou-se desprovida de regulamentação específica que estabeleça 

os termos e condições para prática da cobrança de taxas em atividades de extensão.  

Em torno do caráter de difusão pública da produção de conhecimento acadêmico, 

agrupam-se eventos, publicações, prestação de serviço e projetos de articulação com setores da 

sociedade, como atividades de pesquisa aplicada, que cumprem relevante papel de 

democratização do espaço público, popularização científica, interlocução entre pares e 

interlocução da UFBA com movimentos sociais, movimentos populares, culturas tradicionais, 

saberes cotidianos, populações em situação de vulnerabilidade e grupos sociais descriminados 

e desassistidos. O fomento da PROEXT a tais iniciativas, inclui concessão de recursos e bolsas 

por meio de editais, chamadas públicas e apoio direto, além de serviços (divulgação, criação 

gráfica, registro áudio-visual) e assessoria ao processo de institucionalização – caso das ligas 

acadêmicas, empresas juniores, escritórios modelo e ambulatórios.  

Agrupadas como ações de Cultura e Arte, estão as atividades dos Museus (MAE, 

MAFRO, MAS), da sala de cinema Saladearte, da TV UFBA e dos Grupos Artísticos 

institucionalizados (Orquestra Sinfônica, Madrigal, Companhia de Teatro, Grupo de Dança 

Contemporânea, Galeria Cañizares); e demais atividades culturais propostas por docentes, 

servidores técnico-administrativos e discentes, como: festas, mostras, exposições, saraus e 

eventos esportivos e recreativos.  

Considerando o histórico particular das Artes na UFBA, pelo pioneirismo da sua 

inserção no sistema universitário da graduação (anos 50 do século passado) e da pós-graduação 

(anos 80) e  

pela sua participação no movimento de vanguarda artística-intelectual dos anos 60 na 

Bahia, com ressonâncias nacionais e internacionais, a PROEXT dedicou atenção particular às 

Artes em seus Programas de Apoio à Extensão, dando continuidade aos apoios diretos (sem 

concorrência) destinados aos 3 Grupos Artísticos institucionalizados (Cia de Teatro, Orquestra 
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Sinfônica, Grupo de Dança Contemporânea), aos 3 Museus (Afro Brasileiro, Arqueologia e 

Etnografia, Arte Sacra) e à Galeria Cañizares; bem como a projetos-piloto de apoios a 

montagens e apresentações artísticas de estudantes e servidores-artistas, como ações 

estratégicas de ampliação do escopo da produção artística da UFBA e da difusão de seus 

produtos. A política de Cultura e Arte da PROEXT tem como horizonte futuro, pelo seu 

aprimoramento e expansão, desdobrar-se na criação do Centro de Artes, destinado a atividades 

artísticas experimentais de criação, pesquisa, intercâmbio e constituição de acervo, articulando 

ensino, pesquisa e extensão numa dinâmica alternativa aos constrangimentos próprios das 

estruturas curriculares e dos sistemas de avaliação acadêmica.  

Uma avaliação global da extensão na UFBA é realizada anualmente, a partir dos 

indicadores de desempenho apresentados a seguir: 

 

 

 

Indicador 8  

ÍNDICE DE INSERÇÃO DA EXTENSÃO NO ENSINO DE GRADUAÇÃO I - IEXEG I 

 

Definição:  

Contribuição percentual das ACCS no oferecimento de componentes curriculares de graduação 

no ano-base. 

 

Justificativa: 

O Indicador informa o quão generalizada é, nos cursos de graduação da UFBA, a 

curricularização de ações de extensão (nesse caso específico, por meio do componente 

curricular “Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade” - ACCS). Trata-se de um índice 

que não se restringe a informar sobre a criação de ACCS, mas leva em conta seu efetivo 

oferecimento a cada semestre relativo ao total de componentes curriculares ofertados. Como as 

ACCS atendem necessariamente a estudantes de diferentes cursos e unidades, a informação 

incorporada no indicador reflete bem as oportunidades de curricularização da extensão para o 

conjunto de graduandos da UFBA. 



Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2017 – Comissão Própria de Avaliação 
 

 

50 
 
 

 

O Indicador não esgota toda a informação sobre creditação de ações de extensão nos 

currículos dos estudantes de graduação da UFBA: em diversos cursos é possível ao estudante 

aproveitar ações de extensão realizadas como carga horária curricular, conforme definido nos 

projetos pedagógicos dos cursos. Essa informação, contudo, é ainda de difícil resgate nos 

sistemas informatizados da UFBA.   

 

Fórmula:  

 

IEXEG I = (Total de ACCS *100)/Total de componentes  curriculares 

Total ACCs = A1+A2 

Total de Componentes Curriculares= B1+B2 

onde: 

A1 = Número de componentes curriculares ACCS de graduação oferecidas no primeiro 

semestre letivo; 

A2 = Número de componentes curriculares ACCS de graduação oferecidas no segundo 

semestre letivo; 

B1 = Número total de componentes curriculares de graduação oferecidas no primeiro 

semestre letivo; 

B2 = Número total de componentes curriculares de graduação oferecidas no segundo 

semestre letivo. 

 

O número de componentes curriculares oferecidos não leva em conta o número de turmas oferecidas a 

cada semestre.  

Foram incluídos os dados dos campi de Salvador e Vitória da Conquista. 

 

 

Tabela 10- Evolução do indicador IEXEG I – UFBA – 2010-2017. 

Ano Semestre Número de 

Componentes 

curriculares 

ofertados por 

semestre 

Número de 

Componentes 

curriculares 

ofertados por ano 

(B1+B2) 

Número de ACC e 

ACCs ofertados 

por ano (A1+A2) 

IEXEG 

2010 1 2459 5902 55 0,93 
 

2 2633  

2011 1 2702 5622 87 1,55 
 

2 2920  

2012 1 2909 5854 88 1,50 
 

2 2945  

2013 1 3009 6012 91 1,51 
 

2 3003  
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2014 1 2986 6004 102 1,70 
 

2 3018  

2015 1 3034 5815 94 1,62 
 

2 2781  

2016 

 

1 * * * * 

2 * * 

2017 1 2683 5655 106 1,87 

2017 2 2972 

Fonte: Dados do SIAC. Extraídos em 02/03/2016. 

O número de componentes curriculares oferecidos não leva em conta o número de turmas oferecidas a cada 

semestre.  

Foram incluídos os dados dos campi de Salvador e Vitória da Conquista. 

* Notamos uma inconsistência nos dados de 2016, provavelmente em função da greve dos técnicos e docentes, 

que deslocou o semestre letivo para além do ano civil. Os dados estão sendo revistos para correção no relatório 

2018. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS: 

 

Os dados revelam crescimento gradual das atividades de extensão (ACC, depois 

definido como ACCS) no total de componentes curriculares ofertados na série histórica que se 

inicia em 2010. No ano de 2015 houve uma queda dos ACCS se comparados ao ano anterior, 

provavelmente pelo desmembramento do campus de Barreiras, que produziu redução na oferta 

geral de componentes curriculares. Após esse período, o crescimento volta a ser positivo, 

sempre com pequenas variações de um ano para o outro. Vale lembrar que existem outras 

formas de inserção do aluno de graduação em atividades de extensão (via projetos de docentes). 

Ainda assim, a oferta de ACCS é mais expressiva política institucional para ampliar o papel da 

extensão no processo de formação do aluno. Neste sentido, a ampliação da oferta deste 

componente curricular é algo a ser perseguido junto aos Colegiados de Cursos de Graduação. 

 

 

Indicador 9  

ÍNDICE DE INSERÇÃO DA EXTENSÃO NO ENSINO DE GRADUAÇÃO II - IEXEG 

II 

 

Definição 
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Proporção dos estudantes de graduação regularmente matriculados em disciplinas que cursaram 

ACCS no ano-base em relação ao total de matriculas em todos os componentes curriculares. 

 

Justificativa 

O IEXEG II informa o quão generalizada é, entre os estudantes de graduação da UFBA, 

a curricularização efetiva de ações de extensão (nesse caso específico, por meio da participação 

no componente curricular “Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade” - ACCS). Trata-

se de um indicador que complementa o IEXEG I por lidar com quantidades que estudantes 

(público-alvo), e não de disciplinas (instrumentos para atingir o público-alvo).  

Assim como o IEXEG I, o IEXEG II não esgota toda a informação sobre o 

aproveitamento curricular de ações de extensão pelos estudantes de graduação da UFBA: em 

diversos cursos é possível ao estudante aproveitar outras ações de extensão realizadas como 

carga horária curricular, conforme definido nos projetos pedagógicos dos cursos. Essa 

informação, contudo, também é ainda de difícil resgate nos sistemas informatizados da UFBA.   

 

Fórmula 

IEXEG II = (No. alunos matriculados ACC-ACCs / Média de alunos da graduação) * 100% 

 

onde: 

A1 = Número de estudantes matriculados em componentes curriculares ACCS de graduação 

oferecidas no primeiro semestre letivo; 

A2 = Número de estudantes matriculados em componentes curriculares ACCS de graduação 

oferecidas no segundo semestre letivo; 

A= Média de número de estudantes de graduação (exceto cursos à distância e licenciaturas 

especiais) matriculados em disciplinas ACC/ACCS nos dois semestres letivos do ano-

base. 

B = Média mensal de número de estudantes de graduação (exceto cursos à distância e 

licenciaturas especiais) matriculados em disciplinas nos dois semestres letivos do ano-

base. 

 

 

RESULTADOS 
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Tabela 11- Evolução do indicador IEXEG II – UFBA – 2010-2017. 

Ano Semestre Vagas 

preenchidas 

em 

componentes 

curriculares 

por semestre 

Média de 

vagas 

Preenchidas 

em 

componentes 

curriculares 

(B) 

Vagas 

preenchidas 

em 

ACC/ACCS 

por 

semestre 

(A1, A2) 

Média de 

Vagas 

preenchidas 

em 

ACC/ACCS 

(A) 

IEXEG 

II 

2010 
1 116723 

115818 
300 

313 0,27 
2 114913 326 

2011 
1 127032 

125484 
462 

498 0,40 
2 123936 534 

2012 
1 133901 

131284,5 
528 

549,5 0,42 
2 128668 571 

2013 
1 131664 

129513 
625 

615 0,47 
2 127362 605 

2014 
1 128228 

125143 
651 

718,5 0,57 
2 122058 786 

2015 
1 133320 

129540,5 
799 

783 0,60 
2 125761 767 

2016 
1 128839  726   

2      

2017 
1 136248 

135495,5 
864 

994,5 0,73 
2 134743 1125 

Fonte de Dados: SIPAC/ UFBA. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: 

 

O preenchimento de vagas em ACC/ACCs vem crescendo gradualmente ao longo do 

tempo de forma consistente, como pode ser notado na série iniciada em 2010 é o crescimento 

sistemático desse indicador, que saltou de 0,27% para 0,73% em 2017. Tal crescimento é 

expressivo, considerando-se o universo total de vagas preenchidas pelos alunos da 

Universidade a cada ano. Como destacado anteriormente tal indicador não capta em toda a sua 

integralidade, o contato do aluno com as atividades de extensão e créditos podem ser 

reconhecidos por atividades fora dos componentes curriculares. No entanto, o espaço curricular 

especificamente criado para programas mais integrados de extensão constitui um fértil caminho 

para integrar de forma mais forte as atividades de extensão na formação dos alunos.  
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Indicador 10  

ÍNDICE DE SUPORTE FINANCEIRO AO DISCENTE PARA ATIVIDADE DE 

EXTENSÃO (ISUPEXT) 

 

Definição:  

Proporção dos estudantes de graduação matriculados em disciplinas que receberam apoio 

financeiro (bolsa e/ou auxílio financeiro) para participação de ações de extensão no ano-base 

 

Justificativa: 

O ISUPEXT informa sobre a proporção dos estudantes de graduação matriculados em 

disciplinas na UFBA (exceto cursos à distância e licenciaturas especiais) que estiveram 

formalmente envolvidos em ações de extensão universitária no ano-base, e que foram 

agraciados com bolsa e/ou auxílio financeiro visando apoiar sua participação na ação. Trata-se 

de um índice conservador por incorporar apenas informações sobre estudantes envolvidos em 

ações de extensão que são mediadas pela Proext, seja através de seus programas institucionais 

seja por programas externos à UFBA mas por ela mediados (como o Programa ProExt-MEC). 

Como a população total de estudantes regularmente matriculados varia mensalmente, o índice 

utiliza como denominador a média mensal de estudantes matriculados. 

 

Fórmula:  

ISUPEXT = (Total de apoios financeiros concedidos para extensão/ Média de alunos da graduação)* 

100% 

 

onde: 

 

A = Número de estudantes bolsistas vinculados ao PIBIEX no ano-base. 

B1 = Número de estudantes bolsistas vinculados à ACCS no primeiro semestre do ano-base 

B2 = Número de estudantes bolsistas vinculados à ACCS no segundo semestre do ano-base 

C = Número de estudantes vinculados ao ProExt-MEC que receberam bolsa e/ou auxílio 

financeiro no ano-base 

D = Número de estudantes vinculados a ações apoiadas por outros editais da Proext que 

receberam bolsa e/ou auxílio financeiro no ano-base 
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E = Média mensal de número de estudantes de graduação (exceto cursos à distância e 

licenciaturas especiais) matriculados em disciplinas nos dois semestres letivos do ano-

base. 

 

O cálculo do numerador elimina a dupla contagem de estudantes que tenham recebido bolsa 

e/ou auxílio de diferentes fontes no ano-base. 

 

 

RESULTADOS: 

 

 

Tabela 12- Evolução do indicador ISUPEXT – UFBA – 2010-2017. 

Ano 
Total de 

bolsas 

Média do 

Aluno Ativo SUPEXT 

2010 52 28.562 0,18 

2011 82 31.840 0,26 

2012 166 32.241 0,51 

2013 443 34.276 1,29 

2014 338 33.767 1,00 

2015 514 33.809 1,52 

2016    

2017 929 36.545 2,54 

Fonte de dados: Total de Bolsas: Proext removendo-se os duplos registros.  

Média aluno ativo: SIAC 

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: 

 

O apoio direto ao aluno sob forma de bolsa para o desenvolvimento de projetos de 

extensão é uma política voltada para fortalecer a presença da extensão da formação do aluno de 

graduação. Trata-se de política equivalente à existente há bem mais tempo para a dedicação do 

aluno a atividades de pesquisa. Os dados que constam na série 2010-2017 revelam, em 

princípio, uma presença ainda tímida do alcance da referida política, pois, em 2017 apenas 

2,54% dos alunos ativos obtiveram apoio para se dedicarem à extensão. Por outro lado, os dados 

também revelam um crescimento expressivo quando se considera que em 2010 o índice 

calculado era de apenas 0,18%.  

 

 

Pesquisa 
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As incertezas e instabilidades na execução orçamentária com recursos do Tesouro 

tiveram impactos significativos nas atividades de gestão da pesquisa na UFBA. As restrições 

no fomento à pesquisa por parte das agências federais e estaduais, como: CNPQ, CAPES, 

FINEP e FAPESB dificultaram a manutenção das pesquisas em andamento, além de inviabilizar 

o desenvolvimento de novas. A forte redução nos valores do PROAP (programa da CAPES de 

fomento ao custeio da pós-graduação) bem como a suspensão pela CAPES de missões ao 

exterior e de estágios de doutorado sanduíche (PDSE) trouxeram imensas dificuldades à 

implementação das ações de pesquisa. Isso forçou nossas Pró-Reitorias a uma abrupta 

reformulação de planos a partir do ano de 2015. 

Os efeitos negativos deste contexto adverso foram atenuados pela mobilização da 

administração e dos pesquisadores, bem como pela decisão da Reitoria de priorizar, no contexto 

de restrições orçamentárias e financeiras, o atendimento à assistência aos estudantes e as 

atividades fins como a pesquisa. 

 Através dos indicadores de desempenho específicos da pesquisa na UFBA, pode-se 

verificar os avanços obtidos nos últimos anos, conforme demonstrado a seguir: 

 

INDICADOR 1  

ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA – PRODPESQ I 

 

DEFINIÇÃO: 

 

Ampliação da produção de trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of Science 

(ISI), medida pelo percentual de crescimento da produção, considerando os dois últimos anos 

completos em relação aos dois anos imediatamente anteriores.  

 

JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 

 

Trata-se de um importante indicador da internacionalização da produção científica da 

Universidade, algo congruente com as diretrizes da Área de Ciência e Tecnologia do país que 

prioriza dar visibilidade internacional à produção científica nacional. A utilização de um 

intervalo de dois anos justifica-se pelo fato de que a publicação de artigos pode flutuar de um 

ano para o outro, em função da agilidade dos periódicos em publicarem os seus volumes, não 
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refletindo adequadamente a produção dos pesquisadores. Este intervalo procura minimizar a 

flutuação do índice em função de fatores extrínsecos ao fenômeno que está sendo avaliado. A 

utilização do ano anterior como primeiro ponto justifica-se pelo fato de que os dados do ano 

corrente estão incompletos, já que muitos trabalhos publicados no ano relativo ao relatório 

deverão aparecer durante o ano seguinte. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

PRODPESQ I = Var % TP ISIt = ((TPt-1+TPt-2)/(TPt-3+TPt-4 ) -1)*100 

t = ano de referência para o cálculo do indicador 

 

TPt-1= Trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of Science (ISI)no ano t-1 

TP t-2=Trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of Science (ISI)no ano t-2 

TP t-3= Trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of Science (ISI) no ano t-3 

TP t-4= Trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of Science (ISI) no ano t-4 

 

 

Tabela 13- Evolução do número de trabalhos publicados em periódicos indexados na Web of Science (ISI) 

- UFBA 2007 – 2017. 

 

Ano 

 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Nº de 

artigos 

indexados 
no ISI 

478 536 575 636 691 703 819 793 979 1.177 1.045 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação. 

 

RESULTADO: 

 

 

Tabela 14- Indicador- Índice de Produtividade em Pesquisa: Corresponde a Variação Percentual Bianual 

de trabalhos publicados na Web of Science (ISI). 

 

 

Indicador 

 

Ano 2017  

PRODPESQ I 

para  t = 2016 t t-1 

2016 

t t-2 

2015 

t t-3 

2014 

t t-4 

2013 

 

PRODPESQ I 

 

1.177 

 

979 

 

793 

 

819 

 

33,7% 
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação 
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Tabela 15- Evolução do percentual de crescimento bianual da produção de trabalhos publicados em 

periódicos indexados na Web of Science. 

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

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR  

 

A busca de internacionalização da ciência e da pós-graduação brasileira é o grande 

desafio que está posto de forma cada vez mais incisiva para as grandes universidades, 

especialmente as públicas. Embora a internacionalização envolva múltiplas dimensões, a 

produção científica que circula em periódicos internacionais é um dos elementos fundamentais 

de todo o processo, já que aponta para um reconhecimento da pesquisa de ponta que é conduzida 

entre nós. Neste sentido, a produção indexada no Web of Science é, reconhecidamente, um dos 

mais importantes indicadores de internacionalização da produção científica. Ao longo do 

período de 11 anos e tomando o ano 2007 como ponto de partida da série histórica, verificou-

se um crescimento expressivo da produção científica da UFBA indexada na principal base de 

indexação internacional. Este crescimento foi constante embora com intensidade diferenciadas 

ao longo do período analisado. Em nenhum dos anos se verifica um crescimento inferior a 15%, 

sendo que em alguns anos esse percentual atingiu níveis muito expressivos, superando dos 50%. 

Nos últimos cinco anos o percentual de crescimento situou-se sempre entre 15 e 19,5%, que 

são índices expressivos, considerando que não há esse crescimento do número de docentes 

pesquisadores e que revela um amadurecimento dos grupos de pesquisa e da própria pós-

graduação.  No ano de 2017, no entanto, a taxa de crescimento foi ainda mais acentuada, 

atingindo 33,7%. A produção indexada em 2017, que não integra o cálculo do índice, atingiu 

1.045 itens, dado que não é definitivo e deverá crescer, pois, os dados continuam sendo 

atualizados na base do Web of Science nos primeiros meses de 2018. O ritmo continuo de 

crescimento da produção científica no web of Science coloca a UFBA entre as vinte mais 

produtivas universidades brasileiras, como destacado no Relatório Clarivate, da CAPES.  

 

 

Indicador 

 

 

 

T= 

2016 

 

 

T= 

2016 

 

 

T= 

2015 

 

 

T= 

2014 

 

 

t= 

2013 

 

 

t = 

2012 

 

 

t = 

2011 

 

 

t = 

2010 

 

 

t = 

2009 

 

 

t = 

2008 

 

 

t = 

2007 

PRODPESQ 

I 
33,7 16,4 15,6 14,7 15,1 19,4 19,4 33,4 40,4 32,2 51,4 
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Tal crescimento, certamente, decorre do desempenho dos programas de pós-graduação 

e resultam dos esforços para a sua internacionalização. Políticas de apoio, como a de auxílio 

para tradução e publicação de artigos no exterior, explicam parte desse crescimento. Portanto, 

tal índice de produtividade é um importante indicador de maturidade dos grupos de pesquisa na 

Universidade e da sua internacionalização, ao mesmo tempo em que é uma medida significativa 

da consolidação e expansão do nosso sistema de pós-graduação.  

 

 

INDICADOR 2  

ÍNDICE DE CONSOLIDAÇÃO DE ATIVIDADE DE PESQUISA I = ICAP I 

 

DEFINIÇÃO: 

 

A consolidação da atividade de pesquisa na UFBa é mensurada a partir da quantidade de bolsas 

de produtividade em pesquisa concedidas pelo CNPQ e da qualidade das bolsas obtidas, aqui 

definida com a o nível das bolsas dos pesquisadores. Como indicador da qualidade das bolsas 

calcula-se uma média aritmética do número de bolsas por nível, sendo atribuídos pesos distintos 

a cada nível.  

 

JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 

 

Trata-se de um importante indicador da consolidação da atividade científica da 

Universidade, quantitativa e qualitativamente, o conjunto de docentes pesquisadores cuja 

maturidade e produtividade acadêmica assegura a obtenção, em uma concorrência nacional, de 

bolsa especialmente voltada para apoiar as atividades de pesquisa, inovação e desenvolvimento 

tecnológico.  

Como os editais para concorrer às bolsas ocorre anualmente, este é o período utilizado 

para avaliar o crescimento da comunidade no conjunto de potenciais pesquisadores da 

Universidade, definido pela condição de ser um professor com título de doutor.   

 

Fórmula de cálculo: 
 

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

 

Obs: peso para calcular o escore médio da qualidade das bolsas: 

 Bolsa 1 – A (peso 10); Bolsa 1 – B (peso 7); Bolsa 1 – C (peso 5) ; Bolsa 1 – D (peso 3); Bolsa II  

(peso 1)   



Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2017 – Comissão Própria de Avaliação 
 

 

60 
 
 

 

 

 

RESULTADO: 

 

 

Tabela 16- Evolução de Bolsistas Produtividade CNPq  segundo nível da bolsa. 

ANO SENIOR 1A 1B 1C 1D 2 2F DT-

1A 

DT-

1C 

DT-

1D 

DT2 Totais 

2008 1 2 17 19 24 81 - -  - - 144 

2009 1 2 17 20 22 110 6 -  - - 178 

2010 1 0 19 19 23 139 7 -  - - 208 

2011 1 2 13 25 25 130 6 -  - - 202 

2012 1 9 14 23 23 121 0 -  - 2 193 

2013 2 9 18 26 30 108 0 -  1 4 198 

2014 2 8 16 27 34 141 1   1 4 234 

2015 2 8 20 23 26 122 0 1  1 6 209 

2016 1 8 12 20 28 132 0 1  1 6 209 

2017 3 17 13 22 26 131 0 1 1 0 12 226 

Fonte:www.cnpq.br.  

 

 

 

Tabela 17- Evolução do Índice de Consolidação de Atividade de Pesquisa = ICAP I – UFBA (2008-2017). 

Ano  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Nº de 

bolsas 

Produtivid

ade e 

Pesquisa 

 

226 

 

209 

 

209 

 

234 

 

198 

 

193 

 

202 

 

208 

 

178 

 

144 

Escore 

médio de 

qualidade 

das bolsas 

produtivid
ade em 

pesquisa   

 

 

2,82 

 

 

2,43 

 

 

2,75 

 

 

2,55 

 

 

2,88 

 

 

2,62 

 

 

2,26 

 

 

2,18 

 

 

2,42 

 

 

2,76 

 

ICAP I 

 

637,32 

 

556,47 

 

574,75 

 

596,7 

 

570,2 

 

505,66 

 

456,52 

 

453,44 

 

430,76 

 

397,44 

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

 

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR  

A consolidação da liderança de um pesquisador, no Brasil, está fortemente associada à 

obtenção da bolsa de produtividade científica da sua principal agência federal de fomento à 

Ciência e Tecnologia, o CNPq. Em uma concorrência aberta a pesquisadores de todo o país, 

por áreas de conhecimento, são avaliados o desempenho de candidatos em termos de produção 
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bibliográfica e papel assumido na sua comunidade científica como indicadores para a concessão 

da bolsa que se estrutura em níveis e estratos que permitem reconhecer o amadurecimento da 

trajetória de pesquisa dos bolsistas. O sistema de bolsas estrutura-se em níveis variando do II 

(nível de ingresso) e I (1-D, 1-C, 1-B e 1-A). Assim, o nível da bolsa é um indicador 

diferenciado do nível de maturidade e consolidação da atividade de pesquisa de cada um dos 

pesquisadores contemplados. Tal estrutura justifica que o presente indicador seja uma média 

ponderada considerando esses diferentes níveis de bolsa de produtividade. Os escores ICAP I 

revelam, na série história que se inicia em 2008, uma trajetória de crescimento. Depois de dois 

anos com uma retração no escore do ICAP 1, em 2017 ele voltou a crescer atingindo o maior 

patamar da série histórica – 637,32 pontos.  Tal crescimento decorre do aumento do número de 

bolsistas PQ (de 209 para 226), algo bastante expressivo considerando o cenário de restrições 

que vivemos. Adicionalmente, houve uma melhoria expressiva na qualidade média da bolsas 

(saltando de 2,43 para 2,82), o que significa que houve uma progressão de pesquisadores para 

níveis mais elevados de bolsas de produtividade. É relevante destacar que o número de bolsistas 

de produtividade 1 A (o topo da hierarquia) saltou de 8 para 17, número equivalente ao de 

diminuição de bolsistas 1-B, sinalizando que 8 pesquisadores que estavam neste patamar 

ascenderam para o nível 1-A.  Da mesma forma, dois bolsistas subiram do nível 1-D para o 

nível 1-C. Adicionalmente, dois bolsistas passaram à categoria de Pesquisador sênior que é 

equivalente a 1-A.  

Finalmente vale destacar que a UFBA, considerando os dados de 2016 ocupava a 

décima posição entre as instituições federais de ensino superior no que se refere ao número de 

bolsistas produtividade do CNPq, o que é uma posição muito significativa e atesta a maturidade 

da sua comunidade científica. 

 

 

INDICADOR 3   

ÍNDICE DE CONSOLIDAÇÃO DE ATIVIDADE DE PESQUISA II = ICAP II 

 

DEFINIÇÃO: 

 

Variação percentual de docentes doutores com bolsa de produtividade do CNPq.  

 

JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 
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O indicador 2 oferece uma visão importante da consolidação da atividade de pesquisa 

tomando o número e o nível das bolsas conseguidas por docentes da Universidade na principal 

agência de âmbito nacional voltada para o fomento da atividade de pesquisa e produção 

científica. Uma segunda perspectiva para se examinar a mesma consolidação reporta-se à 

comparação, dentro da UFBA, da proporção de docentes doutores que atingiram a maturidade 

e apresentam perfil de produtividade científica que lhes assegura a bolsa do CNPq. Ou seja, à 

medida que se expande o número de doutores (quer pela exigência de tal nível de formação nos 

concursos públicos, quer pelo apoio para a titulação de docentes), espera-se que cresça o 

número de bolsistas, coerente com a expectativa de que o doutorado consiste numa formação 

do docente pesquisador.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 
 

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

 

RESULTADOS: 
 

 

Quadro 10- Evolução do Índice de Consolidação de Atividade de Pesquisa = ICAP II – UFBA (2009-2017). 

Ano 

DOCENTES UFBA Doutores 

Bolsistas de 

Produtividade 

% de Bolsistas 

entre 

Docentes 

Doutores 

GRAD+ESP MEST DOUT TOTAL DE 

DOCENTES 

% 

DOUTORES 

2009 189 506 1266 1961 64,56 178 15,64 

2010 163 547 1375 2085 65,95 208 16,58 

2011 171 605 1481 2257 65,62 202 14,99 

2012 141 570 1568 2279 68,80 193 13,58 

2013 122 508 1603 2233 71,79 198 13,54 

2014 115 486 1675 2276 73,59 234 15,16 

2015 97 469 1771 2337 75,78 209 12,93 

2016 96 481 1838 2415 76,10 209 11,37 

2017 96 456 1953 2505 77,96 226 11,57 

Fonte: PRODEP/SIP e Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação. Em 31/12/2016. 

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR 
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Um indicador adicional de fortalecimento da atividade de pesquisa envolve uma análise 

do número de docentes doutores (e, portanto, potencialmente pesquisadores) que possuem bolsa 

de produtividade do CNPq. Tal indicador complementa o anterior, já que adiciona em que 

medida os docentes doutores estão consolidando sua atividade de pesquisa e já conseguindo 

obter o reconhecimento por meio da bolsa de produtividade. A série histórica que se inicia no 

ano de 2009 e que, portanto, já incorpora o processo de expansão impulsionado pelo REUNI, 

revela um crescimento sistemático do número de doutores na composição do nosso quadro 

docente até o ano de 2017. Saímos em 2009 de um quadro em que os doutores representavam 

64,5% do total de docentes para, em 2017, atingirmos o percentual de 77,96%. No último ano 

saltamos de 1.838 para 1.953 doutores; ou seja, incorporamos quer por concurso quer por 

fomento à titulação mais de 100 jovens doutores, que, como tal, ainda se encontram dando os 

passos iniciais para consolidar a sua atividade de pesquisa.  Sabe-se, portanto, que parte desse 

crescimento de recém doutores não apresenta o perfil daqueles que conseguem, em editais de 

abrangência nacional, a bolsa de produtividade.  Os números de bolsas de produtividade 

apresentam alguma variação ao longo do mesmo período, mantendo-se mais ou menos estável 

na maioria dos anos. Assim, o crescimento do número de doutores acompanhado por uma certa 

estabilidade no número de bolsistas resulta em uma série em que o ICAP II apresenta flutuações 

ano a ano, sem uma tendência clara de crescimento. Assim, saímos de um ICAP II de 15,64%, 

ultrapassamos 16,5% em 2010 e chegamos a 2016 com o menor ICAP II da série histórica 

(11,37). Com o crescimento das bolsas em 2017, houve um ligeiro crescimento do indicador no 

último ano, quando chegou a 11,57. Os dados sugerem a importância de políticas institucionais 

voltadas para apoiar as atividades de pesquisa de jovens doutores de modo a aumentar a 

probabilidade de êxito em próximos editais do CNPq. Tal indicador deve ser examinado, 

sobretudo nos últimos três anos, à luz da grave queda no financiamento do CNPq e no 

congelamento do número de bolsas de produtividade concedidas, acirrando a competição e 

impedindo que docentes com perfil que justificaria a bolsa, não a tenham recebido. A rigor, nas 

últimas concessões, um novo bolsista entra no sistema quando um antigo sai (por não concorrer 

ou por ter apresentado acentuada queda no seu desempenho). 

 

 

INDICADOR 4   
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TAXA DE INSERÇÃO DA PESQUISA NO ENSINO DE GRADUAÇÃO - TAXA IPEG   

 

DEFINIÇÃO: 

 

Variação percentual de alunos dos cursos de graduação com bolsas para atividade de pesquisa 

e inovação do ano t em relação ao ano t-1. 

 

JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 

 

Trata-se de um importante indicador de quanto o princípio da indissociabilidade entre 

ensino e pesquisa está se consolidando na Universidade. Para que a atividade de pesquisa não 

seja uma atividade restrita da pós-graduação e a formação científica do estudante comece 

efetivamente no seu curso de graduação, o número de alunos formalmente engajados nos grupos 

de pesquisa é um indicador da articulação entre ensino e pesquisa, revelando o quanto o treino 

em pesquisa pode aprimorar o desenvolvimento de competências profissionais e, ao mesmo 

tempo, preparar melhor o aluno para a sua pós-graduação.   

 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 
 

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

 Onde : BPIG = Bolsas de Pesquisa e Inovação 

                                                                     t =  ano      i =  variando conforme o intervalo de tempo a 

ser considerado 

 

RESULTADOS: 

 

 

Tabela 18- Evolução do número de Bolsas de Pesquisa e Inovação -  UFBA 2007-2017. 

 

 

Ano 

 

 

 

2007 

 

 

 

2008 

 

 

 

2009 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

Nº de 

Bolsas de 

Pesquisa e 
Inovação  

 

580 

 

610 

 

630 

 

780 

 

862 

 

985 

 

1374 

 

1.761 

 

1377 

 

1181 

 

1287 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação 
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Tabela 19- Evolução da Variação Percentual do número de Bolsas de Pesquisa e Inovação da UFBA. 

 

Ano t/t-i 

Taxa IPEG 

Var % BPIG   

( t/t-i) 

2004/2003 7,7 

2005/2004 3,6 

2006/2005 17,2 

2007/2006 13,7 

2008/2007 5,2 

2009/2008 3,3 

2010/2009 23,8 

2011/2010 10,5 

2012/2011 14,3 

2013/2012 39,5 

2014/2013 28,2 

2015/2014 -21,8 

2016/2015 -14,23 

2017/2016 8,98 

2003/2017 230,0  
           Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação 

 

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR 

 

A consolidação da pesquisa depende, em larga medida do fomento a que jovens 

estudantes de graduação se vinculem a grupos de pesquisa e possam desenvolver competências 

iniciais que os habilitem a ingressar, futuramente, em um curso de pós-graduação. O IPEG 

capta exatamente o nível de apoio para estudantes de graduação possam se dedicar à pesquisa, 

no interior de grupos de pesquisa e sob a coordenação de pesquisadores. A série histórica, de 

Bolsas de Pesquisa e Inovação, mostra três períodos bem distintos. No início dos anos 2000, 

houve uma diminuição do número de bolsas, queda que atingiu o ponto mais baixo no ano de 

2003. A partir deste ano o número de bolsas passou a crescer de forma sistemática, tendência 

que se manteve até 2014, especialmente mais elevadas em 2013 e 2014. A intensidade do 

crescimento variou de ano para ano, mas nos três últimos anos deste segundo período, o 

percentual manteve-se sempre acima de 10%, tendo atingido quase 40% em 2012.  Esse 

crescimento contínuo experimentou nos anos de 2015 e 2016 uma queda significativa. No ano 

de 2015 temos uma diminuição de 21,8% em relação a 2014; em cima de tal queda, em 2016 

verifica-se uma diminuição de mais 14,23%. Todavia, no último ano houve uma reversão, 

mesmo que pequeno, dessa tendência a diminuir, com um crescimento de 8,98% (saindo de 
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1.181 bolsas para 1.287). Comparando o ano inicial da série e o ano de 2017 houve um 

expressivo crescimento de 230%, mas que é inferior ao patamar 300,2% no número de bolsas 

atingido em 2014, ano de maior oferta. Mesmo com o crescimento em 2017, temos uma perda 

de aproximadamente 500 bolsas considerando-se o ano de 2014. Pode-se afirmar, assim, que as 

atividades de iniciação científica vinham se expandido de forma contínua ao longo dos últimos 

anos, tendo no último ano uma pequena recuperação depois de dois anos de queda. Tal quadro 

reflete, claramente, as restrições das agências de fomento para esse tipo de apoio ao estudante.  

É importante ressaltar que o IPEG não incorpora alunos que participam de atividades de 

pesquisa sem o suporte das bolsas de iniciação científica. Neste sentido, há bolsas de IC 

concedidas diretamente por Agências de Fomento a pesquisadores ou grupos de pesquisa que 

não estão contabilizadas, pois não estão sob controle da administração central da Universidade. 

Um dado importante é que a UFBA é a quinta IES pública em termos do número de bolsas de 

IC concedidas pelo CNPq, posição de grande destaque.  

 

 

 

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

 

 A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil – PROAE desenvolveu 

uma série de atividades através das suas coordenações, que serão apresentadas a seguir, visando 

o atendimento e acolhimento aos discentes da UFBA. 2017 foi um ano peculiar, com três 

semestres acadêmicos, que impactou sobremaneira a efetivação das ações planejadas para este 

ano. Dentre as ações realizadas, pode-se destacar: 

a) A consulta pública e sistematização das submissões para a Política de Assistência 

Estudantil para a Graduação da UFBA (PAES-UFBA) e entrega do documento à Pró-reitora 

Cássia Maciel;  

b) A realização pelo NASIE do “SESUNI – Saúde Estudantil na Universidade”, 

realizado no mês de outubro, evento com foco na promoção da saúde, que contou com 

programação de cunho informativo, acerca de temas relevantes à saúde estudantil e que 

oportunizou os discentes presentes realizarem 2 procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
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contribuindo para saúde e bem-estar, integrando assim práticas em saúde, atividades corporais 

e palestras; 

c) A capacitação junto com a Coordenação de Desenvolvimento Humano e do Núcleo 

de Capacitação (NUCAP- PRODEP), do curso de Sistematização da Experiência Profissional 

do Serviço Social. O curso foi ministrado pelo principal autor brasileiro na temática serviço 

social na educação, o professor Dr. Ney Luiz Teixeira de Almeida da UERJ, e contou com a 

presença de assistentes sociais da UFBA, UFSB e UNILAB, além de palestrantes e mediadoras 

como a coordenadora nacional do FONAPRACE, a pró-reitora de assistência estudantil/UFBA, 

da professora do colegiado de Serviço Social do IPS/UFBA e da assistente social do IFBA. 

 

 

 

Quadro 11- Números dos beneficiários da CPAE – 2017. 

Benefício Tipo Alunos assistidos (*) Número de 

benefícios 

Serviços Residência 368  

 

 

 

 

Auxílio 

Moradia 1.342 16.104** 

Transporte 729 8.748** 

Est. Com Necessidades 

Especiais 

33 396** 

Auxilio alimentação 855 10.266** 

Saúde 594 594 

Emergencial¹ 170 170 

Eventual² 1.657 1.657 

Restaurante Universitário-RU - 507.149 

Fonte: CPAE – PROAE (2017). 
(*)Os dados podem ter sofridos decréscimo referente ao ano de 2016, por conta do número de colações de grau 

ocorridas nos três semestres acadêmicos, no exercício de 2017.  

(**) Cada discente recebeu doze parcelas deste benefício.  

¹ Auxílio disponibilizado ao estudante, em caráter excepcional, em virtude de indicação feita em relatório e 

parecer psicossocial relacionados a situações de saúde e em virtude do fechamento da creche UFBA no período 

de greve dos Técnicos Administrativos em Educação.  

² Auxílio Eventual disponibilizado para alimentação do estudante cadastrado no serviço do RU, em função do 

fechamento do Restaurante Universitário nas ocasiões de Carnaval e Manutenção do Equipamento. 

 

Além disso, a PROAE deu continuidade às ações de caráter educativo (preventivo), em 

parceria com entidades representativas da UFBA como DCE, ASSUFBA e APUB, estudiosos 

(as) da área dos Direitos Humanos da UFBA, representação de estudantes cadastrados na 
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PROAE, através de Eventos Acadêmicos e de Educação Continuada, a exemplo: I Fórum Negro 

de Artes Cênicas; Abril Indígena; Mostra pelos 10 anos do Grupo de Pesquisa em Cultura e 

Sexualidade (CUS); Chá da Diversidade; 1ª. Calourada Feminista e do 9º. Caruru da 

Diversidade.  

Cumpre destacar que fora mantido para os discentes oriundos de Comunidades 

tradicionais Quilombolas e Indígenas, que adentraram a universidade por meio das cotas, o 

auxílio acolhimento.  

A partir de 2016 o formato de acesso ao cadastro de estudantes no PBP/MEC se deu 

através de calendário anual que previa apenas três entradas anuais. Estas divergiram do 

calendário de matrícula SISU na UFBA, se fazendo necessária a oferta de duas parcelas de 

acolhimento com vistas a cobrir o período para inscrição e homologação de estudantes no 

programa.  

 

 

 
Quadro 12- Números do auxílio acolhimento 2017. 

AUXÍLIO ACOLHIMENTO INDICADORES 

Discentes beneficiados Benefícios (*) 

Edição 2017 99 201 
Fonte: Lista de Credores (LC) – PROAE  

(*) cada discente recebeu duas parcelas deste benefício. 

 

No âmbito do incentivo à participação dos/das discentes cadastrados na PROAE em 

atividades de pesquisa e extensão, importantes para a formação e desenvolvimento de uma 

carreira profissional e/ou acadêmica, destaca-se a conclusão da Edição 2016/2017 e início da 

Edição 2017/2018 do Programa Permanecer, a execução da Edição 2017/2018 do Edital do 

Programa Sankofa e continuidade do apoio à projetos institucionais por meio dos Projetos 

Especiais. Salienta-se que na edição 2017/2018 o Programa Permanecer atendeu a 85,54% do 

total de projetos inscritos. 
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Quadro 13- Números do programa Permanecer 2017. 

 
Fonte: Sisper, 2017.  

(*) calculado com base no número de CPF que em 2017 teve acesso à bolsa do Programa Permanecer.  

(**) calculado com base no número de pagamentos de bolsas feita por CPF. Cada discente recebeu seis parcelas 

deste benefício. 

 

 

Quadro 14- Números do programa Sankofa 2017. 

 
Fonte: Lista de Credores (LC) - PROAE. 

(*) calculado com base no número de CPF que em 2017 teve acesso à bolsa do Programa Projetos Especiais. 

(**) calculado com base no número de pagamentos de bolsas feita por CPF. Cada discente recebeu seis parcelas 

deste benefício. 

 

 

Quadro 15- Números dos Projetos Especiais 2017. 

 
Fonte: Lista de Credores (LC) - PROAE.  

(*) calculado com base no número de CPF que em 2017 teve acesso à bolsa do Programa Projetos Especiais.  

(**) calculado com base no número de pagamentos de bolsas feita por CPF. Cada discente recebeu 12 parcelas 

deste benefício. 
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O Núcleo de Esportes e Lazer (NEL), faz parte da coordenação de Ações afirmativas, 

educação e diversidade e tem como objetivo, coordenar e fomentar programas, ações e projetos 

de esportes e lazer oferecidos aos estudantes da Universidade Federal da Bahia. 

O núcleo se estrutura a partir de 3 dimensões: Esportes de rendimento; Esportes de 

participação e Esportes Educacional.  

O objetivo deste núcleo é viabilizar as participações dos estudantes em eventos do 

desporto universitário, nas suas mais variadas modalidades, dando todo suporte, e 

acompanhando treinos e competições quando for possível, além de custeia: Inscrições em 

competições; Transportes; Hospedagem; Alimentação e Matérias esportivos. 

 

Quadro 16- Auxílio Esporte em 2017. 

 
Fonte: Lista de Credores (LC) - PROAE.  

(*) calculado com base no número de CPF que em 2017 teve apoio a eventos esportivos. Parte dos estudantes 

beneficiados participam, em sua modalidade esportiva, de mais de 1 evento esportivo. 

 

 

 

Creche UFBA 

 

No ano de 2017 a Creche UFBA , equipamento de Educação Infantil, atendeu aos 

dependentes do Corpo Discente, Docente e de Técnicos Administrativo da UFBA, na faixa 

etária de 04 meses a 03 anos e 11 meses.  

Dentre as principais metas conquistadas destacaram-se: a contratação de Auxiliares de 

Desenvolvimento Infantil / ADI, e de funcionários para o Setor de Nutrição através do Termo 

de Referência; Seleção e contratação de Professores; Aquisição de computadores novos; A 

comunicação Famílias/Equipe Creche tornou-se mais respeitosa no semestre letivo 2017.2, no 

sentido do cumprimento das normas, principalmente gerando significativo avanço em relação 

aos semestres anteriores; A realização do Encontro com a família  
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superou todas as falhas que tivemos em eventos anteriores nesse ano. Na avaliação da 

própria Equipe Creche, alcançamos a perfeição dentro das possibilidades que tivemos e 

aprimoramento da Equipe Creche UFBA. 

As ações realizadas pela Creche: 

a) Realização de reuniões com a Equipe Creche para: elaboração do PDI; 

encaminhamento de questões administrativas; planejamento, avaliação e formação;  

b) Organização de Grupos de Trabalho para realização de ações desenvolvidas 

coletivamente (Semana da Saúde, Semana da Criança e Encontro com a Família);  

c) Reuniões e encaminhamento em parceira com unidades extra Creche (Biblioteca 

Central; NAPE; Coordenação de Assistência ao Estudante - CPAE; Escola de Enfermagem; 

Faculdade de Educação; PRODEP; Núcleo de Acompanhamento da Vida Funcional - NAVIF; 

PROAD e PROPLAN;  

d) Contatos e encaminhamentos com instituições externas à UFBA (Conselho Tutelar; 

Delegacia de Repressão a Crime contra a Criança);  

e) Realização de processos seletivos para Serviço Creche e Auxílio Creche para os 

semestres letivos 2017.1 e 2017.2.  

 

 
Quadro 17- Números dos beneficiários creche – 2017. 

Benefício  Alunos assistidos  Número de benefícios(**)  

Serviços creche  128*  -  

Auxílio creche  67  804  
Fonte: Creche UFBA – PROAE (2017)  

(*) além dos discentes assistidos, 39 Técnicos-administrativos e 08 docentes também são beneficiários deste 

benefício. Em 2017, foram contemplados estudantes de três semestres acadêmicos, tendo em vista a 

desemestralização em decorrência da greve dos Servidores.  

(**) Cada discente recebeu doze parcelas deste benefício. 

 

 

Núcleo de apoio a pessoas com necessidades especiais/NAPE  

 

O NAPE/PROAE/UFBA, com o objetivo de apoiar a inclusão (acesso e permanência) 

de pessoas com deficiência na universidade, teve suas ações pautadas na eliminação das 

principais barreiras que se apresentam em contextos atitudinais, comunicacionais, pedagógicos.  

Foram atendidos diretamente pelo NAPE/PROAE, 25 estudantes com deficiência. 

Entende-se, porém, que o número de pessoas atendidas não consegue refletir as reais demandas 
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da UFBA. Neste sentido, durante o ano de 2017, foram realizados 630 atendimentos a demandas 

específicas para o público de PCD’s. Frente à realidade que ora se apresenta, com os ganhos 

sociais – e novos desafios – decorrentes da mudança na política de cotas na instituição, é 

objetivo desta coordenação a busca por ações objetivas que efetivamente favoreçam a 

interlocução com estes públicos.  

 

Ações realizadas pelo NAPE: 

 

a) Implementação de 20 bolsas em 2 projetos criados pela PROAE/NAPE(8 bolsas - 

Projeto de Monitoria de Mobilidade / 12 bolsas Projeto de Apoio Pedagógico para o estudante 

Com Deficiência);  

b) Articulação com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas para publicação, em 

formato acessível, do Edital do Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo da 

UFBA, 02/2016 (Versão Retificada);  

c) Junto ao NUCAP/PRODEP, Oferta de cursos de capacitação para servidores técnico-

administrativos e docentes sobre inclusão e acessibilidade, mediado por programa de 

capacitação continuada;  

d) Articulação com a Superintendência de Tecnologia da Informação para reconstrução 

do sítio na web do NAPE/PROAE a fim de atender aos requisitos de acessibilidade eletrônica 

e servir como base de consulta para as questões relativas a e-mag e W3C na instituição; 

e) Disponibilização de bolsistas com formação em audiodescrição, orientação e 

mobilidade, tecnologias assistivas e ledor/transcritor em eventos realizados na Universidade;  

f) Atuação de Tradutores e Intérpretes de Libras (TIL’s) em sala de aula, defesas de 

trabalhos acadêmicos (em todos os níveis) e em diversos eventos ocorridos na UFBA em 

parceria com a PROEXT, Reitoria, Instituto de Letras, Instituto de Ciências da Saúde, 

Faculdade de Direito, Faculdade de Comunicação, Faculdade de Educação, dentre outros;  

g) Aquisição e disponibilização aos alunos de equipamentos de Tecnologia Assistiva, 

bem como, a adaptação em formato acessível do material utilizado pelos discentes com 

necessidades específicas.  
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h) Promoção de eventos sobre a temática, abertos à comunidade externa, em parceria 

com a Pró-Reitoria de Extensão (a exemplo do II Simpósio UFBA Azul, do Diversilibras e do 

Curso de Políticas de Inclusão e Acessibilidade – Todos a partir do edital PAEXTEc);  

i) Participação nos eventos promovidos pela PROAE com o objetivo de difusão de 

conhecimentos/ ações institucionais voltadas para o público de PCD’s;  

j) Realização de oficinas sobre inclusão e acessibilidade nos diversos eventos realizados 

na UFBA;  

k) Formação continuada para os bolsistas do NAPE.  

l) Apoio a atividades externas, como o relatório de acessibilidade do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU) do município de Salvador;  

m) Coordenação do GT voltado para a elaboração da Minuta da Política de 

Acessibilidade e Inclusão da Universidade;  

n) Estabelecimento de parcerias com outras instâncias universitárias e com organizações 

externas, a exemplo da criação de uma Rede interinstitucional de Educação Inclusiva no Ensino 

Superior, envolvendo 16 instituições públicas no Estado da Bahia; 

o) Participação no Fórum das Instituições de Ensino Superior do Brasil para difusão de 

práticas inclusivas; além da ampliação do debate sobre as questões acerca da inclusão no ensino 

superior.  

 

 

 

Quadro 18- Atendimentos realizados por área. 

 
Fonte: NAPE – PROAE (2017)  

(*)Outros: refere-se a serviços de interpretação em Libras, atendimentos relacionados à acessibilidade 

arquitetônica, solicitações encaminhadas por e-mail, bem como participação em reuniões nos colegiados. 
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Quadro 19- Serviços utilizados do NAPE. 

SERVIÇO  QUANTIDADE 

Adaptação de material  162 

Apoio funcionário (adaptação de material)  3 

Apoio funcionário (mobilidade)  300 

Apoio funcionário (pesquisa)  66 

Equipamentos (Cadeiras de Rodas) *  3 

Tradução e Interpretação de LIBRAS  80 
Fonte: NAPE – PROAE (2017) / *Os serviços direcionados à comunidade acadêmica de pessoas com deficiência 

(PCDs) se referem à implementação de orientação, mobilidade e vida independente. São disponibilizados, para 

uso individual e/ou coletivo, recursos de tecnologia assistiva diversos. 

 

 

Quadro 20- Atendimentos realizados por deficiência. 

TIPO DE DEFICIÊNCIA  QUANTIDADE  

Afasia  16 

Deficiência auditiva (surdez profunda)  80 

Deficiência motora (cadeirante)  22 

Deficiência visual (baixa visão)  40 

Deficiência visual (cegueira)  456 
Fonte: NAPE – PROAE (2017) 

 

 

Mobilidade acadêmica  

 

Auxiliar aos discentes de cursos de graduação participantes do Programa Mobilidade 

Acadêmica, no repasse financeiro para auxiliar a custear suas despesas de alojamento, 

alimentação, seguro saúde internacional e passagens aéreas em forma de auxílio, para 

intercâmbio estudantil resultante de convênio registrado em órgão oficial da UFBA com 

Instituições de Ensino Superior ou Centros de Pesquisa de outros países, com efeitos no 

histórico do(a) estudante e sujeito aos regramentos expostos no Regimento do Ensino de 

Graduação.  

 

 
Quadro 21- Números dos beneficiários mobilidade acadêmica. 

 
Fonte: PROAE (2017) (*) A concessão do apoio a Mobilidade Internacional pode variar em número de parcelas, 

estas correspondem ao período do intercâmbio. 
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Programa Participar  

 

O Programa Participar, tem como finalidade: a. Promover a consolidação, a expansão e 

a internacionalização da cultura, ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade da 

UFBA por meio da troca de experiências em eventos; b. Identificar, reconhecer e valorizar 

estudantes da UFBA que tenham interesse em aprofundar relações internacionais e troca de 

experiências; c. Apoiar financeiramente estudantes para a divulgação de pesquisas de 

qualidade, bem como a participação meritória em eventos de alta relevância para a pesquisa 

e/ou inovação da UFBA, especialmente aquelas que tenham grande potencial de publicação em 

periódicos internacionais de bom impacto. d. Apoiar financeiramente estudantes para participar 

de competições em temas técnicos-cientifico ou culturais. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI), Pró-Reitoria de Ações 

afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) e Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

(PROGRAD) lançaram um edital convidando alunos de graduação da UFBA, a apresentarem 

propostas de solicitação de apoio financeiro para participação em eventos Acadêmico-Técnico-

Científicos de alta relevância no país ou no exterior, com trabalhos formalmente aceitos, com 

vistas a propiciar a visibilidade da produção científica, tecnológica e cultural geradas na UFBA. 

  

 

Quadro 22- Números dos beneficiários Programa Participar. 

 

PROGRAMA PARTICIPAR  

INDICADORES  

Discentes 

beneficiados  

Benefícios  

Edição 2017  216  216  
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação – PROPCI (2017) 

 

 

Para a Coordenação das Unidades Executivas, o exercício de 2017 pode ser considerado 

como um ano de aperfeiçoamento das práticas de gestão consolidadas no ano anterior. Com a 

instalação da nova sede da PROAE na Federação, fez-se necessário o redimensionamento de 

pessoal do corpo técnico-administrativo para melhor prestação dos serviços públicos à 

comunidade estudantil. Na gestão dos núcleos que o compõem, foram realizados 

remanejamentos de pessoal, como por exemplo a recomposição do setor de listagem de mais 
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um agente público, a chegada de atendente na recepção da PROAE para fazer a triagem das 

demandas e o restabelecimento do corpo de servidores que estavam atuando no Posto de 

Atendimento e/ou licenças.  

Ademais, através do Núcleo de Gestão das Residências foi possível estabelecer um 

diálogo mais efetivo com os estudantes residentes a fim antecipar-se aos possíveis problemas 

estruturais. Na gestão do restaurante universitário foi possível aprimorar o dialogo 

compartilhado entre a Pró-reitoria de planejamento, Pró-reitoria de administração e 

representantes do Núcleo de Segurança Alimentar / NUSA.  

Quanto a execução orçamentária do PNAES prezou-se pela melhor eficiência e eficácia 

na aplicação dos recursos mediante a concessão de benefícios: auxílios; serviços e bolsas a 

discentes com comprovada vulnerabilidade socioeconômica.  

Ressalte-se que, fora mantido os valores dos auxílios fixos – concedidos por editais – 

preservando-se, assim, as políticas públicas estudantis, cuja previsão orçamentária tem-se 

mantido constante - o que se considera um desafio diante do crescimento do público estudantil 

alvo desta política pública. 

 

 
Quadro 23- Estudantes assistidos X Número de benefícios. 

Tipo  Alunos assistidos  Número de benefícios  

Serviços  

Residência  368 - 

Creche  128 - 

Bolsas  

Permanecer  1.360 8.086 

Projetos Especiais  268 2.496 

Permanência/MEC  822 9.864 

Sankofa  82 480 

Auxílios  

Moradia  1.342 16.104 

Transporte  729 8.748 

Apoio ao Estudante Com 

Necessidades Especiais  

33 396 

Auxilio Alimentação¹  855 10.266 

Auxílio Mobilidade 

Acadêmica Internacional  

30 158 

Creche  67 804 

Saúde²  594 594 

Acolhimento³  99 201 
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Esporte  169 237 

Ações do NAPE*  - 630 

Restaurante Universitário-

RU  

- 507.149 

Fonte: PROAE/ UFBA em números. 

¹ Número de estudantes que receberam suporte de alimentação com complementação financeira para subsidiar até 

02 (duas) refeições (café da manhã e /ou ceia)  

²Auxílio disponibilizado aos estudantes para aquisição de lentes corretivas e medicações não dispensadas na rede 

SUS.  

³ o auxílio acolhimento é direcionado para discentes oriundos de Comunidades tradicionais Quilombolas e 

Indígenas, que adentraram a universidade por meio das cotas.  

(*) Número de atendimentos a demandas específicas para o público de PCD’s realizados pelo NAPE 

 

 

Indicadores de desempenho PROAE  

 

INDICADOR 19: 

APOIOEST= RECURSOS FINANCEIROS INVESTIDOS EM APOIO AOS 

ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

DEFINIÇÃO: 

Recursos financeiros investido em diversas modalidades de apoio aos estudantes considerados 

"isentos" na Universidade. 

JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 

 

As políticas de inclusão de segmentos da população que não tinham acesso à 

Universidade Pública necessariamente vêm acompanhada de políticas de apoio que assegurem 

condições básicas para que o aluno possa permanecer no local em que estuda e assegurar a sua 

manutenção. Além de residência, restaurante e refeições, há um conjunto diversificados de 

apoios que implementam a diretriz de assegurar que os alunos em condições de vulnerabilidade 

social possam se dedicar aos estudos na Universidade. A ampliação do contingente de alunos 

nessas condições inseridos na UFBA em função da política de cotas sociais tem aumentado ao 

longo da última década e, em decorrência, tem exigido maiores investimentos nas diversas 

modalidades de apoio executadas pela Pró-reitoria de Assistência Estudantil. O presente 

indicador inclui um conjunto de benefícios que são concedidos diretamente aos alunos 

reconhecidos pela Universidade na condição de vulnerabilidade social. Tal conjunto não esgota 

os investimentos da Universidade no campo da assistência estudantil, já que não estão incluídos 

aqui a construção e manutenção das residências universitárias, as refeições distribuídas pelos 

restaurantes. Assim, o indicador envolve o total de recursos para auxílios em alimentação, 

moradia, creche, moradia especial, transporte, acolhimento, medicamento, material didático, 

participação em eventos científicos, organização de eventos, apoios a alunos com deficiência.  
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FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

APOIOEST=(R$ APOIO1+R$ APOIO2 +R$ APOIO3... + R$ APOIOn)/+(TOTAL DE 

ALUNOS "ISENTOS”) 

 

R$APOIO1 = recursos aplicados no ano com auxilio em moradia 

R$APOIO2 = recursos aplicados no ano com auxílio para transporte 

R$APOIOn = recursos aplicados no ano com auxílio n 

TOTALUNOS= número médio no ano de alunos matriculados e registrados como "isentos" (em condição de 

vulnerabilidade social). 

 

RESULTADOS 

 
Tabela 20- Recursos Financeiros utilizados em programas de apoio direto a estudantes e número médio de 

alunos “isentos”- 2012-2017 na UFBA. 

 
FONTE: (*) PROAE (**) SIAC 

O presente indicador começa a ser calculado com uma série histórica de apenas quatro anos, pela impossibilidade 

de resgatar registros anteriores com o nível de detalhamento necessário. 

 

 

 

 

Avaliação do indicador 

 

A série de apenas seis anos nos permite verificar como elementos significativos: a) a 

mudança de patamar dos recursos disponibilizados para as políticas de apoio direto aos 

estudantes entre os anos de 2012 e 2017. O valor utilizado quase que quadruplica entre os 

citados anos; b) uma pequena queda no número médio de alunos em situação de vulnerabilidade 

social, também entre 2013 e 2014, decorrente da separação do campus de Barreiras para a 
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constituição da nova Universidade do Oeste da Bahia. É importante também destacar que a 

queda na execução orçamentária de 2015 de aproximadamente R$2 milhões não se traduziu em 

uma queda do valor médio de recurso por aluno, exatamente em função de uma queda mais 

acentuada no número de alunos em condição de isentos mas matriculados na Universidade. 

Embora não se tenham dados de anos anteriores, tal crescimento é congruente com a tendência 

que se apresenta ao longo da última década em função da implementação de políticas 

afirmativas na Universidade.  

 

 

INDICADOR 20: 

NBENEST= NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS ESTUDANTES NA 

CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

DEFINIÇÃO: 

Número médio de benefícios, nas diversas modalidades de apoio aos estudantes considerados 

"isentos" na Universidade. 

 

JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 

 

Para além dos recursos financeiros aplicados na concessão dos apoios aos estudantes, 

esse segundo indicador contempla a quantidade média de apoios recebida por estudante na 

condição de vulnerabilidade social. Tal condição impõe, para a maioria dos casos, a necessidade 

de um leque mais amplo de apoios (não é suficiente apoiar apenas a moradia, mas também a 

alimentação, o transporte e assim por diante). Isso significa que um mesmo aluno na condição 

de vulnerabilidade pode ter ou conseguir diferentes tipos de apoios da Universidade. Assim, 

monitorar a quantidade média de auxílios recebido é um indicador importante do quanto a 

política de assistência estudantil está cobrindo a gama de necessidades de cada aluno.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 
 

NBENEST =(TOTAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS)/+(TOTAL DE ALUNOS 

"ISENTOS”) 

N. APOIO1 = número de apoios/benefícios concedidos no ano do tipo auxilio em moradia 

N. APOIO2 = número de apoios/benefícios concedidos no ano do tipo auxílio para transporte 

N. APOIOn = número de apoios/benefícios concedidos no ano do tipo auxílio n 
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TOTAL ALUNOS= número médio no ano de alunos matriculados e registrados como "isentos" (em condição de 
vulnerabilidade social). 

 

RESULTADOS 

 

O presente indicador começa a ser calculado com uma série histórica de apenas dois anos, pela 

impossibilidade de resgatar registros anteriores com o nível de detalhamento necessário. 

 

 
Tabela 21- Número de benefícios concedidos aos alunos “isentos” e evolução do indicador NBENEST  

UFBA - 2012-2017. 

ANO 

NÚMERO DE 

APOIOS (*) 

MÉDIA DE 

ALUNOS ISENTOS 

MATRICULADOS 

(**) 

NBENEST 

2012 13.349 3349 4,28 

2013 24.127 3889 7,66 

2014 13.148 3708 3,55 

2015 54.732 3272 16,73 

2016 (1) (1) (1) 

2017 59.064 3792 15,57 

FONTE: (*) PROAE (**)SIAC 

(1) Notamos uma inconsistência nos dados que inviabilizaram sua divulgação. 

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR 

 

A série dos últimos seis anos nos permite verificar também o crescimento da cobertura 

das necessidades dos estudantes em termos de assistência social.  Embora o número de alunos 

em condição de vulnerabilidade social tenha aumentado até 2013 e caído nos últimos anos da 

série, o crescimento do número de benefícios concedidos teve forte expansão contínua ao longo 

dos quatro anos, com exceção de 2014. Com isto, o indicador de benefícios recebido por aluno 

aumentou significativamente de uma média de 4,28 em 2012 para 15,57 em 2017. É preciso, 

no entanto, investigar mais profundamente o que aconteceu em 2014 com a queda elevada.  É 

importante assinalar que muitos dos benefícios concedidos são complementares e formam um 

conjunto variável para atender a diversidade de necessidades de cada aluno.  Ou seja, os dados 

indicam que com a ampliação dos recursos tem sido possível oferecer, em média a cada aluno, 

um pacote mais amplo de benefícios o que nos permite concluir que o conjunto de necessidades 
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dos estudantes está sendo mais satisfatoriamente atendido à medida que o tempo passa. 

Evidente que vamos precisar de mais pontos na série histórica para verificar se tal tendência se 

mostra consistente. 

 
 

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

 A UFBA possui alguns canais de comunicação internos, voltados para a própria 

comunidade universitária e que também pode servir para comunicação com a sociedade, por 

meio da internet. Além do recurso das listas de discussão (“docentes”, “todos”, etc), utiliza-se 

também da Rádio FACOM, vinculada à Faculdade de Comunicação da UFBA, o Portal UFBA, 

que se revelou uma ferramenta de comunicação extremamente poderosa por possibilitar um 

acesso ao público a várias informações referentes à Universidade, notícias em destaque, prazos, 

calendários, e informações específicas sobre os cursos e sobre as Unidades Acadêmicas, 

destacando-se o conteúdo sobre a Carta de Serviços ao Cidadão, que reúne informações 

detalhadas sobre todos os serviços oferecidos pela UFBA à comunidade. 

 O Boletim UFBA em Pauta, com acesso livre através do Portal UFBA na internet, 

atualiza diariamente notícias sobre a Universidade e pode ser seguido pelo Facebook e Twitter, 

uma iniciativa importante para aproximação do público mais jovem e a TV UFBA, sob 

responsabilidade da PROEXT, que a partir do início da nova gestão, teve sua atuação 

diretamente articulada à nova Assessoria de Comunicação Institucional da UFBA. Mais 

recentemente, este canal recebeu um reforço com outro boletim: o ‘Edgard Digital’, que além 

de disponibilizado na página principal da UFBA é, também, a comunidade UFBA recebe 

notificação por e-mail a cada lançamento da nova edição. 

 Outro canal de comunicação importante é a Ouvidoria.  A partir da vigência da 

Instrução Normativa nº 01 de 2014 da Ouvidoria Geral da União, em abril de 2015 a Ouvidoria 

da UFBA passou a utilizar o sistema e-Ouv de recepção e registro de manifestações, criado para 

integrar o sistema de ouvidorias federais e, consequentemente, passou a usar as categorias 

adotadas no referido sistema para análise dos dados. 
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  O ano de 2016 significou para a Ouvidoria a sua implementação de forma plena como 

órgão de assessoramento da Reitoria, uma vez que, foi possível operar com um diagnóstico 

consistente dos principais problemas enfrentados pela gestão, seu adequado encaminhamento e 

com uma equipe de trabalho completa. Com base no conjunto de informações sistematizadas, 

foi possível aprovar junto à Reitoria um projeto de atuação que contemplou não só o 

aperfeiçoamento da atividade de acolhimento e encaminhamento das manifestações mas, 

principalmente, uma ação de natureza proativa, preventiva e compartilhada, no sentido de 

colaborar com o aperfeiçoamento das estratégias de gestão. Os dados da Ouvidoria são também 

utilizados pela CPA na avaliação institucional. 

 

 

 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO       

  

Polít icas de Pessoal 

O crescimento experimentado pela UFBA nos últimos anos, especialmente nos anos de 

implantação do REUNI, não foi acompanhado na mesma intensidade, pelo crescimento do seu 

corpo técnico-administrativo. Este fato tem sido apontado em relatórios de avaliação da CPA 

em anos anteriores e torna-se mais grave, porque a causa não está apenas nas aposentadorias, 

cujas vagas não são devidamente repostas, como, e principalmente, pela criação de novos postos 

de trabalhos. A ampliação dos cursos e das matrículas, a implantação dos cursos noturnos e 

cursos em novos campi, requerem naturalmente novas contratações e remanejamentos internos.  

Em relação ao corpo docente, a situação não é exatamente igual, como discute a 

PRODEP no seu relatório de gestão 2016 e 2017, e transcrito a seguir. Tomando-se o período 

2007-2011 (graduação e pós-graduação), registra-se um incremento de, aproximadamente, 30% 

no quadro permanente, elevando-se de 1.746 para 2.257 o número de docentes. Tal incremento 

é proporcionalmente desigual na relação de 29,26% de docentes x 84,02% de vagas, mas, é 

praticamente igual na relação docente 29,26% x 39,71% matrículas efetuadas. O quantitativo 

de vagas evoluiu de 5.602 para 10.309, e a matrícula de 25.906 para 36.195, incluindo as vagas 

em cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu. Note-se que não foram computados 
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docentes substitutos e temporários, e, da mesma forma, vagas e matrículas de cursos de EAD e 

lato sensu, Residências e Programas Especiais de Licenciatura.  

Até o ano de 2007, a realização de concursos para suprir vacâncias dos cargos docentes 

(aposentadorias, exonerações, etc.) dependia de autorização do Ministério da Educação.  

Com a publicação da Portaria Interministerial MPO/MEC nº 22/2007, permitiu-se que 

cada IFES realizasse concurso, independentemente de autorização prévia, desde que dispusesse 

do cargo vago e fosse respeitado o banco de professores equivalentes a ela atribuído pela 

referida portaria. Entretanto, o MEC não redistribuiu para as IFES cargos docentes que foram 

desocupados e recolhidos por aquele ministério anteriormente ao ano de 2007, gerando-se um 

passivo não resolvido até o momento. O dimensionamento do corpo docente necessário à 

criação de cursos novos e ao acréscimo de vagas em cursos já existentes, no bojo do projeto 

REUNI-UFBA, pactuado com o MEC, foi realizado em comum acordo com as unidades 

universitárias, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e expresso em unidades 

de professor equivalente a dedicação exclusiva (DDE). Considerando-se a distribuição de 

docentes entre os três regimes de trabalho, a expectativa era a UFBA receber 117 cargos 

docentes para cada DDE pactuado. No entanto, para cada DDE pactuado, apenas um cargo 

docente foi redistribuído, ampliando-se a defasagem já mencionada anteriormente, de sorte que 

o déficit global atingiu o patamar de 337 cargos no ano de 2011.  

A percepção do déficit no corpo docente da UFBA torna-se mais fácil quando se 

compara, no período de 2007 a 2011, a evolução do número de docentes com os incrementos, 

tanto no número de vagas de ingresso nos cursos de graduação e pós-graduação, quanto no 

número de estudantes matriculados nesses cursos. Em 2007, o corpo docente totalizava 2.267 

professores, sendo 1.751 do quadro permanente e 516 do quadro complementar. Em 2011, a 

UFBA contava com 2.688 professores (2.237 + 451), ou seja, produziu-se um acréscimo de 

19% no período considerado. Em contrapartida, a ampliação do número de matrículas 

ultrapassou o dobro desse percentual, atingindo cerca de 40% (de 25.906 para 36.195). A 

discrepância acentua-se quando se consideram as vagas de ingresso que passaram de 5.602 para 

10.309, ou seja, cresceram 84%, cifra que representa mais de quatro vezes o acréscimo do corpo 

docente.  
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Indicadores de desempenho específicos de Gestão de Pessoas 

 

 

INDICADOR 9: 

IQCTA= ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

DEFINIÇÃO: 

Média ponderada da participação dos diferentes níveis de formação dos servidores técnico 

administrativos no total do segmento. 

 

 

JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 

 

A missão e as atividades fins de uma universidade requerem profissionais técnico 

administrativos com formação profissional especializada, como requisito para grande parte dos 

cargos que estruturam a força de trabalho da Instituição. Há cargos de nível fundamental, médio 

e superior que são preenchidos por concursos. No entanto, a necessidade de formação mais 

elevada é uma busca individual que leva muitos servidores a buscarem níveis mais elevados de 

formação profissional, mesmo inseridos nos níveis do plano de cargo e salários. Por outro lado, 

há incentivos claros no atual plano de carreiras para as iniciativas de melhoria da qualificação 

dos servidores o que os estimula a buscarem formação superior e diferentes pós-graduações 

(lato e stricto sensu). Assim, uma medida do nível de qualificação do servidor é um indicador 

importante para avaliar os investimentos pessoais e instituições no sentido de possuir uma força 

de trabalho cada vez mais qualificada. A expectativa, claramente, é que a melhoria de tal 

indicador se traduz em melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos servidores.  

 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

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

SERVIDORES 
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RESULTADOS 

 
 
Quadro 24- Distribuição de servidores por níveis de escolaridade na UFBA (2009-2017). 

 
Fonte: PRODEP/SIP em 31/12/2017. 

 

 

 
Quadro 25- Escores do IQCTA 2009-2017. 

IQCTA  (ANO) ESCORE 

IQCTA 2009 2,69 

IQCTA 2010 2,78 

IQCTA 2011 2,85 

ICCTA 2012 2,94 

IQCTA 2013 3,02 

IQCTA 2014 3,06 

IQCTA 2015 3,17 

IQCTA 2016 3,27 

IQCTA 2017 3,36 

 

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR  

 

A série histórica que inicia em 2009 revela um crescimento sistemático do nível de 

qualificação formal do corpo de servidores técnico-administrativos da Universidade. Partiu-se 

de um escore, em 2009 de 2,69 atingindo-se em 2017 o escore de 3,36. O ponto máximo da 

escala usada seria 5 (se todos os servidores tivessem titulação de mestrado ou doutorado). 

Assim, 3.36 (IQCTA de 2017) significa que no seu conjunto, a média da qualificação formal 

dos servidores equivale a um curso de graduação (nível superior, cujo peso é 3 na fórmula). O 

crescimento da qualificação formal verifica-se pela participação decrescente dos servidores 

com escolaridade até o nível fundamental (representavam 11,28% em 2008 e em 2015 são 

5,49%), ao lado da participação crescente de servidores com especialização, mestrado e 
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doutorado. Os especialistas saltaram de 16,81% em 2008 para 37,77% em 2017.  Também 

foram expressivos o crescimento do percentual de mestres (saltou de 4,07 para 10,34%) e de 

doutores (saltaram de 2,11 para 3,94%). Embora uma maior qualificação se associe a um 

desempenho mais qualificado, é importante destacar que o desempenho no trabalho depende de 

inúmeros outros fatores pessoais e organizacionais. É necessário, por exemplo, avaliar a 

congruência entre a qualificação formal do servidor e as demandas de competências do cargo 

que ocupa. Ou seja, o crescimento continuo da qualificação pode gerar o fenômeno da 

superqualificação, fator de desmotivação pois as tarefas dos cargos estão muito aquém das 

competências desenvolvidas pelo servidor. Finalmente vale chamar a atenção que no ano de 

2017 verificou-se mais uma queda (agora mais acentuada que em 2016) no número total de 

servidores do quadro da Universidade em relação ao ano anterior. Pela primeira vez na série 

histórica o quantitativo de servidores do quadro caiu abaixo de 3.000, o que constitui um sério 

problema considerando o crescimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão que a 

Universidade experimentou no mesmo período (a exemplo do crescimento de cursos, medido 

pelo indicador EXPPG2. Tal fato explica a pressão e o crescimento do número de servidores 

terceirizados, considerando a expansão expressiva da Universidade nos últimos anos, 

especialmente na oferta de cursos noturnos que demanda ampliação do número de servidores. 

 

 
 

INDICADOR 10: 

INVCAPTA= ÍNDICE DE INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO DO CORPO 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

 

DEFINIÇÃO: 

Investimento dos servidores técnico-administrativos em capacitação no trabalho reconhecido 

com progressões no plano de carreira. 

 

 

JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 

 

Para além da qualificação formal (nível de escolaridade), o desempenho no trabalho 

requer uma capacitação específica, nem sempre assegurada pela qualificação escolar. Assim, 

todas a gestão de pessoas incorpora um conjunto amplo de ações de capacitação e educação no 



Relatório de Avaliação Institucional UFBA 2017 – Comissão Própria de Avaliação 
 

 

87 
 
 

 

e para o trabalho, essenciais à melhoria contínua do desempenho institucional. Tais ações, 

muitas vezes treinamento no próprio trabalho, se voltam para melhorar o desempenho nos 

cargos e, com isto, melhorar o desempenho global da instituição. Voltam-se também para a 

permanente atualização das competências necessárias ao desempenho de qualidade, 

considerando as rápidas transformações no nível de conhecimento e de tecnologias aplicadas 

aos trabalhos em geral. Devido a isto, o plano de carreira implantado recentemente nas 

Universidades Federais estimula as ações de capacitação dos servidores técnico 

administrativos, reconhecendo a carga horária cumprida em treinamentos para efeito de 

progressão na carreira. Assim, os diferentes níveis alcançados pelos servidores decorrem do 

número de progressões obtidos em função da quantidade de carga horária em capacitação para 

o trabalho. Monitorar a evolução deste indicador se torna importante como um importante 

preditor de melhoria do desempenho individual, dos grupos e da própria instituição. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 
 

INVCAPTA=(%N1)+(%N2*2)+(%N3*3)+(%N4*4))/10 

 

RESULTADOS: 

 
Quadro 26- Distribuição de servidores por níveis alcançados no Plano de Carreira – UFBA - 2010-2017. 

 
Fonte: PRODEP/ CDH em 31/12/2017 

Nível 1 - Nenhuma progressão em função de capacitação. 

Nível 2 - Uma progressão em função de capacitação. 

Nível 3 - Duas progressões em função de capacitação. 

Nível 4 - Três progressões em função de capacitação. 

 

AVALIAÇÃO DO INDICADOR  

O ESCORE PODE VARIAR DE 10 A 40 

10 - 100% DOS SERVIDORES ESTARIAM NO NIVEL I 

40 - 100% DOS SERVIDORES ESTARIAM NO NIVEL IV 
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Para além da qualificação formal ou titulação avaliado no indicador IQCTA, é 

importante o investimento em qualificação mais diretamente relacionada a demandas que o 

trabalho coloca para o servidor (por exemplo, novo sistema informatizado requer domínio de 

novas habilidades para todos os processos de trabalho). O INVCAPTA, desenvolvido para 

mensurar o investimento do pessoal técnico-administrativo em capacitação para o trabalho pode 

variar de um mínimo de 10 (se todos os servidores estivessem no nível I, ou seja, sem qualquer 

progressão em função de realização de treinamentos no trabalho) até um máximo de 40 (se 

todos os servidores técnico-administrativos tivessem obtido as três progressões decorrentes dos 

treinamentos realizados. Na série histórica que se inicia em 2010 revela um crescimento 

significativo do investimento em capacitação. O INVCAPTA saltou de 15,52 para 29,43 ao 

término da série, no ano de 2016. Tal crescimento se deve ao aumento do percentual de 

servidores que obtiveram, ao longo do tempo, duas ou três progressões decorrentes dos 

treinamentos realizados. No caso das três progressões, o percentual saltou de 15,77 para 46,01% 

do corpo técnico administrativo. No caso das duas progressões, o percentual saltou de 7,9 para 

18,69%. Por outro lado, o percentual de servidores sem nenhuma progressão caiu de 53,68 para 

18,69%. Ou seja, os estímulos oferecidos no plano de carreira têm levado a um pesado 

investimento dos servidores (e da Instituição) na realização de várias capacitações para o 

trabalho. Monitorar tal indicador requer o desenvolvimento de medidas adicionais sobre o 

impacto dos treinamentos no trabalho, o que requer desenvolver um projeto específico para que 

todos os cursos oferecidos sejam avaliados não apenas em termos de reação (satisfação ou não 

do servidor) mas que chegue no nível do impacto ou transferência das aprendizagens para o 

desempenho no trabalho.  

 

 

INDICADOR 11: 

INVCAPDOC= INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO PELO DOCENTE COM 

AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

DEFINIÇÃO: 

Apoio institucional, por meio de afastamento das atividades, para a capacitação do corpo 

docente em nível de pós-graduação 
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JUSTIFICATIVA DO INDICADOR: 

 

Predominantemente os concursos para preenchimento dos cargos docentes são abertos 

para portadores de diploma de doutorado. Há, no entanto, exceções, em função de carência de 

doutores para subáreas específicas. Assim, há um contingente de docentes mestres e de docentes 

que possuem apenas o título de graduação ou especialização, sobretudo no campus do interior 

do Estado. Portanto, há uma demanda de qualificação para o corpo docente, o que implica apoio 

para a realização de mestrados e doutorados, muitas vezes com afastamento do docente das suas 

atividades cotidianas, quando o curso é realizado fora do seu local de trabalho. No entanto, 

mesmo para os docentes doutores, é importante a sua permanente atualização face a dinâmica 

de transformação rápida do conhecimento e da tecnologia nos diversos campos da ciência e das 

artes. Tal demanda é atendida pelas experiências de pós-doutorado que, para além da 

permanente atualização, se voltam para a criação de novas redes de pesquisa, novas parcerias 

e, sobretudo, para ampliação do nível de inserção internacional do docente/pesquisador. Face 

ao exposto, o presente indicador avalia o nível de apoio concedido pela Universidade para o 

docente continuar a sua formação em níveis mais elevados.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

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

 

 

RESULTADOS 

 

 
 
Quadro 27- Distribuição de docentes por níveis de formação e afastamento para realização de atividades de 

formação (2009-2017). 

 
FONTE: PRODEP/SIP em 31/12/2017 
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N1 - % GRADUADO OU ESPECIALISTA AFASTADOS PARA 
MESTRADO 

N2 - % MESTRES AFASTADOS PARA DOUTORADO 

N3 - % DE DOUTORES AFASTADOS PARA PÓS-DOUTORADO 

 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A atividade de ensino e pesquisa requer continua atualização por parte dos servidores 

docentes. Tal atualização pode envolver a realização de cursos que conduzem a titulações mais 

elevadas (mestrado e doutorado para quem ainda não possuía tais títulos ao ingressar na 

Universidade) quanto afastamentos para estudos e pesquisas, como no caso dos pós-doutorados, 

que não configuram uma nova titulação. Tais experiências de formação claramente se associam 

ao desenvolvimento de competência para um desempenho nas diferentes áreas fins da 

universidade mais qualificado.  O monitoramento do apoio da Universidade para que seus 

docentes realizem mestrados, doutorados ou pós-doutorados, revela um crescimento 

sistemático entre 2009 e 2014 (quando atingiu o maior escore) seguido, nos três anos seguintes 

por um leve declínio e uma pequena retomada no ano de 2017, último da série. O escore de 

9,75 atingido em 2017 não recupera, todavia, o índice de 2014. Em 2017 houve um pequeno 

acréscimo do número de docentes afastados para mestrado (uma condição com peso bem 

pequeno já que o ingresso na carreira docente se dá, preponderantemente, a partir do título de 

doutor).  Houve, também um pequeno aumento de afastamentos para doutorado e pós-

doutorado. Tal crescimento, reduzido, se deve, possivelmente, às restrições crescentes no apoio 

das agências de fomento – especialmente Capes e CNPq. – para que os docentes possam se 

afastar para qualificação. Com os desafios que são postos para a internacionalização da 

produção científica e a crescente inserção dos grupos de pesquisa da UFBA em redes nacionais 

e internacionais, há que se ter políticas de estímulo à saída de um maior número de docentes 

para pós-doutorados, sobretudo no exterior. Para tanto, é preciso que as agências nacionais 

retomem os patamares anteriores de fomento a tão importante atividade de qualificação do 

corpo docente. 
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 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO  

 

 Compõe-se a UFBA, na sua forma estatutária e regimental, por órgãos da administração 

central e por órgãos de deliberação colegiada, de controle, fiscalização e supervisão, consultivos 

e comissões centrais. 

A administração central é formada pela Reitoria, por suas Pró-Reitorias de Ensino de 

Graduação, de Ensino de Pós-Graduação, de Pesquisa, Criação e Inovação, de Extensão, de 

Planejamento e Orçamento, de Administração, de Desenvolvimento de Pessoas, de Ações 

Afirmativas e Assistência Estudantil e pelos Órgãos Estruturantes, vinculados à Reitoria. 

São órgãos de deliberação colegiada os conselhos superiores: o Conselho Universitário, o 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Conselho Acadêmico de Ensino, 

Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão e a Assembleia Universitária. 

São órgãos de execução das atividades finalísticas, ensino, pesquisa, criação e inovação e 

extensão universitária, as trinta e uma Unidades Universitárias e os órgãos complementares a 

elas vinculados. 

O órgão superior de controle, fiscalização e supervisão é formado pelo Conselho de 

Curadores, assessorado pela Coordenadoria de Controle Interno. 

São órgãos consultivos: o Conselho Consultivo Social, o Conselho Consultivo de 

Aposentados, Eméritos e Ex-alunos, o Conselho Social de Vida Universitária, a Comissão 

Própria de Avaliação, a Comissão de Ética, a Comissão Permanente de Arquivo e a Consultoria 

Jurídica. 

Política de gestão e o PDI 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional estabelece diretrizes institucionais agrupadas 

em três grandes dimensões, visando abarcar os principais objetivos da Universidade: 

Macropolíticas Institucionais, Macropolíticas para a Área Fim: Ensino, Pesquisa e Extensão; 

Macropolíticas para a Área Meio.  

 As Macropolíticas Institucionais evidenciam os objetivos e as diretrizes institucionais, 

a elaboração do projeto político-pedagógico institucional (PPI) com vigência para o período de 

2012-2016; que contemple ações que extrapolem os limites da sala de aula e fundamentas em 
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concepções abrangentes relacionadas com a produção do conhecimento, a formação humana-

cidadã e valores éticos, a partir de referências de natureza filosófica, cultural, científica, polít ica, 

econômica, social, didática, pedagógica e técnica. 

 As Macropolíticas Institucionais contemplam ainda as políticas de Inserção Local e 

Regional que busca a liderança da instituição na melhor condição de ensino, da extensão e na 

produção de conhecimento em todas as áreas que favoreçam a implementação de um modelo 

sustentável de desenvolvimento nos campos ambiental, econômico, social, científico, 

tecnológico e cultural no Estado da Bahia e na região à qual se insere – o Nordeste Brasileiro. 

 Com o crescimento da estrutura da UFBA (em decorrência do REUNI), houve a 

necessidade de um novo Ordenamento Organizacional, proposto pelo novo Regimento Interno 

da Reitoria, que propôs a criação de órgãos de execução, diretamente subordinados à Reitoria 

e que visam, primordialmente, a racionalização e a dinamização da administração em seus 

aspectos executivos e operacionais, liberando as Pró-Reitorias para exercerem suas 

competências e atribuições atinentes às funções de propor, planejar, coordenar, executar, 

assistir, supervisionar e fiscalizar a implementação das políticas gestadas para suas respectivas 

áreas de atuação. 

 A expectativa de uma grande mobilização da Universidade a partir do primeiro semestre 

de 2016, com a finalidade de fazer um balanço dos efeitos que as mudanças provocaram no 

funcionamento da Universidade e para identificar os principais desafios da Universidade para 

os próximos quatro anos, foi prejudicado em função da greve de docentes e servidores em 2015. 

Esta mobilização tornou-se possível somente em meados de 2016 com o Congresso da UFBA. 

As discussões iniciadas nas Pró-Reitorias, Superintendências, Unidades Universitárias e demais 

Órgãos da UFBA foram apresentadas e discutidas pela comunidade, e deverão gerar os insumos 

necessários para a elaboração do novo PDI 2017-2021, que se encontra em elaboração.  

 

  

EIXO 5 INFRAESTRUTURA      

 

A gestão da manutenção do patrimônio imobiliário da UFBA é realizada pela 

Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (SUMAI), com o suporte de contratação 
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de empresas especializadas, realizado através de processo licitatório. Para divulgação iremos 

dividir as ações realizadas em manutenção das áreas verdes e manutenção predial. 

Em relação à manutenção das áreas verdes desenvolve-se na Universidade o programa 

de enriquecimento florístico da UFBA, que tem como principais objetivos: ampliação 

florística com espécies do Bioma Mata Atlântica em áreas de matas existentes no campus 

Ondina; recomposição dos sítios ecológicos degradados pelas atividades antrópicas e plantio 

de plantas ornamentais para composição dos espaços urbanizados dos campus da UFBA, assim 

como estabilização de encostas. Só no ano de 2017 foram plantadas 300 mudas de árvores 

nativas.  

Em 2017 foram implantados diversos projetos Paisagísticos, acompanhando reformas, 

expansões e implantações de jardins nas unidades da UFBA, com destaque para implantação, 

no campus de Ondina, da Praça Portal de Matinha e a Praça dos Servidores, a qual conta com 

equipamentos de ginástica doados pelo Instituto Sabin. Em termos quantitativos o contrato de 

Limpeza e Manutenção das Áreas Verdes abrange uma área total de 294.434,10 m2, distribuídas 

por campus e tipos de serviços. 

 

 

Quadro 28- Indicadores financeiros e quantitativos do contrato de limpeza e conservação das áreas verdes 

UFBA*. 

Área verde e urbana total (m2): 294.434,10 

Campus Federação/Ondina 224.395,46 

Campus Canela 63.734,86 

Unidades dispersas 6.303,78 

Custo de manutenção em 2017 R$ 5.268.436,34 

Fonte: SUMAI/UFBA. 

* No cálculo dos indicadores de custos não foi incluída a área do campus Vitória da Conquista, uma vez que há 

apenas 2 colaboradores trabalhando, pelo contrato, no local. 

 

Do valor de despesas com limpeza externa e manutenção das áreas verdes dos campus 

da UFBA em 2017, 73,71% (R$ 3.883.364,43) compreende os custos com mão-de-obra 

especializada e 26,29% (R$ 1.385.071,91) com os demais itens do contrato, como locações de 

máquinas e equipamentos e aquisições de materiais e insumos. Cabe ressaltar que os custos 

com esse contrato subiram em 2017, comparado com as despesas de 2016, tendo em vista a 
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realização de aditivo de acréscimo ao contrato para ampliação da equipe de poda das árvores. 

Entre todos os serviços realizados pela contratada, a poda das árvores - que visa especialmente 

a reconformação de copas, tratamento fitossanitário, controle de vegetais parasitas e mitigação 

de riscos de tombamentos – foi bastante demandado em 2017, para desobstruir as câmeras, 

postes de iluminação e melhorar o campo de visão dos vigilantes em função dos agravos à 

segurança pública que vinha ocorrendo na Instituição, visando salvaguardar o patrimônio da 

União e a integridade física dos usuários. 

 

Manutenção Predial 

 

Quadro 29- Distribuição de solicitações de manutenção predial por especialidades em 2017. 

Especialidade do serviço demandado Quantidade de requisições de serviço 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 1.710 

Elétrica 4.906 

Civil 5.111 

Hidráulica 3.678 

Climatização 2.620 

Elevadores 863 

Total 18.888 

Fonte: SUMAI/UFBA. 

 

Em relação à manutenção predial, em 2017, a taxa de atendimento foi de 52% da 

demanda, conforme pode ser observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 30- Status do serviço de manutenção demandado em 2017. 

STATUS QUANTIDADE 

Finalizada/atendida 9.915 

Outros/Estornada/Autorizada/Retornada/Arquivada/Cadastrada/Negada 2.744 

Aguardando execução 6.229 

Total de ordens de serviço (2017) 18.888 

Fonte: SUMAI/UFBA. 
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O quantitativo de solicitações de atendimento de manutenção foi superior à capacidade 

de atendimento da demanda. Se comparado ao ano de 2016 houve um aumento de apenas 3% 

de atendimentos finalizados. Alguns fatores são relevantes e concorrentes para essa baixa taxa 

de atendimento, entre eles: 

1- Corte de 50% dos recursos de capital na PLOA 2017, e contingenciamento de 60% 

dos recursos restantes de capital, que foram liberados apenas no final do quarto trimestre; 

2- Corte de 6,8% dos recursos de custeio na PLOA de 2017, e contingenciando de 20% 

dos recursos de custeio restante que foram liberados, paulatinamente, no segundo semestre - 

2017.2; 

3- Contingenciamento em 30% do repasse de custeio dos duodécimos (1/12) nos meses 

de janeiro, fevereiro e março, no qual a universidade recebeu (1/18) dos valores de custeio 

aprovadas na LOA (Lei Orçamentária Anual); 

4- Descompasso entre os valores de financeiro para pagamento repassados à UFBA pelo 

MEC com valores empenhados e liquidados das faturas dos contratos entre janeiro e junho – 

2017.1 - a média do fluxo de financeiro por mês foi da ordem de 70% estabilizando-se em julho, 

quando o fluxo financeiro se equiparou aos valores empenhadas e liquidadas; 

5- Funcionamento no primeiro trimestre – janeiro a março – com contrato com 57% a 

menos de sua capacidade de operação inicial em 2017. Eram inicialmente 138 profissionais 

terceirizados de manutenção, que foram reduzidos para 63 profissionais; 

6- Transição de mudança da empresa prestadora do serviço de manutenção predial 

oriundo de licitação de serviço continuado de manutenção predial. Foi encerrado a prestação 

do serviço pela empresa TECTENG Engenharia LTDA. em abril de 2017, que passou a ser 

realizado pela vencedora do certamente licitatório de e uma nova contratada, a RCS Engenharia 

LTDA. Havendo um processo de adequação, ambientação da nova empresa – RCS – assim 

como o processo de implantação do novo contrato e seu respectivo modelo; 

7- A realização da licitação de serviço continuado de manutenção preventiva, corretiva 

e instalação de aparelhos de ar condicionados da UFBA – Climatização – teve como resultado 

categórico fracasso, em junho de 2017 todos os concorrentes foram inabilitados, e a empresa 

que prestava o serviço de climatização à época – TECTENG – não pode renovar o contrato 

porque estava com certidão positiva com efeito positivo na Justiça do Trabalho, ou seja, com 
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proibições legais por questões trabalhistas com funcionários, que a impediu de renovar o 

contrato em julho de 2017.  A UFBA lançou imediatamente uma licitação que concluída em 

dezembro de 2017, no qual a empresa Caldas Engenharia, vencedora do novo certamente entrou 

em operação em janeiro de 2018. Nesse sentido, a UFBA ficou com um acumulo de solicitações 

no segundo semestre, 2017.2; 

8- Baixo rendimento dos pregões de materiais de elétrica, climatização, civil, (não 

identificado), por parte dos seus fornecedores com problemas junto ao SICAF e questões 

trabalhistas, que não conseguiram fornecer materiais e insumos tempestivamente; 

9. Implantação do novo modelo de contrato pautado nas ações integradas (atividades 

concomitantes de Civil, Hidráulica, Elétrica, TI., Climatização e Elevadores) nas unidades 

acadêmicas e administrativas previamente escolhidas pelos seguintes critérios: 

 9.1- Visita de avaliação e validação das unidades de saúde, ensino, pesquisa, extensão 

e assistência pelo SUS, ANVISA, e Secretaria de Saúde do Estado; 

 9.2- Visita de avaliação dos cursos de pós-graduação pela CAPES e CNPQ; 

 9.3- Salvaguarda do patrimônio público; 

 9.4 - Segurança dos usuários; 

 9.5- Emergenciais.  

 

 A manutenção civil e hidráulica, que atenderam respectivamente a 39% e 53% das 

ordens de serviço em 2017, foram as que mais sentiram com os fatores já elencados acima, em 

virtude da diversidade de serviços que englobam: marcenaria, carpintaria, serralheria, 

vidraçaria, pintura, serviços de gesso, forros, telhados, bombas, tubulações antigas de ferro 

fundido (“bárbaras”), em um universo de grande diversidade de materiais oriundos de 

edificações do século XVIII ao século XX, de épocas e períodos arquitetônicos diversos, sem 

padronização de materiais, distribuídos em cerca de 350.000 m² de área construída de 164 

prédios. 

É importante também salientar que a Universidade Federal da Bahia vem 

implementando sua política de sustentabilidade ambiental através dos seguintes programas: 

 

Quadro 31- Programas de sustentabilidade ambiental UFBA 2015-2017. 

PROGRAMA ANO 
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2015 2016 2017 

Coleta Seletiva Recicle UFBA 

(doação de papéis, plásticos, metais e 

vidros) 

53,3 t * 47,2 t 

Reciclagem de Lâmpadas 

Fluorescentes 
13.000 13.560 5.700 

Coleta e Reciclagem de pilhas e 

baterias 
296 kg 3.193 kg 300 kg 

Coleta e Reciclagem de Cartuchos e 

Toners 
1.113 unidades 1.743 unidades 220 unidades 

Coleta seletiva e reciclagem de Óleo 

vegetal residual 
215 L 198 L 360 L 

Coleta de resíduos infectantes e 

perfurocortantes  
14.482,50 kg * 27.406, 25 Kg 

Fonte: relatórios CPA de 2015 e 2016 e SUMAI/UFBA 2017. 

 

Na tabela acima são identificados os programas de coleta na UFBA que seus dados 

puderam ser divulgados num comparativo de 2015 a 2017. Abaixo, são elencados outros 

importantes programas que tem um histórico de desenvolvimento além do triênio: 

 

Coleta de Resíduos Químicos 

No ano de 2017 foram realizadas duas grandes coletas: a primeira no dia 11 de abril e a 

segunda entre os dias 28 e 29 de setembro, todas elas atendendo diversas unidades da 

instituição. Foi coletado um total de 13,34 toneladas de resíduos químicos. 

 

Uso Racional de Água 

O Programa Aguapura tem como principal objetivo o monitoramento do consumo de 

água na UFBA. Apesar de enfrentar algumas dificuldades no seu processo operacional e na 

adesão das unidades da UFBA, o Aguapura consolida-se dia após dia, apresentando resultados 

satisfatórios. Dados do monitoramento do programa demonstram que, entre os anos 2000, 

quando do seu início, e 2017, o consumo de água da universidade foi reduzido em mais de 47%, 

saindo de uma média anual de 474.576 m3 para aproximadamente 250.000 m3/ano. Além disso, 

entre os anos 1999 e 2016, o consumo per capita de água foi reduzido de 44 litros/pessoa.dia 

para 16 litros/pessoa.dia. 
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Eficiência energética 

A Universidade Federal da Bahia vem executando um conjunto de intervenções 

articuladas e obras de infraestrutura com o objetivo de melhorar o aproveitamento de energia 

nos campi de Ondina e Federação, Salvador- BA: implantação de um sistema de anéis de média 

tensão, reformas de subestações, redimensionamento de instalações elétricas de várias unidades 

e instalação de estruturas para ampliar a iluminação. As intervenções fazem parte do 

planejamento estratégico, delineado para acompanhar o crescimento da Universidade nos 

últimos anos e devem aumentar a capacidade e otimizar o fornecimento de energia às várias 

unidades da UFBA. 

 

Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC 

 

A UFBA adota o conjunto de práticas definido pela ITIL v3 para a gestão dos processos 

de TI. A gestão é realizada pela Central de Serviços, que é o ponto único de contato do usuário, 

que visa tratar e repassar chamados, resolver incidentes e problemas, atender requisições de 

serviços, realizar mudanças e outras questões relacionadas com os serviços de TI da instituição. 

Para prestação destes serviços, a Central de Serviços está organizada em várias Áreas 

Operacionais. Abaixo, segue relação das gestões adotadas, bem como uma breve descrição e 

sua arquitetura de funcionamento.  

 

Gerenciamento de Mudança e Liberação  

O processo de gerenciamento de mudança e liberação visa assegurar que as alterações 

dos Itens de Configuração (IC) sejam feitas de forma controlada. Sendo avaliadas, priorizadas, 

planejadas, testadas, comunicadas, implantadas e documentadas, estando relacionado com os 

processos de gerenciamento de problemas e capacidade, que originam requisições de mudanças, 

e com a gerência de configurações, que participa do planejamento das mudanças, indicando os 

IC envolvidos em uma dada mudança e o impacto da mesma, registrando as mudanças efetuadas 

que afetem os itens de configuração. Para controle e acompanhamento do processo de mudança 

é utilizado o Footprints Service Core versão 11.6.01, desenvolvido e distribuído pela BMC 

Software, respeitando o fluxo abaixo. 
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Figura 1- Arquitetura de funcionamento e gerenciamento dos processos e serviços de TI. 

 
                                                    Fonte: STI/UFBA. 

 

Gerenciamento de Incidentes e Requisições de Serviços  

O processo de gerenciamento de incidentes tem o objetivo de tratar qualquer tipo de interrupção 

não planejada de um serviço de TI, ou redução da qualidade acordada. Falhas em itens de configuração 

também são consideradas incidentes, mesmo que não interfiram de imediato na qualidade dos serviços 

de TI. Para controle e acompanhamento do processo de incidentes e requisição de serviços é utilizado 

também o Footprints Service Core versão 11.6.01, desenvolvido e distribuído pela BMC Software, 

respeitando o fluxo abaixo. 
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Figura 2- Gerenciamento de incidentes e requisições de serviços de TI. 

 
Fonte: STI/UFBA. 

 

As seguintes atividades são executadas no gerenciamento do incidente:  

a) Identificação, registro e classificação dos incidentes no Sistema de Gestão da Central de 

Serviços;  

b) Priorizar os incidentes, levando-se em consideração o impacto e urgência, e respeitando as 

condições previstas nos Níveis Mínimos de Serviço;  

c) Efetuar de imediato o diagnóstico dos incidentes a fim descobrir as possíveis causas e resolver 

o problema;  

d) Escalar em tempo os incidentes para outro nível cuja capacidade técnica ou hierárquica seja 

mais apropriada para resolução, caso seja necessário;  

e) Realizar e registrar todas as investigações durante o processo de tratamento do incidente, 

servindo para construir o histórico de atendimento e alimentar a base de conhecimento;  

f) Finalizar o chamado categorizando e registrando o motivo do incidente, além de aplicar a 

pesquisa de satisfação para o usuário solicitante. 

 

Gerenciamento de problemas 

O processo de gestão de problemas visa identificar as causas reais dos incidentes de forma a 

evitar a recorrência. O processo de gestão de problemas deve promover as alterações necessárias na 

infraestrutura para erradicar os erros evitando assim a recorrência dos incidentes correlacionados, 

minimizando os impactos negativos dentro da infraestrutura de TI. Para controle e acompanhamento do 

processo de problemas é utilizado também o Footprints Service Core versão 11.6.01, desenvolvido e 

distribuído pela BMC Software, respeitando o fluxo abaixo. 
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Figura 3- Fluxo de Gestão de Problemas. 

 
Fonte: STI/UFBA. 

 

Gerenciamento de Disponibilidade  

O processo de gerenciamento de disponibilidade deve gerenciar a disponibilidade dos recursos 

de TI para garantir o cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviços (NMS) estabelecidos. Para isso, 

engloba as atividades ligadas à elaboração de plano de disponibilidade e ao monitoramento e reporte da 

disponibilidade real dos recursos de TI. Atualmente a gestão de disponibilidade é realizada pela 

ferramenta de monitoramento de disponibilidade e desempenho Zabbix versão 2.4.5, software open 

source. Além da disponibilidade também é verificado o desempenho das aplicações, cujo índice visa 

verificar se os serviços estão sendo prestados com qualidade satisfatória para os usuários e deve 

obedecer a Gestão de Desempenho. 
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Figura 4- Arquitetura de Gerenciamento de Disponibilidade. 

 
Fonte: STI/UFBA. 

 

Gerenciamento de Segurança da Informação  

O gerenciamento de segurança da informação é responsável por garantir a segurança dos ativos 

de informação e comunicações. Por meio deste processo procura-se garantir que as informações sejam 

fornecidas de maneira correta, respeitando a confidencialidade; garantir que a informação seja entregue 

de forma precisa, completa e protegida; garantir a confiabilidade das transações e tornar as informações 

disponíveis quando assim forem solicitadas, resistindo a possíveis ameaças externas e internas à Rede 

UFBA.  

A gestão da segurança da informação é realizada através do Gestor de Segurança e do Comitê 

de Segurança da Universidade. A equipe de tratamento de incidentes de segurança da informação é 

responsável, dentre outras atividades, pela execução do que for definido na Política de Segurança da 

Informação e Comunicação (PoSIC) da UFBA, pela análise de risco dos ativos de informação, pela 

execução, tratamento e resposta aos incidentes de segurança da informação. Os controles dos incidentes 

de segurança são registrados na mesma ferramenta da gestão de incidentes. O tratamento dos incidentes 

de segurança na rede local é automatizado pela ferramenta TRAIRA (Tratamento de Incidentes de Rede 

Automatizado) que automatiza o procedimento de detecção, identificação e isolamento dos dispositivos 

geradores de incidentes de segurança em redes locais. A ferramenta TRAIRA é fruto do 

desenvolvimento por equipe da UFBA em parceria com o PoP- BA/RNP e o CERT.Bahia. 

4. OS SISTEMAS UNIVERSITÁRIOS  
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 Os Órgãos Estruturantes são os sistemas institucionais vinculados à Reitoria e 

destinados a gestão e execução de ações específicas da administração acadêmica. O Sistema 

Universitário de Biblioteca, o Sistema Universitário de Saúde, o Sistema Universitário de 

Museus e o Sistema Universitário Editorial, serão objetos de avaliação específica, cuja 

realização estava prevista para 2017, contudo, ainda não pôde ser realizada. Abaixo, serão 

delineados dados do Sistema de Editoração que foram apresentados anteriormente e podem ser 

comparados com os dados de 2017. 

 

 

Sistema Universitário de Editoração  

 

Visando promover e difundir as produções acadêmicas da Universidade Federal da 

Bahia, o Sistema Universitário de Editoração, representado pela Editora da UFBA – EDUFBA, 

realiza tanto a publicação de trabalhos originais, quanto a reedição de obras clássicas, sob 

aprovação do seu Conselho Editorial. Algumas dessas produções são resultado de coedições e 

parcerias com outras instituições por meio de convênios e acordos. Além disso, o 

desenvolvimento de coleções novas, assim como a ampliação de coleções tradicionais tem o 

intuito de atender às demandas da diversa comunidade acadêmica e científica da Universidade. 

No ano de 2017, a EDUFBA se destacou no cenário internacional com a eleição da 

diretora Flávia Goulart Mota Garcia Rosa para receber um prêmio de Reconhecimento ao Editor 

Universitário, convocado pela Feira Internacional do Livro Universitário - Filuni, organizada 

na Cidade do México. Além desse destaque, durante a 3ª edição do Prêmio ABEU 2017, os 

membros das comissões julgadoras concederam à Edufba duas menções honrosas por duas 

publicações da editora. Foram elas: “Fumo de Angola”, da Coleção Drogas e Cultura, 

organizado por Edward MacRae e Wagner Coutinho Alves, e “Violência de gênero contra 

mulheres: suas diferentes faces e estratégias de enfrentamento e monitoramento”, organizado 

por Cecília M. B. Sardenberg e Márcia S. Tavares, da Coleção Bahianas.  

A missão da EDUFBA em 2017 manteve-se em gerar visibilidade para a produção dos 

pesquisadores, docentes, discentes e técnicos da Universidade. Esta tarefa foi possível em razão 

das ações de divulgação de sua produção científica, sobretudo através do Repositório 

Institucional (RI) e participação em eventos científicos e acadêmicos, feiras de livros nacionais 

e internacionais, festivais, bienais do livro, dentre outros. Em 2017, mais livros digitais foram 
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disponibilizados no site do Repositório Institucional. Atualmente um total de 434 publicações 

se encontram disponíveis para download gratuito no RI, sendo que sua média diária de acessos 

aumentou mais de XX% desde o ano passado. O quadro abaixo mostra o ranking de livros 

eletrônicos – em formato EPUB – que tiveram mais downloads em 2017:  

 

 

Quadro 32- Ranking de livros eletrônico – em formato EPUB – que tiveram mais downloads em 2017. 

 Título Downloads 

1 Do clique à urna: internet, redes sociais e eleições no Brasil 4.823 

2 Etnopsicologia no Brasil: teorias, procedimentos, resultados 1.318 

3 Tópicos em saúde, ambiente e trabalho: um olhar ampliado 1.283 

4 Candomblés: encruzilhadas de ideias 1.275 

5 Deliberação Online no Brasil entre iniciativas de democracia digital e 

redes sociais de conversação 

1.253 

Fonte: Repositório Institucional da UFBA (2017). Dados levantados até 20 de fevereiro de 2018.  

 

Em junho a EDUFBA divulgou o resultado do seu primeiro edital para publicações 

sendo contemplados 30 originais para livro impresso, mais 6 originais foram selecionados, 

pelas temáticas que têm a UFBA como objeto de estudo e por terem sido recomendados para 

publicação de acordo com os critérios estabelecidos, 4 para livro eletrônico e 2 para 

dramaturgia. Em setembro, a Editora lançou pelo segundo ano consecutivo um Edital para 

edição de livros, desta vez homenageando Judith Grossmann. Contemplou obras originais em 

quatro categorias: livro impresso, livro eletrônico, livro com temática sobre a UFBA e livro 

infantojuvenil. Para este Edital foram inscritos 56 originais, sendo 49 (livro impresso), apenas 

1 com temática sobre a UFBA, 6 na categoria infantojuvenil - primeira vez incluído na linha 

editorial da EDUFBA. Nenhum original foi encaminhado para a categoria livro eletrônico. Este 

Edital encontra-se em processo de avaliação dos originais.  

Além das publicações oriundas dos Editais, a EDUFBA ainda conta com um 

remanescente de livros provenientes da demanda espontânea para publicação sendo: 30 

originais recomendados para publicação, 13 recomendados com sugestões e 14 ainda se 

encontram em processo de avaliação. É sabido que a participação da Editora em eventos 

constitui uma de suas principais fontes de receita, ao mesmo tempo em que serve de divulgação 

das suas publicações. No ano de 2016, a EDUFBA promoveu cinco Festivais de Livros e 
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Autores da UFBA, além do lançamento do Edital Judith Grossmann, em setembro, onde foram 

lançados cinco novos títulos.  

Em dezembro de 2017 a EDUFBA realizou o último coletivo do ano de 2017, durante 

a 16ª edição do Festival de Livros e Autores da UFBA. Durante os Festivais novos títulos são 

lançados coletivamente com a presença de seus autores, ao passo que as demais publicações do 

ano são expostas nos estandes para venda. Além disso, a Editora promoveu ações, eventos de 

lançamentos de livros individuais e coletivos, assim como participou de feiras locais, nacionais 

e estrangeiras nas várias áreas do conhecimento, sempre com o objetivo de tornar as produções 

acadêmicas mais acessíveis para a sociedade. Assim, no decorrer de 2017, a EDUFBA 

participou de um total de 174 eventos – 24 a mais em comparação ao último ano. Dentre alguns 

dos eventos literários externos à UFBA, estão a 18ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, no México, e a Feira PanAmazônica do Livro, que 

aconteceu na cidade de Belém, no Pará. Nesses eventos, a Editora representou a Universidade 

expondo títulos variados, publicados pela EDUFBA ou por outras editoras universitárias 

parceiras. 

Em 2017 a Editora publicou um total de 105 títulos, o que configura um número pouco 

menor em relação às publicações do ano anterior, contudo o número de vendas aumentou em 

21%, tendo comercializado 7.469 livros a mais do que em 2016, conforme mostra os Quadros 

3 e 4. Estes valores dizem respeito apenas às vendas de livros publicados pela EDUFBA. 

 
Quadro 33- Comparativo de vendas da EDUFBA de 2015-2017. 

Anos 2015 2016 2017 

Quantidade de livros 31.449 41.575 49.044 

Fonte: EDUFBA. 

 

Quadro 34- Total de exemplares comercializados. 

Vendas na EDUFBA/2017 

 

Quantidade de livros 

EDUFBA EDITORAS/IES TOTAL 

49.044 1.102 50.146 

Fonte: EDUFBA. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desde 2013 que a CPA vinha apontando a necessidade de reelaboração do PDI da 

Universidade. Nas ocasiões, a CPA recomendava que este documento fosse revisto para que 

melhorasse as condições de avaliação da Universidade, pois o PDI é o documento norteador da 

avaliação institucional. Neste sentido de repensar a Universidade, no triênio 2015-2017 duas 

grandes mobilizações da comunidade universitária aconteceram: o I Congresso UFBA – Você 

faz parte desse movimento – (2016) e o Congresso UFBA – Ensino, Pesquisa e Extensão – 

(2017). 

No I Congresso UFBA foi realizada uma grande audiência pública contextualizada na 

necessidade de refletir sobre a história da instituição e fomentar o diálogo sobre sua situação 

atual, condições de trabalho e projetos pedagógicos, marcos regulatórios e desafios atuais. um 

total de 2.200 trabalhos foram inscritos e aprovados para o evento, com a apresentação de mais 

de 4.000 autores. Como resultado desse grande evento tivemos a geração de insumos que 

favoreceram o desenho de metas claras e coesas para a Universidade e o repensar de sua 

estratégia para o futuro e enfrentamento do contexto em que vive.  

O Congresso UFBA – Ensino, Pesquisa e Extensão – (2017) foi outro marco para 

repensar a Universidade e articular ações necessárias para seu planejamento para o próximo 

quinquênio. Nele, o foco foi o papel social da Universidade frente às suas ações de ensino, 

pesquisa e extensão e também a arquitetura de políticas mais precisas para as diferentes 

dimensões da UFBA.   

A CPA considera a realização desses dois grandes eventos como os catalisadores do 

atual PDI da Universidade, articulado dentro das possibilidades que o cenário atual nos 

apresenta e com metas mais bem definidas e possíveis de serem mensuradas, acompanhadas e 

avaliadas em seu cumprimento ano a ano. Acreditamos que o novo PDI está assentado nas 

necessidades de se planejar e avaliar para direcionar a Universidade e a CPA, em conjunto com 

a SUPAD, terá mais possibilidades de averiguação do que está em desenvolvimento na 

instituição. 

Sabe-se que os processos de avaliação necessitam de fortalecimento e cada vez mais 

estarem vinculados ao foco da melhoria organizacional. Nesta perspectiva, foi elaborado um 

processo de monitoramento do PDI, que tem como objetivos centrais: 
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a) atualizar periodicamente as informações sobre o desempenho institucional, 

fornecendo insumos para se pensar a efetividade das ações desenvolvidas, atualizar o conjunto 

de barreiras ou forças propulsoras não previstas e que facilitaram ou dificultaram o atingir as 

metas específicas; b) permitir a atualização do próprio PDI, visto como um instrumento vivo a 

guiar decisões e ações dos gestores e lideranças da Universidade, o que pode significar ajustes 

de rumo com base em mudanças no cenário externo e interno e repactuação de metas e 

objetivos; c) promover uma maior integração da gestão em todos os seus níveis, tendo como 

vetor os objetivos estratégicos estabelecidos; e, d) estimular maior socialização dos objetivos e 

metas com todos os atores institucionais, tornando o PDI amplamente conhecido por todos. O 

ideal é que seu monitoramento permita medidas corretivas e preventivas. 

 

 
Etapas, periodicidade, atores envolvidos, produtos 

 

A Figura abaixo sintetiza os momentos do processo de acompanhamento do PDI, 

destacando os principais atores institucionais envolvidos, a periodicidade, objetivo, 

procedimentos e produtos gerados por cada momento ou ciclo avaliativo: 

 

Quadro 35- Ciclos do Processo de monitoramento e avaliação do PDI. 

 CICLO 1 CICLO 2 CICLO3 

Atores 

Unidades acadêmicas 

e administrativas. 

Apoio: 

PROPLAN/SUPAD 

Unidades acadêmicas e 

administrativas. 

 

REITORIA/CONSUNI 

Unidades acadêmicas e 

administrativas. 

REITORIA/CONSUNI 

COMUNIDADE 

Periodicidade Semestral Anual Quadrienal 

Objetivo 

Avaliar avanços nos 

indicadores de metas 

específicas do PDU’s 

Sistematizar avanços das 

metas específicas e 

globais fixadas para cada 
ano 

Avaliação das metas 

globais e específicas 

Procedimento Oficinas setoriais 
Oficinas setoriais 

Seminário Geral 

Oficinas setoriais 

Seminário Geral 

Produtos 

Insumos para os 

planos operacionais 

das unidades 

Insumos para o relatório 

de gestão e relatório da 

CPA 

Insumos para o GT de 

planejamento do próximo 

PDI 
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O cumprimento desses ciclos avaliativos permitirão à CPA ter uma capilaridade maior 

em termos de sua atuação avaliativa na instituição e fazer com que os futuros relatórios de 

avaliação institucional tenham ainda mais alinhamento com as necessidades de gestão dat 

Universidade Federal da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


